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אגרתלעובד
בפרוסהשנההחדשה
אנותמידסוקריםאת
זו שעברה עלינו,
בחזקת "תיכלה שנה
וקללותיה ,תחל שנה
ובירכותיה".
בשנהשעברנוטעמנו,
כאןבאשקלון,מקצת
מהסבלשעברעלתושביהצפוןבמלחמת
לבנוןהשנייה,וגםחווינובשדרותובישובי
עוטףעזה,אתהתגברותיריהקסאמיםעם
הנפגעיםשהועברואלינו.
מספרקטיושותנחתוסביבביתהחולים
ועל הגדר ליד המנחת .עקב כך ,נאלצנו
לשחרר חולים והעברנו חלק מהחולים
שנותרולמקומותמוגניםיותר.מבצעמורכב
זההיהכרוךבהרבההשקעותמצדאחד,
ובהפסד בהכנסות יקרות מצד שני.
ביתהחוליםקלטפצועיםרביםבמשךהשנה
הזו ,הן משדרות והן מאשקלון ,ותיפקד
למופת.האירועהמרכזיהיהנפילתהטיל
עלקניוןחוצותשבעקבותיוהגיעולבית
החוליםכ130-נפגעים,רובםנפגעידחק
שטופלוע"יהמחלקההפסיכיאטריתעם
הפסיכולוגיםהקלינייםויצוינוגםלשבח
העובדיםהסוציאליםשממשיכיםבמעקב
גם לאחר הטיפול בבית החולים.
כאןכדאילהדגיששלאורךהשניםהאחרונות
טיפלו צוותי המחלקה הפסיכיאטרית
בלמעלהמ2,328-נפגעידחק),(A.S.D
דברשמטילעומסמוגברעלכוחהאדם
המצומצםגםכך.עומסזהנוסףליוםיום,
כאשרכ20%-מתוךנפגעיהדחקהופכים
לכרונייםוממשיכיםבטיפולבמרפאותשלנו.
גםהמרפאהבשדרותנמצאתתחתחסות
המחלקההפסיכיאטריתומתגברת,בשעת
הצורךאתהצוותשם.
ישלצייןלשבחאתצוותהמלר"דהנקרא
ומתייצב לכל קריאה ,את צוותי אתרי
החירום:רופאים,סיעוד,מנמ"ש,שינוע
וביטחוןובעיקראתהאחיותמשדרותשעל
אףהמצב,עזבואתביתןוילדיהןוהתייצבו
לעבודהבמהלךההפגזות.
בלנשכחלצייןאתפעילותלשכתהבריאות
בשטחי השיפוט של עוטף עזה ,ובעיקר
בשדרות,מעקבמתמידומעורבותבקהילה,
תוךסיכוןאישי,היהמעשהיומיומיועלכך
מגיעההערכהמצדכולנו!
הלשכה ,במסגרת היומיום ,נמצאת בכל
הישיבותבנושאתחנתהכוח,ודפנהזעירא
המהנדסת האזורית לבריאות הסביבה
מייצגתאתהעמדההמתנגדתלתחנתכוח
פחמיתחדשה.בנוסףהמכוןהאפידמיולוגי
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שלהמרכזהרפואיברזיליבראשותושלד"ר
גדלביץ,מנהלאתהמחקרהבודקהשפעות
סביבתיות על רמת הבריאות במחוז.
וכמובן הפעילות המבורכת של גב' יעל
ארבלי ,האחראית על הסיעוד בלשכה,
במלחמהעלקיוםטיפותהחלב.גםלשירלי
דראי לאסט ,מהנדסת המזון האזורית
ולאנשיה,ישלאחרונהעומסגדולמאוד
עקבהמספרההולךועולהשלמפעלימזון,
ועקבהצורךלהפיקמסקנותבנושאניהול
סיכוניםעקבפרשתרמדיה.
במקביל תחנת ההסגר באשדוד עוברת
למשכן חדש שיקל על הצפיפות.
ואםהזכרנואתאשדוד,זהגםהמקוםלציין
אתמסעההכפשותשמתנהלבאשדודכנגד
ביתהחוליםברזיליעלנושאהקמתבית
החוליםוזאתבמסגרתהמאבקעלראשות
העירביןהמועמדיםהשונים.
אנוהבענואתדעתנולאפעםולאפעמיים
כנגדהקמתושלבי"חבאשדוד,לדעהזו
שותפיםכלהמקצועניםבמשרדהבריאות,
במשרדהאוצר,בביה"חקפלן,וכןמנהלי
בתי חולים אחרים שרואים את הבעיה
האמיתית,לארקקיצוציםנמשכיםוהולכים
בתקציבי מערכת הבריאות ,אלא בעיקר
מחסורהולךוגוברברופאיםובאחיותבכל
התחומים!
מכאן,שהקמתביתחוליםבאשדודתגרום
לפגיעהבארבעהבתיחולים:ברזילי,קפלן,
וולפסוןואסףהרופאולכךאיןכלהצדקה
לא כלכלית ולא רפואית ,וכל הנימוקים
שנשמעיםהיוםבעדהקמתביתחוליםכזה
הם דמגוגיים ברובם ושייכים למאבקים
פוליטיים ,בעיקר נימוק המרחק! כאשר
נסיעהמאשדודלקפלןנמשכתכ17-דקות
)עפ"ימד"א(,איןהצדקהלהקמתביתחולים.
אנחנו כולנו מקווים שדיוני התקציב,
הדורשיםקיצוציםנרחבים,יביאולעצירת
פרויקטמיותרזה!
בביתהחוליםפתחנו,בעזרתתרומתםשל
אונ'בןגוריון",בכורובניו"ופרופ'רייזין
לזכר הוריו ,את אולם ההרצאות בבניין
האשפוז.האולםמצוידבכלשכלוליהטכניקה
הדיגיטלית המאפשרת גם ועידות וידאו
)(Video Conferenceשישמשואתהצוות
הרפואי בנושאי השתלמויות עם
אוניברסיטתהנגבבבארשבע.
במכון הרנטגן חלו שינויים רבים ,ד"ר
ליבוביץעזבאותנולמשרהמושכתיותר
באירופה,וכיוםאנומנהליםחיפושאחר
מועמדמתאים.לעומתזאתהמכוןכולועבר
לעיקרון"המכוןללאפילם"וכיוםכלאחד

יכוללראותצילומיהרנטגןגםבמחלקה,
ללא צורך בפילמים הישנים וללא צורך
בתיווךשלהפקידיםבמכון.כלזאתבעזרת
הP.A.C.S-שמוליךהתמונותבאינטראנט
ומאכסןאותםבאמצעיםדיגיטליים.מהפיכה
שלממששעברהאותנוללאהרבהזעזועים,
ובקלות.
שנת2008התאפיינהבטיפולבתשתיות
ממקורותחוץתקציביים:
שדרוגמערכותהחשמלוהתאמתםלדרישות
החוקבוצעובנפרולוגיהולקראתסוףשנת
2008יבוצעוגםבחדריהניתוחובאשפוז
יוםכירורגי.
נמשכתההחלפהשלגגותהאסבסט,והיא
תסתייםבכלביתהחוליםבחודשנובמבר.
מסתיימתהחלפתהצנרתההיקפיתבבית
החולים.
הסתיים שלב ראשון של התקנת
ספרינקלריםלכיבויאשבבנייןמרפאות
החוץ,המעבדותוהמכונים,חדריהלידה,
הפגיהועוד.
חדרהצנתוריםהוחלףומסתיימתהרחבתו,
לרבות פינת המתנה לחדרי הניתוח.
השופטת נילי ארד ,יו"ר ועדת השיפוט
העליונה של פרס יוספטל למצויינות
בבטיחותובגיהות,התארחהבליוויחברי
הועדה,במרכזהרפואי,לאחרשנמצאנו
ראוייםלפרסהיוקרתישל7מגיניבטיחות
)מקוםראשוןבענףהבריאות(.כמוכן,
נמצא המרכז הרפואי "ברזילי" ראוי
להתמודדשלבגבוהיותר,ברמההארצית,
עלמקוםראשוןמתוך14מפעליםארציים
על פרס וטקס במעמד נשיא המדינה.
גםבמחלקותאחרותחלוהתפתחויותרבות,
כךשהמקוםצרמלהכילולכןנסתפקבכך
ונאחללכולנושנהטובה,שנתבריאות,ללא
זעזועיםושקטבגבולהדרומי.
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רכזתמערכת:רימונהאלבז
עיצובועריכה:אורליסתיו-רייך
חבריהמערכת:דקלהאיתן,רוקסןליפט-קוזוקרו,
שושסלע,לאהמלול.
צילום:דודאביעוז,מורןאחדות,
כתבות:בשיתוףאתרהמרכזהרפואיברזילי
טלפון08-6745339,08-6745884:
דוא"לstav@barzi.health.gov.il:
עיצובוהפקה:דפוספרגובע"מ03-6880099

צבעאדום...צבעאדום...צבעאדום...

ביןאשקלוןלשדרות
סיכוםההיערכותלשעתחרוםובזמןחרום
עדלסוףחודשאוגוסטהשנהפנואלהמחלקהלרפואה
דחופהמעל700נפגעים.ביתהחוליםהכריזששפעמים
עלאירוערבנפגעיםכתוצאהמיריהטיליםביןנפתאשקלון
ושדרות.רובםהגדולשלהפוניםהיונפגעיחרדה,שטופלו
בעיקרעלידיצוותיהשירותהסוציאליוצוותהמחלקה
הפסיכיאטריתשהוזעקועלכלנפגעחרדהשפנהאלבית
החולים ובתקופה של ירי הטילים עבדו ללא לאות
והמשיכובמעקבאחריהפוניםלאחרשיחרורם.

יוםחמישי,28/02/2008שעה-14:43יריטיליהקסאם
נמשךכלהיוםאלשדרות,מערבהנגבואשקלון.בשעה
14:43נשמעוברחביאשקלוןקולותעזיםשלהתפוצצות
טילים.למחלקהלרפואהדחופהבמרכזהרפואיברזיליהובאו
64נפגעיםבמשך70דקות40,מהםתושביאשקלוןו24-

כחלקמהכנותביתהחוליםלקראתהסלמהבעזה,תרגל
פיקודהעורףבתאריך26/02/2008אתהמרכזהרפואיברזילי
בקליטת נפגעים רבים .בתרגיל השתתפו כוחות מד"א,
משטרה,צה"לובקריםמביתהחוליםאסףהרופא,פיקוד
העורףוועדתאר"ןארצית.ביתהחוליםקלטחמישיםנפגעים
במשך כשעה ותרגל הפעלת אתרי הטיפול השונים.
במהלךהתרגילצפוחברימשלחתממשרדההגנההאמריקאי,
ובראשםמרפאולמקהייל,עוזרשרההגנהשלארה"ב,שר
הבריאותח"כיעקבבניזרי,מנכ"למשרדהבריאותפרופ'
אביישראלי,ופמליהממשרדהבריאות.עוזרשרההגנה
האמריקאי,מרפאולמקהייל,החמיאלכלצוותביתהחולים
על תפקודו בתרגיל .חברי המשלחת היו המומים
מההתארגנותהמהירה,הסדרבקליטתהנפגעיםוהמיון
הראשונישלהם,הרישוםודרךקבלתההחלטותע"יהצוותים
המטפלים.כלהבקריםהגדירואתהתרגילכמוצלחביותר.
מר"פעורףסיכםשביתהחוליםמוכןוערוךלכלתרחיש
בגזרה.

אירוערבנפגעיםבאשקלון

תושבישדרות.רובהנפגעיםסבלומתגובותחרדהקשות.
חלקקטןנפצעבאורחקל.ביתהחוליםהכריזעלאירוערב
נפגעיםמרגעקבלתהודעהעלהאירועוגייסכוחותרבים
לקליטהוטיפולבנפגעים.נפתחאתרנפגעיםקליםואתרי
דחקלילדים.בהמשךנפתחגםמרכזהמידעלמשפחות.

תרגילכיבויאשופינוימחלקותומעבדותבמרכז
הרפואיברזילי

ביוםשלישי18/03/2008נערךתרגילגדולשלפינויבנין
האשפוזומרפאותהחוץ.ביתהחוליםתרגלפגיעהישירה
במחלקותהאשפוז,הרסרבבמחלקותומוקדיאששפרצו
באגפיםהשוניםשלהמחלקות.צוותהתגובההראשונהשל
ביתהחוליםתורגללבצעאתהסריקותהראשוניותוהתחלת
פינויהמחלקותובהמשךחבירהועבודהמשותפתעםכוחות
כיבויאשותרגילנוסףשלפינוימרפאותהחוץעקבאירוע
בומעורביםחומריםמסוכנים.צוותהתגובההראשונהשל

מחלקתילדיםעברהלמרחבמוגן

"צבעאדום"באשקלוןוהסביבה

בהמשךלנפילתטילהגראדב27/02/2008-מחוץלגדרבית
החוליםשלאגרםכלנזק,נורוביוםחמישי28/02/2008
שניטיליםונפלובאשקלון.ביתנפגעפגיעהישירהולמרבית
המזלהבעליםלאנכחובעתהאירוע.למחלקהלרפואה
דחופהבמרכזהרפואיברזיליהובאועשריםנפגעיחרדה
שבעהמהםילדים.כלהנפגעיםטופלובמלר"דע"יצוותים
רב-מקצועייםהכולליםעובדותסוציאליותופסיכיאטרים.

תרגילכיבויאש
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צבעאדום...צבעאדום...צבעאדום...
ביתהחוליםוהכבאיםתורגלולעבודעםבגדימיגוןמלאים.
בתרגילזההשתתפוגםצוותיםשלהמשרדלאיכותהסביבה.
התרגילנחלהצלחהגדולהכפישנמסרממפקדהמחוז,
מפקדביתהספרלכבאותודר'שמעוןשרף,מנהלהמרכז
הרפואיברזילי.בלטשיתוףהפעולהביןהגורמיםהשונים
וכלהמשתתפיםהפיקואתהלקחיםהנדרשיםלמיסוד
תהליכיהעבודהבמקרההצורך.

נפגעיםהמונית.צוותיםהוזעקומהביתוהתייצבובמהירות
מפליאה.בתוךכחצישעההגיעו160אנשיצוותלבית
החולים.למחלקהלרפואהדחופהבמרכזהרפואיברזילי
פונוופנובסה"כ136נפגעים.

פגיעתטילגראדבקניוןחוצותבאשקלון

יוםרביעי14/05/2008בשעה17:56קולפיצוץעזשלטיל
גראדהחרידאתכלהעיראשקלון.הטילפגעבתוךמרפאת
קופתהחוליםשבקניוןחוצותבאשקלון,שעהשמטופלים
בהחוליםרבים.רופאההעובדתבמקוםנפגעהקשהועדיין
בתהליכישיקוםואםובתההועברובאותוהלילהלתל
השומרבמסוקשלמד"אלאחרהתייצבותמצבן.מיידעם
קבלת ההודעה נערך המרכז הרפואי ברזילי לקליטת

דר'יופה,דר'פטישודר'רוביצקי,מטפליםבנפגעטילמשדרות

100מיליוןש"חהוקצו
לארבעהבתיחוליםלבינויומיגון

ביוםראשון24/12/2007הודיעדר'שמעוןשרף,מנהל
המרכזהרפואיברזילי,במסיבתעיתונאיםשהתקיימהבמרכז
הרפואיברזיליבאשקלון,כיהשרלענייניםאסטרטגים,ח"כ
אביגדורליברמן,הצליחלגייסאתמשרדהאוצרומשרד
הבריאותלהקצותתקציבשל100מילוןש"חלארבעהבתי
חולים:ברזיליבאשקלון,זיובצפת,פוריהבטבריהוהגליל
המערבי בנהריה ,עבור בינוי ומיגון בתי החולים.
דר'שמעוןשרף":הסכוםשהוקצה,יושקעבבינויחדרי
ניתוחממוגניםופרויקטיםנוספיםבמסגרתההיערכות
המחודשתשלביתהחולים".

ילדיםזושימחה...
שמחבמיוחדבמחלקהלטיפולמיוחדביילודובפגבמרכז
הרפואי ברזילי .בחודש האחרון נולדו בבית החולים
שלישייה,רביעייהותאומים.השלישייהוהתאומיםנולדו
להוריםתושביהארץוהרביעייהנולדהלתושבתעזהאשר
התקבלהלפנייותרמשלושהשבועות.הרביעייהנולדה
בניתוחקיסריוביתהחוליםברזילי,בהסכמתההורים,
איפשרלצוותצלמיםלהנציחאתהניתוחהקיסריוחילוץ
היילודיםמרחםהאם.
דר'שמואלצנגן,מנהלהמחלקהלטיפולמיוחדביילודובפג,
אמרכינעשוהכנותרבותלקראתקבלתהרביעייה.ארבעה
צוותיםשלרופאיםנאונטולוגיםואחיותמחלקתהפגים
נכחובחדרהניתוחוכלצוותקיבללידיויילוד.משקל
היילודיםמהרביעייהנעבין1300גרםהקטןמביניהם
ל1700-גרם.
איןזופעםראשונהשבמחלקהלטיפולמיוחדביילודובפג
שוכביםפגיםתושביעזה.האירועהאחרוןהיהבעתירי
טיליהגראדעלאשקלוןבחודשיםפברוארומרץ2008עת
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דר'שרףבמסיבתעיתונאיםיחדעםמנהליבתיהחולים

נאלץביתהחוליםברזילילפנותמחלקותולהעביראת
מחלקתהפגיםלמקלטממוגןעלמנתלאפשרהמשךטיפול
בפגים.במחלקתהפגיםשהואזתאומיםלאמאתושבת
עזה .האירוע סוקר אז בכל רשתות הטלוויזיה.
ביתהחוליםממשיךלתתשירותהומאנילתושביהרצועה
הנזקקיםלטיפולרפואימתקדם,ורקלאחרונההתקבלו11
פצועיםמהלחימההפנימיתבתוךעזה.

הרביעיהבידיהצוותהמטפלואמםבשחרורםלביתם
צילום:רפאלבןארי

חידושיםבמרכזהרפואיברזילי
חידושיםבמרכזהרפואיברזילי

המועצההמדעיתשלהסתדרותרופאיהשיניים
הכירהביחידהלרפואתשינייםלילדיםבברזילי
לצורכיהתמחות
היחידהלרפואתשינייםלילדיםבמרכזהרפואיברזילי,
בראשותושלדר'אוריזילברמן,השייכתלאגףלרפואת
שינייםוכירורגיתהלסתותבניהולושלפרופ'עודדנחליאלי,
זכתהבהישגכאשרחתמההמועצההמדעיתשלהסתדרות
רופאיהשינייםבישראלעלהכרהביחידהלצורכיהתמחות
ברפואתשינייםלילדים.
ההתמחותברפואתשינייםלילדיםהייתהעדכהנחלתם
שלשניבתיספרלרפואתשינייםבישראל,האחדהואבית
הספרלרפואתשינייםשלהאוניברסיטההעבריתבבית
החולים הדסה והשני הוא בית הספר לרפואת שיניים
באוניברסיטתתל-אביב.

שינייםשלמשרדהבריאותעםוותקשלשנתייםלפחות
בעבודהמעשיתלאחרגמרהלימודים.
המעונייניםיגישובקשותלהתקבללתוכניתההתמחות.
המועמדיםיעברובחינהעיוניתוועדתקבלהכמקובלבתחום.
לפרטיםנוספיםניתןלפנותלמרפאתהשינייםלילדים
בימים א–ה בין השעות  09:00–15:00בטלפון:
,08–6745856/4לפרטיםנוספיםניתןלפנותלדר'אורי
זילברמןבטלפון.050–9939944

ההתמחותברפואתהשינייםלילדיםבדרוםתקדםאת
המטרהשבוגריהיתרמומזמנםלטיפולבילדיאזורהדרום,
בוישחוסרגדולבמומחיםבתחוםרפואתשינייםלילדים.
ההתמחותתתבצעבמרפאההציבוריתלרפואתשיניים
לילדיםבמרכזהרפואיברזיליותימשךשלושוחצישנים,
היאכוללתרוטציותביחידותהשונותשלביתהחולים.
אחראי על תכנית ההתמחות הוא דר' אלי מס.
תוכניתההתמחותבברזיליהיאתוכניתהלימודיםהמקובלת
בבתיהספרלרפואתשינייםותיפתחבחודשנובמבר.2008
התוכניתמיועדתלרופאישינייםבעלירישיוןלעסוקברפואת

תחליףלסםמסוכן
לאפחותמהסם

דר'זילברמןוחולה

קשהבזרימתהדםבעורקהראשישלהרגלעדכדיסכנת
חסימהמלאהוקטיעהשלהרגל.
לאחרטיפולממושךושיקוםארוך,החולהשוחררלביתו.

אנשיםהמכוריםלסמיםמחפשיםתחליפיסמיםשונים
ומשוניםומזריקיםלעצמםחומריםשאףאחדלאיכול
להעלותעלדעתו.
במחלקהלכירורגיהכלליתוכלידםבמרכזהרפואיברזילי
הרופאיםנלחמווהצילואתרגלושלאדםצעירבשנות
העשריםלחייושהזריקלעצמו,לאתאמינו,חומץבתוספת
מי קאלי )פרמנגנאט()acetic acid and potassium
.(permanganateלדבריו,הואמכורלסמיםמגיל,17והוא
שמעמחבריושהזרקתחומריםאלהעשוייםלעוררתחושת
התרוממותהדומהלנטילתסמים.החולההזריקאתשני
החומריםהישראלעורקהמפשעה.ההזרקהגרמהלהפרעה

רגלושלהחולהיוםלמחרתההזרקה
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השתלתלחמיתבאמצעותדבקביולוגי
לראשונהבארץ,השתלתלחמיתבאמצעותדבקביולוגי
לאחרכריתתפטריגיוםבעין.
פטריגיוםהינוגידוללאממאירשלרקמתחיבורשצומחת
מהלחמית,בד"כבצורהמשולשת,מכילהכלידםרבים
ועלולהלכסותאתפניהקרניתולגרוםלהפרעהלראייה
)תמונה.(1לאידועמההגורםלהיווצרותהפטריגיוםאך
הואשכיחמאודבקרבצעיריםומבוגריםובעיקראנשים
החשופים לשמש .פטריגיום יכול לגרום לגירוי בעין,
אדמומיות,תחושתגוףזר,דמעתומראהלאאסטטי.הוא
גםעלוללפגועבראייהעקביצירתאסטיגמטיזם)צילינדר(
אולצמוחלכיווןמרכזהקרניתולחסוםאתצירהראייה.
ניתוחכריתתהפטריגיוםמתבצעכאשרהואמפריעאו
מסכןאתהראייה.ידועשהפטריגיוםנוטהלחזוראחרי
הניתוחובעיקרבגילהצעיר)בספרותמדווחשיעורחזרת
הפטריגיוםעד.(50%
בכדילמנועחזרתהגידולנהוגלטפלבחומראנטימטבוליטי
ו/אולבצעהשתלתלחמית.הלחמיתלהשתלהנלקחתמאזור
אחרבעיןהמנותחת)בדרךכללמהחלקהעליוןשמכוסה
ע"יהעפעף(.עדהיוםמקובללתפוראתשתלהלחמית
למקומובאמצעותתפריםרביםעדינים.תפריםאלועלולים
לגרוםלגירויבעיןולאינוחותרבהלמטופל.לעתים,יש
צורךבהוצאתהתפריםלאחרהריפוי.
לאחרונההוחלבמחלקתהעינייםבמרכזהרפואיברזילי
שימושבדבקביולוגיחדש)תוצרתישראל(להדבקתהלחמית

סורקממוחשבחדיש
סורקממוחשב,OCTדוררביעי,הוכנסלשימושלאחרונה
במרכזהרפואיברזילי.מדוברבמכשירהמתקדםביותר
בעולםאשרכמותוישרקבמרכזאחדנוסףבארץ.המכשיר
מאפשרסריקהממוחשבתשלשכבותהרשתיתהשונות
ומדגים הפרעות ברשתית ברמת הפרדה של מיקרונים
בודדים.בדיקתהעינייםנעשיתבצורהמהירהיותרומדויקת
יותרבהשוואהלמכשיריםמהדורהקודם.הסריקהאינה
מצריכההזרקתחומרניגודונמשכתבד"כפחותמדקהאחת.
המכשירמסייעבאבחוןמחלותהפוגעותברשתיתהעין
כגוןניווןמרכזהרשתיתהקשורלגיל,בצקתשלמרכז
הרשתיתכתוצאהממחלתהסוכרתומחלותנוספות.המכשיר
יסייע באבחון ובמעקב אחר מצב הרשתית אצל חולי
גלאוקומהומחלותקרנית.הבדיקהבמכשירהOCT-נמצאת
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ללאצורךבתפרים.דר'אורקיזרמן,רופאבכירבמחלקת
העיניים,אשרהשתלםבשיטהניתוחיתזווביצעמעל100
ניתוחיםכאלהבחו"ל,החלליישמהלראשונהבארץבבית
החוליםברזילי.עדכהביצעדר'קיזרמןבמרכזהרפואי
ברזיליכ40-ניתוחיםובהצלחהרבה.נמצאשהדבקת
הלחמיתבעזרתהדבקבטוחהומקצרתמשמעותיתאתזמן
הניתוח.המנותחיםבשיטההחדשהדיווחועלשביעותרצון
גבוההמאודמתוצאותהניתוח,הןמבחינהאסטטיתוהן
מבחינתאיהנוחותשמופיעהבשיטתהתפירה)תמונה.(2

תמונה:1פטריגיום)חלקשקוףמקווקו(הצומחעלפני
הקרניתעדלמרכזהאישוןאשרפוגעבאיכותהראייה.

תמונה:2שלושהחודשיםאחריניתוחהסרתפטריגיוםעם
השתלתלחמיתבעזרתדבקביולוגי-הקרניתנקייהושתל
הלחמית )מסומן בחץ( נקלט היטב במקומו.
בסלהבריאותשלשנת2008לרווחתםשלהסובליםממחלות
עיניים.השימושבטכנולוגיההחדישהמציבאתמרפאת
העינייםבמרכזהרפואיברזיליבשורההראשונהשלמיטב
המרכזיםבעולם,ומאפשרמתןשירותטובואיכותייותר
לתושביהאזור.

חידושיםבמרכזהרפואיברזילי

תיקון"צילינדר"בעזרתחריציםבקרנית
אסטיגמטיזם,אובמיליםעממיות"צילינדר",הינומצבבו
שבירתקרןהאורדרךהקרניתאינהמדויקתוקרןהאור
אינהנופלתעלמרכזהרשתית.המצבנובעממבנהגלגל
העיןשאינועגולוהקרניתשהופכתלסגלגלה.התוצאההיא
ראייהלאברורה.בד"כניתןלתקןאתההפרעהבעזרת
משקפייםאךמשקפייםעםצילינדרגבוהגורמיםלעיוות
התמונהולקושיבהסתגלותלמשקפיים.
במרפאת העיניים במרכז הרפואי ברזילימתבצע
תיקוןהצילינדרע"ייצירתחריציםקטניםבהיקףהקרנית
אשרמפחיתיםאתהאסטיגמטיזם.דר'אורקייזרמן,אחראי
שירותהקרניתאשרהשתלםבחו"ל,החלבביצועהטיפול
במרפאתהעינייםבמרכזהרפואיברזילי.הטיפולנמשך

נפתחהמרפאת
שבץמוחי
במרכזהרפואיברזילי

מספרדקותבהרדמהמקומיתוהמטופלמשתחררלביתו.
התוצאותמורגשותבד"כתוךזמןקצר.לעיתיםנדרשטיפול
נוסף כדי להקטין עוד יותר את האסטיגמטיזם.

יצירתחריציםבהיקףהקרניתלהקטנתמספרהצילינדר

רפואהמשלימה

המחלקהלנוירולוגיהבמרכזהרפואיברזיליעשתהצעד
גדולקדימהכאשרהחלהמזהיותרמשנהלטפלבחולי
שבץמוחמסוגאוטםמוחי,שמצבםמתאים,באמצעות
תרופהשממיסהקרישידם.מטרתהטיפולהיאלהמיסאת
הקריששסתםאתהעורקהמוחיוחידושזרימתהדםלמוח,
ובכךלמנועאולהקטיןאתהנזקהמוחי.הטיפולנחל
הצלחהוצוותיהמחלקההנוירולוגיתוהמחלקהלרפואה
דחופהפועליםנמרצותלאיתורהחוליםשעשוייםלהינצל
באמצעותטיפולזה.
המשך טבעי של הטיפול המתקדם בממיסי קרישי דם
באוטםמוחיהיההפעלתמרפאתמעקבייעודיתלחולי
שבץמוח.פעילותהמרפאהכוללתביןהיתרמעקבאחר
החולים,קביעתתוכניתטיפולותוכניתמניעהשניוניתשל
שבץמוחחוזר,המלצותלשיקום,ומעקבאחרזרימתהדם
המוחיבאמצעותבדיקתדופלרשלעורקיהמוחבשיטה
לאפולשנית.Transcranial Doppler,בדיקתהדופלר
מאפשרתזיהויהפרעותבזרימתהדםבעורקיהמוחוהפניית
החולהלבדיקתכירורגכלידםלבחינתאפשרויותטיפול
בניתוחאוהתקנתתומכןבעורקהתרדמה.
המרפאהפועלתפעםבשבועבימישניוניתןלהגיעאליה
עםהפניהמקופותהחוליםהשונות.
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צוותשיפורשלביתהמרקחתבמרכזהרפואי
ברזיליבמקוםשלישיבתחרותארצית
בתאריך03/12/2007התקיימההתחרותהארציתלצוותי
שיפורבישראלמטעםהאגודהלצוותישיפור.מטעםעיתון
"מעריב".
צוות השיפור שלביתהמרקחתמביתהחוליםברזילי
שהשתתףבתחרותכללאתמגר'אהובהלוסטיג,מנהלת
שירותיהרוקחותבביתהחולים,דר'דודלוי,מנהלמחלקת
הרדמה,ומרצחיכהן,אישתעשייהוניהול.
צוותביתהמרקחתשלהמרכזהרפואיברזיליהציגאת
תוכניתולהקטנתההוצאהבתרופותההרדמהבחדרהניתוח
ע"יבנייתמודללאופטימיזציהשלגודלהמנההרצויוהקטנת
כמות הפחת .שיטת הCentralized IV Admixture -
,(CIVAS) Systemובעבריתמערכתמרכזיתלמיהול
תרופות ,הוכיחה את עצמה בעבר בהפחתת זיהומים
וטעויותאנוש.השיטהמשמשתמספרשניםבביתהחולים
ברזילילהכנתמנותאישיותשלתרופותאנטיביוטיות
לשימושמחלקותהאשפוז.צוותהשיפורבדקומצאכיכ-
10%מתקציבהתרופותשלביתהחוליםמתמקדבתרופות
הרדמהבחדריהניתוח,שםהשליטההיאבלעדיתשל
הרופאהמרדים.הרופאהמרדיםשואבאתהתרופהלחולה
הבודדולכןנוצרפחתגדול.צוותהשיפורבדקומצאכי

הכנה מרכזית ) (CIVASשל שלוש מנות סטנדרטיות
במינוניםשוניםשלתרופתהרדמהאחתעשויהלהביא
לחיסכוןשלכ52.7%-מכללתקציבהתרופותבחדרהניתוח
ולמניעתטעויותאנושבחישובהמנהלכלחולה.השיטה
נוסתה והוכיחה את עצמה בחדר הניתוח ותיושם
במחלקותנוספות.

דר'דודלוי,מג'ראהובהלוסטיגומג'רצחיכהןבקבלתהפרס
בתיאטרוןהקאמרי.

שירותחדשליולדתארוחות5כוכבים
בתאריך13/08/2008הנהלתהמרכזהרפואי,מחלקתמערך
המזון,החטיבהלמיילדותוגינקולוגיהוהאחותהאחראית
שלמחלקתהיולדותהגב'יהודיתהדרובשיתוףפעולהשל
שירותהדיאטה,המחלקההטכנית,מחסןלבניםומחלקת
הרכש,פתחהשירותחדשטעים.ליולדותשהוזמנולאכול
אתארוחתהבוקר,חיכתההפתעה.ארוחתבוקרשלא
היתהמביישתביתמלוןחמישהכוכבים.הארוחהכללה
פנקייקבמיטבהמסורת,סלטיםשונים,מבחרגבינות,מגוון
לחמים,סלטטריוקפהומאפהלקינוח.
היולדתהראשונהשילדהאךאתמולוחנכהאתהשירות
החדש,פנתה אל מר יובל בן מרדכי ,סגן מנהל
אדמיניסטרטיביושבחהעלהארוחההמפנקת".אנילא
מאמינהשאנינמצאתבביתחולים,אפשרלהישארלעוד
כמהימים",יולדתנוספתשנכנסהיחדעםבעלהלאכול
אתארוחתהבוקרהופתעהאףהיאואמרה":ישליהרגשה
שאניבנופשבביתמלון"וישבהביחדעםבןזוגהבהנאה
רבהוכךכלהיולדותשהוזמנולארוחתהבוקר.ליולדות
שעדיןלא יורדות ממיטתן הוגש "שירות חדרים".
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לארוחתהצהרים,יוגשליולדות"בופה",שיכלולארבעה
סוגיםשלמנותעיקריותלבחירה,סלטיםוקינוחוכלזאת
בהתאםלהמלצתהשלהדיאטניתהראשיתשלהמרכז
הרפואיהגב'דליהטל.היולדותהודולצוותעלהמחשבה
וברכועלהיוזמההמפנקתוהטעימה.

ארוחתבוקרעשירהBaby + B&B

ביקןרים...ביקורים...ביקורים...ביקורים...

ביקוריאישיםומפורסמים
ביקורראשהממשלה,אנשיציבור,משלחותמהארץוהעולם,
תורמים,חבריכנסתומפורסמיםבעקבותיריטיליהקאסם
לשדרותועוטףעזהוטיליהגראדלאשקלון

אלקטרופיזיולוגיהשלהלבשהתפתחהומשרתתתושבים
מחוץלאזור,האנדוסקופיהשלבלוטותהרוקאשרפותחה
במרכזהרפואיברזיליועודשירותיםייחודייםנוספים.
במהלךביקורושלמבקרהמדינה,הציגדר'יופהבוריס,
מנהלהמחלקהלכירורגיהכלליתוכלידם,אתהפיתוחים
החדישיםשלהמחלקהלטיפולבמחלותטרשתהעורקים.
פרופ'יורםיגיל,מנהלהמכוןלנפרולוגיהויתרלחץדם,הציג
אתהמרכזלגנוםהחולדה,מרכזייחודיבעולםלמחקר
בנושאייתרלחץדם,סכרתומחלותכליהבחולדות,ופרופ'
עמוסכץ,מנהלהמערךהקרדיולוגי,הציגאתההתפתחות
האדירהבתחוםהאלקטרופיזיולוגיהשלהלב.בנוסףהציג
פרופ'עודדנחליאלי,מנהלהיחידהלכירורגיתהפהוהלסתות,

ביקורראשהממשלה,מראהודאולמרט

בתחילתחודשמרץ,עקביריהטיליםאלגזרתעזהוהעיר
אשקלון,ובמהלךהחודשיםהבאים,ביקרובביתהחולים,
שרים,חבריכנסתואנשיציבור,ספורטאיםמהארץוהעולם
ומשלחותלשעתחרום,אשרבאוללמודמקרובעלמוכנות
ביתהחוליםלאירועיטרורשונים,אירועיםרבינפגעים
ומתקפתטיליםוכמוכןלעודדולחזקאתידיהנהלתהמרכז
ועובדיביתהחוליםברזילי.המבקריםהשוניםשמעועל
הקשיים הרבים באשפוז החולים במחלקות ישנות ולא
ממוגנות,עלתוכניתבנייתהמחלקההחדשהלרפואהדחופה
והמרחבהממוגןהתת-קרקעי,שמתוכנןלהכילכ250-

עמיאיילוןויעקבאדרי,במהלךביקורםשלועדתהשריםלענייני
ביקורתהמדינה

אתהפיתוחשלאנדוסקופייתבלוטותהרוק,הטיפולהדנטלי
באמצעותאנדוסקופולאחרונהפריצתהדרךבהכרתהמועצה
המדעיתשלהסתדרותרופאיהשינייםבישראלביחידה
לרפואת שיניים לילדים במרכז הרפואי ברזילי כמקום
להתמחותמלאהברפואתהשינייםלילדיםמחוץלכותלי
בתיהספרלרפואתשיניים.

ביקורהרבניםהראשייםלישראל,הרבהראשוןלציוןשלמהעמר,
הרביונהמצגרומנכ"להרבנותהראשיתמרעודדוינר

מיטותאשפוזועלהצורךהמיידילמצואאתהתקציבים
הנדרשיםלהשלמתבנייתכלבניןהאשפוזהחדש,שיכלול
אגףכירורגיחדיש,חדריניתוחחדישים,יחידתטיפולנמרץ
גדולהוחדישהואגףילדיםחדשהכוללמחלקתאשפוז,
אשפוזיוםויחידתטיפולנמרץילדיםחדשה.כמוכן,עודכנו
המבקריםהנכבדיםעלמוכנותביתהחוליםלקליטתנפגעים
וחולים,עלהמרתפיםשהוסבולמרחביאשפוזממוגנים
והעברתהמחלקותהלאממוגנותלמרחביםאלהבזמןירי
הטיליםהמסיביעלאזורנו.דר'שרףהרצהלפניהמבקרים
הרבים,עלההתפתחותשחלהבמרכזבמשךהשניםכולל
טיפול בשבץ מוחי באמצעות תרופות להמסת קריש,

במהלך ביקוריהם סיירו המשלחות והמבקרים השונים
במחלקותהאשפוזועודדואתהמאושפזים,חזקואתידי
צוותביתהחוליםוהבטיחולפעולכלאחדבתחומולטובת
ביתהחוליםברזיליולמעןתושביהאזור.

מיריבוהדנה,בביקורהבמחלקתהילדים,במרכזהרפואי
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ביקןרים...ביקורים...ביקורים...ביקורים...

קבוצתבית"רירושליםבביקורבמרכזהרפואי

שחקןהכדורסלגורדןפארמר

ביקורג'ימיקרטרבמרכזהרפואי
ג'ימי קרטר ,נשיא ארה"ב לשעבר ,ביקר ביום שני
14.04.2008במרכזהרפואיברזילי.
נשיאארה"בלשעבר,ג'ימיקרטר,מלווהבאשתוובנוג'ף
קרטרופמליהנוספתהגיעוביוםשני,14/04/2008לביקור
במרכזהרפואיברזיליבאשקלון.טרםהגעתוביקרהנשיא
בשדרותשספגהאתמרביתמתקפותהטרורבשמונה
השניםהאחרונות.
ג'ימיקרטרבלוויתאישתובסיורעםמנהלהמרכזודוברתהמרכז

ביקור רופאים מתנדבים מצפון אמריקה

במסגרתקידוםההיערכותלשעתחירום,מקייםהאגף
לשעתחירוםשלמשרדהבריאותבשיתוףפעולהעםחיל
רפואהוארגוןAmerican Physicians Fellowship AFPקורס
הכשרהלרופאיםמתנדביםמאמריקההצפוניתכדילסייע
למדינתישראלבמתאריחירום.בביקורםצפומקרוב
במתקניםלאירועיםרבינפגעיםמסוגיםשונים.כמוכן
הופתעולראותכיצדניתןלהסבמרחביםשוניםלמתקני
טיפולבזמןחירוםבפרקיזמןקצריםוהפיכתםלמרחבי
אשפוזממוגניםומיגוןאזוריםרגישיםבביתהחוליםמפני
טילים.

ביקורמשלחתשלמשרדהחוץבמרכז
הרפואיברזילי

חבריהמשלחתבתמונהקבוצתית ,ברקעבניןהאשפוז.
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דר'אמילחי,סגןמנהלהמרכז,מרצהבפניהרופאיםהמתנדבים
עלביתהחוליםוההיערכותבשעתחרום.

ביקורחבריוועדתוועידתהנשיאים

רוןלאודרומלקולםהונליין,מעניקיםשילאחדמנפגעיהטילים

ביקןרים...ביקורים...ביקורים...ביקורים...

ביקורמבקרהמדינה
במרכזהרפואיברזילי

והוסיףכיהמצוקותשהועלוע"ימנהליהמחלקותהןמצוקות
אמיתיותומוצדקותושהואמבטיחשהןיבואולידיביטוי
בדו"חהמבקר.

ביוםשני21/07/2008התארחובמרכזהרפואיברזילימבקר
המדינה,השופטבדימוסמרמיכהלינדנשטראוס,מרבועז
ענר ,המשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לביקורת משרדי
הממשלה ,ומר דן בנטל ,מנהל האגף לביקורת מערכת
הבריאותבמשרדמבקרהמדינה.ביקורזההואחלקמסדרת
ביקורימבקרהמדינהבכלבתיהחוליםבארץ,כדילהכיר
אתביתהחולים,לשמועעלההתפתחותשלוועלמרכזי
המצוינותולהקשיבלמצוקותשלמנהליהמחלקותהקליניות
בביתהחולים.
מבקרהמדינה,מרמיכהלינדנשטראוס,אמרבסוףהמפגש
כיהואשמחלשמועעלההתקדמותהאדירהשלהמרכז

ביקורמשלחתמאריזונה-ארה"ב
במרכזהרפואיברזילי

מבקרהמדינהנפגשעםמנהליהמחלקותהרפואיות

חבריהמשלחתהרעיפומחמאותלביתהחוליםעלעמידתו
האיתנהבכלהאירועיםשהתרחשו.הםהודולצוותבית
החולים על האירוח והביעו תקווה כי השקט ישרור.

ביוםשני14/07/2008ביקרהמשלחתהמונה35אישממדינת
אריזונהשבארה"בבמרכזהרפואיברזילי.המשלחתכללה
אנשימשטרה,הפועליםבאירועיחירום,רופאיםהעוסקים
ברפואהדחופה,אנשיביון)(intelligenceוצוותירפואה
דחופהצבאיים.
דר'אמילחי,סגןמנהלהמרכזהרפואיברזילי,פתחבסקירה
כלליתעלביתהחוליםוהדגישאתהפרדוקסבוביתהחולים
נמצא.מצדאחדביתהחוליםנמצאבסכנתפגיעהע"י
טרוריסטיםומתקפתטיליםמעזה,ומצדשניביתהחולים
מטפלבחוליםופצועיםמגזרתעזה.

חבריעמותתהאוונגליסטים
מאמציםאתהמרכזהרפואיברזילי
לאהמלול,דוברתהמרכזומנהלתהיחידהליחסיציבור
במרכזהרפואיברזילי,קיימהמרתוןפגישותבארץובארה"ב
עםחבריעמותתהאוונגליסטים,תומכיישראלמושבעים,
שסופההיהביקורהמשלחתבמרכזהרפואיברזיליביום
ראשון,27/01/2008במהלכוהגישולדר'שמעוןשרף,מנהל
המרכזהרפואי,המחאהצנועהראשונהלמיסודהקשרבין
המרכזוהעמותה.
מביןהמשתתפיםהיומרJoel Rosenbergנשיאעמותת
,Joshua FundמרJohn Moserחברהעמותה,מרDavid
Donaldsonראשארגון,Convoy of HopeמרTaysir
Abu SaadנשיאעמותתSeeds of Hopeועורךהדין
כלבמאיירס,נציגהעמותותבישראל.

דר'אמילחי,סגןמנהלביתהחולים,מרצהבפניאורחים

דר'שרףהודהלקבוצהעלהחלטתםלאמץאתהמרכזולסייע
לובגיוסהכספיםהחסריםלציודוהשלמתבניןהאשפוז.
בתום הדברים התענגו האורחים על ארוחת צהריים
מהמטבחשלברזילי.

חבריהעמותהבמפגש
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עובדיםמצטיינים2008
פרסמשרדהבריאות

הומלצולשלבב'במשרדהבריאות
צוותמכוןאונקולוגי

דר'אנדריבלגורודסקי
סגןמנהלמחלקהפסיכיאטריתומנהלאתרדחקבשעתחרום.
דר' בלוגורודסקי מהווה בעבודתו
דוגמהומופתבמקצועיות,ובהתנהלות
אלמולמטופליםואנשיצוותכאחד.
דר'בלוגורודסקיהנהיגוניהלאתאתרי
הדחקבאורחמקצועי,מהימן,תוך
הפעלת יוזמה וסמכות ניהולית
ושמירהעלשיווימשקלקוגניטיבי-
אמוטיבי,אשרהשרהתחושתשליטה
ובקרה,בעיתותמצוקה.
דר'בלגורודסקינבחרלעובדמצטייןבמשרדהבריאות.דר'
בלגורודסקייתמודדעלהתוארעובדמעולהמולעמיתים
מהמשרד וממשרדי ממשלה אחרים  .נאחל לו מזל טוב
ובהצלחה.

פרסהמשרד

ניליאוחנה,ענברבןקמחיוטטיאנהוינאריק
צוות שהתגבש תוך ימים ובלא היכרות מוקדמת ביניהן.
הצוותהחללהפעילבכוחותעצמואתהמכוןהאונקולוגי,אשר
בלעדיוהיהצפוילמשברוגילהאחריותאישיתומקצועית,יצר
אווירהשלעשייה,זיההצרכיםוערךשינוייםלטובתהמטופלים.

דגניתאשטמקר
אחותאחראיתטיפתחלב,אשדודב'

לבנהנגר
פקידתקבלהבמכוןריאות

אחות מקצועית מאוד ,נעימת סבר
והליכות ,משמשת דוגמא להתנהלות
אחותבריאותהציבור.
בעלת מערך יחסים מכובד ואדיב
ללקוחות ,לעמיתים ולממונים.
בעלתתודעהאיכותית,מייצגתבכבודאת
הארגון.

עובדתאחראית,אדיבהומנומסת,בעלת
תודעתשירות,מסורהונאמנהמאוד.

שושנהטל
כוחעזרבמחלקתיולדות
מתפקדתגםבתפקידיסיעודלידמיטת
החולהוכמחליפהבעתהצורךבמטבח
חלב.מקצועית,בעלתידערב,הספקאישי
גבוהוראיהמערכתית,פועלתבשיקול
דעתומהווהמודללחיקוי.
שלווהיאסו
אחותמוסמכתבטיפולנמרץלבבי
משמשתגםכמדריכהקליניתוכאחראית
משמרת ,מגלה מסירות לתפקידה,
סובלניתעםיכולתהקשבההמוכנהתמיד
לעזורולהדריךאחרים,מסייעתלמטופל
ולמשפחתו בהתמודדות במצבי לחץ.
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אהודה על הצוותים המנהלי הסיעודי
והרפואיכאחד.
בתיהדהן
סגניתאחותאחראיתפגיה
בעלתידערבהממשיכהללמודולהתעדכן.
מקפידהלשמורעלציודביחידה,מתפקדת
ביעילותבמצביםחריגים,לויאליתלמחלקה
ולמוסד,תורמתלאווירהנעימה.מקובלת
עלהצוותהרפואיוהסיעודי,מקובלתעל
ההוריםומשפחותהמטופלים.
דר'לנהטורקוט
רופאהבכירהבמח'פנימיתא'ובמרפאה
אנדוקרינית
רופאהמצטיינתבעלתידענרחבבתחומי
התמחותה .מסורה ואכפתית ,מצוינת
בהוראההןלמתמחיםוהןלסטודנטים.

פרסהמשרד
מיכלמלכה,
מזכירהבכירהבהנהלההאדמיניסטרטיבית.

צוותחצרנים

בעלתתודעתשירותגבוההמאוד,נועם
הליכותיה ,מסירותה הרבה לעבודתה,
מיומנויותיה הבינאישיות,התמצאותה
במגווןרחבשלתפקידיםבלשכהוהנכונות
ליטולעלעצמהאיןספורמטלות,עושים
אותה ראויה ביותר לתואר עובדת
מצטיינת.
גוריוןקטני
מרכז תחום במעבדה ביוכימית
עובדבעלתפיסהחדהומהירההמהווה
את אחד מעמודי התווך של המעבדה
הביוכימית.אמיןומסורביותרלמקום
עבודתו .מוכן לקבל על עצמו מטלות
מעברלעבודתוהיומיומיתועלמעורבותו
בנושאבטיחותקיבלאףתעודתהוקרה.

פרספניםיחידתי
מירבקמינצקי
מזכירהבמכוןדימות

אליהוקינדה,אשרגזהיי ,מהרטסבהט,מולנקדרבאי
וקסהמרשה
צוותמסורלעבודתוהמבצעעבודתומתוךתחושתשליחות,
מקבלעלעצמומטלותגםאםאינןבתחוםאחריותם.הצוות
עושהלמען"ברזילי"כאילועושהזאתלמעןביתוואףיותר.

צוות מרפאות יוצאים
לחו"לבלשכתהבריאות

עובדתאחראיתומצטיינתביחסההחם
כלפיהזולת.מגלהידערבויוזמהאישית
לקידוםהשםהטובשלהמכוןבפרטושם
ביתהחוליםבכלל.
מגלהמסירותלתפקידה.דמותחיובית
שניתןלסמוךעליהשתבצעאתהמוטל
עליהעלהצדהטובביותר.
תמראמר
אחותבמחלקתנשים
אחותמעולה,עםידערב,מוסרעבודה
גבוהביותר.משרהאווירהטובהבעבודה.
אין קושי בעבודה שהיא לא יכולה
להסתדראיתו.יכולתמקצועיתללאגבול.
משרהביטחוןעלהצוותשעובדאיתה
ברוגעומקצועיות.
אלהבןחמו
קנייניתומחסנאיתמזוןומזכירתהמחלקה
מצטיינתבתפקידהבשמירהעלהאיזון
העדין והמורכב בין היעדים לדרישות
המטבח,במגבלותהתקציבומורכבותשוק
מזון.לצדיעילותהומקצועיותה,בולטת
אלהבאופייההמיוחדוהטוב,באווירה
נעימהסביבהובאהדההרבהלההיאזוכה
בקרב לקוחותיה ,ספקיה ועמיתיה.

נרהמעייןחסון,דביבנאיש,אסתידהן,
שולהוילנסקי,אביטליצחק
צוותמקצועימאודהמבצעאת
הפעילותמתוךענייןותודעתשירות
גבוהה.הצוותבעליחסים
בינאישייםטוביםויחסמעולה
לפונים.משובחיוביעלהצוות
מתקבלמשיחותרבותשל
לקוחותוממכתביתודה.
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אירועים,כנסיםוועדותבמרכזהרפואי

פעילותועדתבטיחותוגיהות
7מגניבטיחותומגן
נוסף על הצטיינות
בבטיחות וגיהות
במרכזהרפואיברזילי
המוסדלבטיחותוגיהות
מקיים זו השנה ה24 -
תחרות ארצית ,פרס
"יוספטל" ,למצוינות
בבטיחותוגיהותבעבודה
בענפי התעשייה,
השירותים ,הבנייה
והחקלאות במדינת
ישראל.המרכזהרפואי
משתתף בתחרות פרס
יוספטלועלהלשלביההסופייםשלהתחרות.ביוםרביעי,
 ,04/06/2008סיימה המחלקה לבטיחות וגיהות במרכז
הרפואיברזילי,בניצוחושלמראביצוריהודה,אתשלבא'
שלהתחרותבציון100וזכתהלקבל7מגניבטיחות.בנוסף,

ברזילי,אתנוהלעבודתוועדתהבטיחותוחלוקתהאחריות
ביןהגורמיםהמשתתפיםבוועדה.כמוכן,סקרממונה
הבטיחותשלהמרכזהרפואיברזילי,מריהודהאביצור,את
פעילותוותיארלדוגמהאתהפעילותשנעשתהבתהליך
פירוקוהחלפתגגותהאסבסטבביתהחולים.בנוסף,קיבלו
המשתתפים הרצאות נוספות בנושאי בטיחות שונים.
בסיכום היום ,חילקו אנשי המשרד לבטיחות וגיהות
שבחיםלמרכזהרפואיבכלל,ולמחלקתהבטיחותוהגיהות
בפרט,עלהעשייההענפהוהדגישואתהתפעלותםמרמת
התחזוקהשלהמתקניםהשוניםבמרכז.

יוםעיוןראשוןמסוגובנושאבטיחותוגיהות
בעבודה"אחריותואחראים"התקיים
במרכזהרפואיברזילי
יוםהעיוןהתקיים,בשיתוףמינהלהתכנון,פיתוחובינוי
מוסדותרפואההתקייםביוםשלישיה25/03/2008במרכז
הרפואי"ברזילי"בכיתה20בביתהספרלסיעודשהותאמה
במיוחדליוםהעיוןבעזרתהמחלקות:הטכנית,המשק,
מחסןלבניםומערךהמזון.ביוםהעיוןהשתתפוונטלוחלק
שישיםוחמישהנציגיםשל:אגףהפיקוחעלהעבודהממשרד
התמ"ת,נציגיהמוסדלבטיחותולגהות,ממוניבטיחות
מבתי החולים הממשלתיים והכלליים ,מהנדסי
אחזקהופרויקטיםממרכזיםרפואייםועמיתיםנוספים.

יהודהאביצורמקבלאתהתעודה

קיבלמראביצוריהודהמגןנוסףעלקידוםהמרכזהרפואי
ובהגיעולהישגמרשיםשל7מגניבטיחות.ממונההבטיחות
מריהודהאביצור,יו"רועדתהבטיחותמריובלבןמרדכי
ונציגהנהלתהמרכזהרפואי,הוזמנולטקסחלוקתתעודות
הערכהוהדגלהענפי)ענףהבריאות(בתחרותהארצית
לבטיחותוגיהותבעבודהלשנת,2008ע"שגיוראיוספטל
שנערךב.04/09/2008-כמוכןהמרכזהרפואיברזילינמצא
כמועמדראוילקבלתמגןהשר.

קורסממוניבטיחותשלהמוסדלבטיחותולגיהות
התארחזוהפעםהשלישיתבמרכזהרפואיברזילי
המוסדלבטיחותוגיהותמקייםמדישנהקורסממוניבטיחות
ארצי.המחזורה190-שלקורסממוניבטיחותהתקיים
בתאריך24/01/2008במרכזהרפואיברזילי.
עשריםוחמישהממוניבטיחותממוסדותומפעליםשונים
בארץנטלוחלקבקורסממוניבטיחותבמרכזהרפואי
ברזילי .במהלך הארוח הציג יובל בן מרדכי ,סגן
מנהלאדמיניסטרטיביויו"רוועדתהבטיחותבמרכזהרפואי
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כנסבטיחותבנושא"אחריותואחראים"

יוםהעיוןהוכתרע"ידיפל.אינג'דניבראון,יועץבכיר
לתשתיותבמשרדהבריאות,כהצלחהתוךקריאהלבתי
חוליםנוספים"להריםאתהכפפה"ולעבודבשיתוףפעולה
וליזוםימיעיוןמוצלחיםכאלו.

שבועבטיחותבמרכזהרפואיברזילי
המחלקהלבטיחותוגיהותשלהמרכזהרפואיברזיליבשיתוף
המרכז הארצי לחומרים מסוכנים קיימו בתאריך
14-15/05/2008הפנינגשלמוצריהצלהשוניםויוםעיון
ארציבאולםההרצאותשלהמרכזהרפואיברזיליבאשקלון.
לשבועהבטיחותהוזמנונציגיכלגופיההצלהוהחילוץ
לרבותממוניבטיחות,קב"טיםואחראיםעלרעליםוחומ"ס
מכלהמפעליםבסביבה.

אירועים,כנסיםוועדותבמרכזהרפואי
במהלךהיוםהתקיימוהרצאותמגוונותבנושאיבטיחות
לתלמידיכיתותיא'ולאנשיהמקצועבתחוםבטיחותוגיהות.
הוצבודוכניםשלמוצריבטיחות,תערוכתתמונותשל
המכללהלצילוםקריתאונו.בסמוךלאולםההרצאותהועברה
הדרכהעלידיניידתבטיחותשלהמוסדלבטיחותולגיהות
והוצגהלמשתתפיםבכנסניידתאלמוגלטיפולבאירוע
חומ"סשלכיבויאשוניידתהחומ"סשלמשטרתישראל.

הפנינגבטיחותבמרכזהרפואיברזילי

יוםהעיוןשחתםאתשבועהבטיחות,עליוהכריזההנהלת
המרכזהרפואי,הוגדרע"יגופיההצלה,החילוץוהמשרד
להגנתהסביבהכמוצלחביותר,חשףאתהמשתתפיםלמידע
רבונתןחומרלמחשבהונקודותחשובותלהתייחסות,כל
אחדבתחומוובמפעלומתוךההנחהשהיערכותמוקדמת
תמזעראתהתוצאותהעלולותלהיגרםמאירועבלתיצפוי.

הדרכהע"ימדריךכבאיאשבהפנינג,עלניידתחומריםמסוכנים
בשבועהבטיחות

פעילותועדתהנגשה
מפגשבנושאנגישותהשירותהרפואילאנשיםעםמוגבלויות
במסגרתפעילויותהמרכזהרפואיליישוםחוקהשוויון
לאנשיםעםמוגבלות,התקייםביוםשניה05/05/2008-עם
נציגיעמותת"בזכות"בנושאהנגשתהשירות.בושוחחו
מתנדבי"בזכות"עםעובדיהמרכזהרפואיושיתפואת
הנוכחיםבחייהיוםיוםשלהם.
עמותת"בזכות"שמהלהלמטרהלפעוללקידוםזכויותיהם
שלאנשיםעםמוגבלותברוחחוקהשוויון.

"הטיפים" שהועלו לא היו כרוכים בעלויות גבוהות
ובטכנולוגיותמסובכותאלאבהבנתהמגבלהשלהאדם
מולנו,תשומתלב,והרבהכבוד.

דלפקמונגשבמרפאותהחוץ
במסגרתשיפורהשרותבדלפקימרפאותהחוץוהקלתהגישה
למטופליםומבקריםבמרכזהרפואיברזילי,נבנהבמרפאות
החוץדלפקחדשעלידיצוותהמחלקההטכניתובודגשעל
יישוםחוקההנגשהלמוסדותציבוריים.זהוהדלפקהראשון
שהוקםובקרובישודרגוכלהדלפקיםבמרפאותהחוץכדי
לאפשר גישה לכיסאות גלגלים ולמטופלים ומבקרים
מאותגרים.

יובלבןמרדכי,סגןמנהלאדמיניסטרטיבי,פותחאתהמפגש.
עלהמסךמוקרניםדבריוהמוקלדיםבזמןאמת.

את המפגש פתח מר יובל בן מרדכי סגן מנהל
אדמיניסטרטיבישסיפרעלפעילותהמרכזהרפואיבתחום
ההנגשה,צייןאתפעילותועדתההנגשהוקיבלמשובחיובי
עלפעילותהועדה.בהמשךהציגכלאחדמהמתנדביםאת
הדרךשבההוארואהאתהעולםשלהבריאיםומההיה
רוצהכדילהרגיששייךושווהערך.חלקניכרמהדברים
שהעלו נוגע למפגשם עם עולם הטיפול הרפואי.

תיכנון,עיצובוהקמהפרייצירתםוידיהםשלמחלקתהנגריה
במחלקההטכנית.
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אירועים,כנסיםוועדותבמרכזהרפואי

סיכוםפעילותמדורהדרכהופיתוחאירגוני
מפגשאוריינטציהעובדיםחדשים
במהלךחודשמאינערךהמפגשלעובדיםחדשיםשנקלטו
במרכז הרפואי ברזילי.במפגשנכחו48עובדיםמכלל
הסקטוריםשהקשיבולסקירותבתחומיםשונים-שעת
חירום,זכויותוחובותעובדים,זכויותחולה,ניהולסיכונים,
הסברעלתלושמשכורת,בטחוןובטיחות.

המרציםבקורסהיודר'רפימריליוסודר'רפינוימןשהרצו
במקצועיותרבה.המשתתפים בקורסהביעושביעותרצון
מתכניהקורס.

מפגשיפורוםמנהליםופורוםסגנימנהליםבמנהל
ומשק
במסגרתשימורהפורומים,לאחרקורסיפיתוחהמנהלים
שנערכו,נפגשושניהפורומיםלסדנהשליוםעםגב'בילי
דובב .במהלך הסדנה למדו המשתתפים את השימוש
בתקשורתנכונהכפותחתדלתותלהצלחה.

קורסיםשונים
במהלךהשנהנערכוקורסיהעשרהשוניםבשעותאחה"צ
לרווחתהעובדים-יישומימחשבמתחילים,רוסיתמדוברת
ואינטליגנציהרגשית.

כנסהמזכירותהשניהתקייםבמרכזהרפואי
ברזילי
בהמשך למסורת שהחלה בשנה שעברה נערך ב-
05/05/2008כנסהמזכירותהשניבמרכזהרפואיברזילי,
אשקלון .הכנס ,ביוזמת הממונה על הדרכה ופיתוח,
גב'דקלהאיתן,החלבברכותע"ימראיתןכהן,המנהל
האדמיניסטרטיבי,שתיאראתפעילותההדרכההנרחבת
המתקיימתב"ברזילי".ההרצאותהיובנושאיםהבאים:
שמירתהומורבסיטואציותטעונות,ניהולסיכוניםוחשיבות
תקשורתביןאישיתלהצלחה.
ההרצאותהמרתקותנתנוהרבהחומרלמחשבה.הכנס
הסתייםעםטעםשלעודובציפייהלכנסהשנתיהבא.

קורסמחקר

הרצאה–"סינגפור–אירלנד–כרכור:ללמוד
מהצלחות"
ביוםרביעי,25.6.08,הזמינההנהלתהמרכזהרפואי,בעזרתה
שלדיקלהאיתן,הממונהעלההדרכה,אתעובדיהלמפגש
מרתקהעוסקבלימודמהצלחותוהובלתשינויבמדינת
ישראלבשנתהה.60-מנחההמפגש,מראור-לילהט,
יזםיחדעםמרחייםהכטאתסידרתהטלוויזיההמצליחה
"סינגפור-אירלנד-כרכור".המפגשבדקמהניתןללמוד
מהשינוישעברומדינותאלו,אילותפיסותיסודאנוחייבים
להטמיעע"משמדינתישראלתגיעלפסגהומהניתןליישם
בארגוןשלנוכדילקדםאותו.במפגשנכחוכ100-עובדים
ומנהליםשיצאועםתחושתרצוןלשינוי.

מראור-לילהטמרצהלעובדיהמרכז
מראיתןכהןהמנהלהאדמיניסטרטיבי,נואםבפניהמזכירות

קורס–GCPניהולמחקריםקליניים
במהלך יוני-יולי התקיים קורס ראשון מסוגו שנערך
ב"ברזילי"ומיועדלחוקריםבתחוםהקליני.בקורסהשתתפו
32חוקרים-מנהלימחלקותרפואיותופארהרפואיות,
רופאים,אחותומתאמתמחקר.
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שנהטובה
לכלמשפחתברזילי
ברכותלבוגרותמחזור2008שלביתהספר
לסיעודוברכותלאחיותהבוגרות
שהצטרפולמשפחתברזילי

ארועים,כנסיםוועדותבמרכזהרפואי
אירועים,כנסיםוועדותבמרכזהרפואי

פעילותהוועדהלמעמדהאישה
ועדתמעמדהאישהשלהמרכזהרפואיברזיליבסימןתקשורתגבריםונשים
במסגרתהפעילותשלהוועדהלמעמדהאישה,ניתנההרצאה
ע"ימריאיראפטר.מטרתההרצאההייתהלחזקאתהצורך
לאמץמיומנויותתקשורתיתגמישה,תוךהגברתהמודעות
להבנתההבדליםבתקשורתביןגבריםלנשים.אופןהייצוג
שלגבריםונשיםהואדברמרכזיבהבנהתרבותיתוהבנת
שייכות,חוסרהבנההקייםבמסריםהמועבריםביןהמינים
גורמים לא פעם לקצר תקשורתי ואף לאלימות.

יוםהאישההבינלאומי

בהרצאההועלונושאיםמרכזיים:
*  מקורות השפעה של בניית זהויות גבריות ונשיות.
* תפיסה היררכית לעומת תפיסת רשת בתקשורת.
* תקשורת רגשית לעומת תקשורת משימתית.

* תקשורת שיתופית לעומת תקשורת סמכותית.
ההרצאההייתהמעניינתוממצה,תוךדגשעלהבנתהשוני
בתפיסההתקשורתיתביןגבריםונשים.
אםנביןאתהשונינקבלאותוונדעטוביותרלתקשרבינינו.

יום האישה הבינלאומי
צויןבמרכזהרפואיברזילי
יוםהאשההבינלאומיצויןביום
עיון חגיגי ,אליו הוזמנו כל
עובדיהמרכז.הגב'שושסלע,
אחותכלליתוממונהעלמעמד
האישה ,פתחה את האירוע
בברכות ותודות לכל
המשתתפים והשותפים
בהצלחתיוםהעיון,שכללשתי
הרצאות,האחת,ע"יערןשטרן,
"לעבודעםהסוד",והשנייהע"י
הגב'שושסלע,הממונהעל
גב' עינת וייסבורט "הנאה מעמדהאשה
והנעה בקצב הזמן" .האולם
שהיהמלאמפהלפה,העידעלהצלחתושלהמפגש.עובדות
ועובדי המרכז הודו לחברות הועדה למעמד האשה על
ההרצאותהמרתקות.

טקסהוקרהלעובדיברזיליהעובדים25שנה
בשירותהמדינה,התקייםבמרכזהרפואי,ברזילי
ביוםרביעיה26/12/2007-בשעה14:00בצהריים,עובדי
המרכזהרפואיברזיליהתפנולשעהקלהמסדריומםהעמוס
לעייפה ,לחלוק כבוד לעובדי ועובדות המרכז הרפואי
מסקטורים:רפואי,סיעודי,פרארפואיומנהלומשק,אשר
עובדיםבשירותהמדינהחצייובל.הטקס,אורגןוהופקעל
ידיהמחלקהלמשאביאנוש,במסגרתפעילותרווחהובשיתוף
וועדיהעובדיםוהנהלתהמרכזותודותלעזרתםשל:מחלקת
המשק ,מערך המזון ,מחסן לבנים וצילום רפואי .לרגל
האירוע,אולםההרצאותהמרכזילבשחגושינהפניו.כיבוד
עשירמעשהידימערךהמזוןומצגתשהוקרנהבמיוחד
במהלךהטקס,קיבלהאתפניהאורחים.

ספרהציטטותהגדולוזרפרחיםלכלעובדמתנתהועדים.
לאחראתנחתאקלהנעימהומפרגנתב"משפחתברזילי",
העובדים הותיקיםשבו ,עמוסי זרי פרחים ,תשורות
וסימפטיה ,לשגרתיומם ,מלווים בחבריהם לעבודה.

דר'שרף,מנהלהמרכז,נשאדבריםוסיפרלקהלהמשתתפים
עלהשינויים,החידושים,והודהלעובדיםהמסוריםעל
תרומתם החשובה במהלך  25השנים האחרונות לבית
החולים.לקולתשואותהקהלבאולם,שהיהמלאמפהלפה,
חולקולעובדיםמטעםהנהלתביתהחולים:תעודות,שי,
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ערבהצדעהלעובדיהמרכזהרפואי"ברזילי"
ערבהצדעהלעובדיהמרכזהרפואיובנותזוגם,נערךבמלון
הולידיאיןבאשקלון,בתאריך12/06/2008בשעה19:30
בערב.מנחתהערב,הגב'שריתשטרגר,עוזרתהמנהל
האדמיניסטרטיבישלהמרכזהרפואי,פתחהאתהערב
החגיגיוהזמינהאתדר'
שמעוןשרף,מנהלהמרכז
הרפואי ,מר איתן כהן,
המנהלהאדמיניסטרטיבי,
גב' תמר דוד ,מנהלת
מערך הסיעוד ,גב' יעל
ארבלי ,אחות מפקחת
מחוזית של לשכת
הבריאותונציגיהועדים
של המרכז הרפואי ,דר'
אפרים זוהב ,אוסנת בן
חמו ואריה ברנס ,אל
שולחן הכבוד לטקס
חלוקתתעודותותשורות.

ערבההצדעהלעובדיהמרכזהרפואי

לאחר מכן ,נשא דברים
דר'זוהבאפרים,יו"רועדהרופאים,שהתייחסלקשיים
ולשינוייםבמקצועהרפואהוצייןאתעבודתהקודששל
עובדיהמרכז.כמוכן,הודהלגב'רימונהאלבז-מרכזת
הרווחהולמחלקתמשאביאנוש,לקרןהמחקרים,למנחת

הערב,לוועדיהעובדיםולצילוםרפואיעלהפקתהאירוע
המוצלח.
אלבימתהכבודעלוובאו,העובדיםהמצטייניםוהפורשים
לקבלתתעודתהוקרהושיוזכולזריפרחיםמחבריהם
לעבודה ולמחיאות
כפיים סוערות מקהל
העובדים הרב שנכח
ב"ערב העובד"  .את
הטקס נעל דר' שמעון
שרף ,מנהל המרכז
הרפואי,אשרשבחאת
המצטיינים ,הודה
לפורשים וציין לשבח
את כל עובדי המרכז
הרפואי ואת צוות
המחלקההפסיכיאטרית,
המטפליםבצורהיוצאת
מהכללבפצועיםובנפגעי
החרדההרביםהפונים
למלר"ד,בעקבותיריהטיליםלעברעוטףעזהוגזרתאשקלון.
בסיוםהטקסהמכובד,הגב'שריתשטרגרהזמינהאת
העובדים"לערבקסוםללאקסאמים"ולהופעת"להקת
אתניקס"שהנעימהוהרקידהאתעובדיהמרכזבשיריה
הידועים.

פעילותהתרמה
איןגבולותבצדקה:משקפייםלילדהמעזההמטופלת
במחלקתעיניים

תוארכבודלדר'יוסף
משעל

קבוצתחבריםמישראלשביקשולשלוחפרחיםלהלווייתו
שלטוליובורטולאמיאזרחאיטליה,שנפטרבגיל68ממחלה
חשוכתמרפאבחוץלארץ,החליטולעשותמעשהשונה
ויוצאדופןלזכרושלהמנוח.בעצהאחתעםדוויד,בנושל
המנוחהחליטוהחבריםלתרוםאתהסכוםשאספועבור
הפרחים,סה"כ400יורו-למטרתצדקה.
דר'משעל,מנהלהמחלקהלרפואהפנימיתב'במרכזהרפואי
ברזילי,אשרנמצאבקשרמתמידעםאזרחיםאיטלקים
השוהיםבישראל,המליץלקבוצהלתרוםמשקפיראייה
לילדהבתשנהוחציתושבתעזהשנמצאתבטיפולמחלקת
העינייםבמרכזהרפואיברזילי.הילדהנותחהלפנימספר
חודשיםבביתהחוליםבגללמחלהמולדתשלהעינייםוהיא
זקוקהכעתלמשקפיראייה,אךלהוריההשוהיםעמהבבית
החולים אין כל אפשרות כספית לרכוש משקפיים.

תואר כבוד לדר' משעל
יוסף,מנהלמחלקתפנימית
ב' ,על  טיפולו המסור
בחיילי הצבא האיטלקי.

חבריושלטוליוובנימשפחתוראובהצעהזומעשהאנושי
ממדרגהראשונהונתנומיידאתהסכמתםלתרומתהכסף
לרכישתהמשקפייםלילדה.
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בתוםשניםשלטיפולמסור
בהתנדבותשלדר'משעל,
שהתנדב להיות הרופא
המטפל של המשלחת
דר'יוסףמשעל,מנהל
והמקשר בינה לבין בית מחלקתפנימיתב'
החולים ,החליטו חברי
המשלחתלהמליץבפנינשיאאיטליהעלדר'משעלכמועמד
לתוארכבודכהערכהעלתרומתו.בימיםאלההתבשרדר'
משעלשנשיאאיטליה,גיורגיונפוליטנו,החליטלקבלאת
המלצתהמשלחתולהעניק
לותוארכבודCavaliereולצרפובכךלמסדר:
Ordine della Stella della Solidarieta Italiana
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כנסאשקלוןהראשוןלאקותלתמימדבישראל
לאחרונהנערךבמלון"הולידייאין"באשקלוןקורסייחודי
בנושאאקותלתמימדשנמשךשלושהימים.השתתפובכנס
כ220-איש,הגיעובכיריהקרדיולוגים,מנתחיהלבוטכנאי
האקולבבארץ.כולםהדרימולאשקלוןעל-מנתללמוד
נושאחדשניעלגבימכשירחדשניהנמצאבמעבדתאקולב
במרכזהרפואיברזילי.
מדוברבמכשיראקולבהמסוגללספקתמונותאיכותיות
שלהלבבזמןאמיתיללאצורךבפעולהחודרנית.המתמר
המשוכללהמניבאתהתמונותמונחעלביתהחזהומנפיק
אותםברזולוציהגבוהההרבהיותריחסיתלמכשיריםשהיו
עדכה.באמצעותטכנולוגיהמתקדמתהצליחוהמדענים
במס'חברותגדולותלהקטיןאתמימדיהמתמרעדכדי
מצלמהזעירהשאותהגםאפשרלהחדירלוושטולקבל
תמונותלבבאיכותגבוההביותר.דר'חייםיוספי,מנהל
היחידהלקרדיולוגיהלאפולשניתבביה"חברזילילמדאת
הנושאבביה"חשלאוניברסיטתהרווארדבבוסטוןשבארה"ב
והביאאותולאשקלוןכחלוץבתחוםבארץ.ברורשללא
קניית המכשיר החדש לא ניתן היה לאפשר שימוש
בטכנולוגיהכהמתקדמתבביה"חברזיליבאשקלון.לפיכך
גייסדר'יוספייהודיםחמיםוטוביםובראשםאתגב'מרגו
איינשטייןשהפכהלרוחהחיהבעזרהלאיסוףהתרומות
לקנייתהמכשירהחדש.לאחרמאמץמשותףשלהםשנימשך
כמעטשנתייםביןהמרכזיםהיהודייםהשוניםבבוסטון
הותרמו.$237,000בכסףשנאסףניקנההמכשירהמוביל
בעולם מסוגו ) iE-33של חברת  (Philipsשהגיע לפני
כשנתייםלאשקלון.במשךשנתייםאלובוצעומאותבדיקות
באמצעותוכאשרביה"חברזיליהופךלמובילבביצועבדיקות
שיגרהשלאקולבתלתמימדבישראל.
ביןהנוכחיםבלטומהאורחיםבחו"ל:פרופ'רוברטלוין,
מאוניברסיטתהרוורדבבוסטון,הקרדיולוגהמובילבתחום

זהבארה"ב.כןהגיעפרופ'הנריךבקרמןממינכןבגרמניה,
הממונהעלפיתוחהטכנולוגיההזובחברת.Philipsבראותו
אתחשיבותהכנסהביאעימופרופ'בקרמןצוותבן10
מדריכיםמגרמניהומספרדאשרעזרלצוותהאקומביה"ח
ברזילי בהדרכת התורה כולה בקבוצות קטנות.
מהארץכיבדובנוכחותםבנוסףלכלהמשתתפיםהאחרים:
פרופ' בזיל לואיס נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

דר'יוספי,פרופ'כץוהתורמים

דר' אהוד רענני נשיא האיגוד לכירורגית לב בישראל,
דר'שמעוןשרףמנהלביה"חברזילי,פרופ'עמוסכץמנהל
המערך הקרדיולוגי בביה"ח ברזילי באשקלון.
סיכםאתהקורספרופ'מרויןגוסטמן,מאבותהקרדיולוגיה
בארץ,אשראמרלנוכחים":אנימתרגשמאודלהשתתף
באשקלוןבקורסהאיכותיהזה.אניחושבשהיוםהוכחמה
שידענומזמן-איןפריפריהבישראל!!הקרדיולוגיהטובה
באותההרמהבכלאזוריהארץ.אנימודהלמארגניםעל
ההזדמנותהיפההזו".דבריולוובמחיאותכפייםסוערות
שלכלהנוכחים.

פסליםבמרכזהרפואיברזילילזכרהשלנטעוייןז"ל

נטעוייןז"ל,בת63במותה,החלהאתעבודתהבמרכז
הרפואיברזיליבשנת1965כאחותאחראיתמחלקתהילדים,
בהמשךאחותאחראיתהמחלקההכירורגית,המחלקה
לרפואהדחופה,המכוןהנוירולוגיוהמכוןלרפואהגרעינית.

החייםשלךכךשאםחייךיסתיימומחרתהיהשבערצון
מעצמך".כךהייתהנטעז"ל.אמנוןרקנטי,הודהלמנהלת
הסיעודולכלהמשתתפיםבטקסעלשסייעובידולהנציח
אתזכרהשלנטעבפסליםמעשהידיו.

נטעז"לאהבהאתהאדמה.היאטיפחהאתהגינהשליד
המכון לרפואה גרעינית במרכז הרפואי ברזילי



בטקסצנועשהתקייםבגינהשלידהמכוןלרפואהגרעינית
אמרהתמרדוד,מנהלתהסיעוד,שנטעז"להייתהצברית
שורשית מבאר טוביה שאהבה את הארץ ואת הקרקע
וטיפחהכלפרחוכלעץ.היאהייתהאישהאינטליגנטית
בעלתנפשאומנותיתשנהנתהמקריאה,שירה,מוסיקה
טובה,פיסולוציור.
תמיציטטהאתג'ייןסימורשאמרהכי"עליךלחיותכליום
ויוםבדרךשאיתהנאמיןשתגרוםלךלהרגישטובלגבי

אמנוןרקנטי,תורםהפסלים,יחדעםצוותהאחיות
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כנסהשפעתזיהוםהאווירעלהבריאות
המחקר יצא לדרך בשנת  ,2005לאחר שזכה לתמיכה
באמצעות מענק המחקר של משרד המדע .החוקרים
הראשיים,דר'מיכאלגדלביץ'ודר'מייקל
הוארטה ,בעזרת איגוד הערים של נפת
אשקלון,החלואזלאסוףנתוניםאודות
מדדיזיהוםהאווירבאזורשכוללאתהערים
אשקלון,שדרות,קריתגתוקריתמלאכי.
במקבילהוקםבסיסנתוניםשלכללהפניות
למחלקהלרפואהדחופה)חדרהמיון(של
המרכזהרפואיברזילי.נאספונתוניםעל
תסמיניםחריפיםבדרכיהנשימה,מערכת
הלב וזיהומים חריפים בדרכי הנשימה
העליונות.הנתוניםנאספועבורתקופהשל
7שנים.2000-2006:בהמשךנבנהגםשיתוף
פעולה מדעי עם קופות החולים כללית
ומכבי,עלמנתלקבלאתמלואהנתוניםשל
פניותמבוטחיםמרפאותהקהילה-עבור
אותןהשניםואותםהתסמינים.
דר'גדלביץ'פותחאתהכנס

הבריאותיות של תחנת הכוח הפחמית הנוספת ,אשר
מתוכננתלקוםבאשקלון.

הדרךהמשמעותייםביותרבביצועהמחקר
היההחיפושאחרצוותמומחים,אשריוכללבצעבאופן
מדעיראויומדויקאתמלאכתהמיפויהמרחבישלזיהום
האוויר.לאחרמאמץאיתורלאקל,נמצאצוותכזה-מתוך
המחלקהלהנדסהסביבתיתשלהטכניון-בראשותושל
דר'דודברודאי.
כלזאתועוד,לאורךכלשלביהמחקרהיואיןסוףפניות
שלהציבור,התקשורת,ארגוניםירוקים,רשויותמקומיות
ועוד מוסדות וארגונים אחרים ,בנושא ההשפעות

עםהתקדמותהמחקרולאורהאפשרות
להפיקתוצאותראשוניותכברבשלבזה,
הוחלטלערוךכנסמדעי.
בכנס ,אשר נחלק לשני משובים,
הציגו:בחלקהראשון,שדןבמחקרים-
צוותהחוקריםממכוןהמחקרשלהמרכז
הרפואיברזילי)דר'גדלביץ'ודר'הוארטה(
וצוות מיפוי המזהמים מהטכניון )דר'
ברודאיויובל(;חוקריםשלהמכוןלמחקר
זיהוםאוירבחדרה)דר'דובנובודר'בר
חנה(;

וקבלתהחלטותבתחומיבריאות-דר'
איתמרגרוטו,ראששרותיבריאותהציבור
במשרדהבריאות,דר'איבגניהברנשטיין
מהמשרדלהגנתהסביבה;דר'אריהונגר
מארגון"אדם,טבעודין".כמוכן,בפאנלים
ודיונים השתתפו גם נציגי חברת החשמל ,הרשויות
המקומיות,איגודיהעריםאשקלוןוחדרה,נציגיהציבור,
ארגוניםירוקיםנוספים,וגםכללציבורהמבקריםהרב.

אנומקוויםשהיתהזותחילתהשלמסורתושנפגשבשנה
הבאה.
לפרטיםנוספיםעלהמחקרניתןלפנותלדר'מיכאלגדלביץ',
מנהל המחקר.michael_g@barzi.health.gov.il .

הועידההשנתיתשלועידתהתביעות
התקיימהבברזילי
לאותהזדהותלמצבשבונתוניםתושביהאזורוהחיילים
בגזרתעזה,העומדיםכשבעשניםתחתמתחיהקסאמים
ומקבליםטיפולרפואיבמרכזהרפואיברזיליאשקלון,חברי
הועידההעולמיתשלועידתהתביעות,קיימהבחודשינואר
השנה,זוהפעםהראשונהאתהועידההשנתיתבמרכז
הרפואיברזילי.ועידתהתביעותלוקחתחלקבמאמץלגיוס
תרומותלהקמתחדרמיוןממוגןוביתחוליםתתקרקעי.
הנהלתהמרכזהרפואיועובדיהמרכזנערכולקייםאת
הועידהבאולםההרצאותהמרכזישלהמרכזהרפואיוכל
זאתתוךשיתוףפעולהשלהמחלקותהשונותבביתהחולים.
יישרכחלכולםעלההצלחההגדולה.
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הכנסהשנתילאיגודהכירורגיםבישראל
ביום חמישי ה 29.05.2008-נערך הכנס השנתי
ה26-של"איגודהכירורגיםבישראל"בעיראשקלוןועמד
בסימן"דוראחרי")השינוייםבכירורגיהבמשך25שנים(.
לארקשינוייםבכירורגיהחלובעשורהאחרון,אלאגםבעיר
אשקלוןבכלל.
באופןמקריוגםסמלי,כינוסהכירורגיםהאחרוןשנערך
באשקלוןהתקייםבתאריך.29.5.1986מארחהכנסד"ר
בוריסיופה,מנהלהמחלקההכירורגיתבביה"ח"ברזילי",
צייןזאתבנאוםהפתיחהשלהכינוסוהציגתמונותשלבית
החוליםותוכנייתהכנסאזוגםהיום.
הכנסהתקייםבמרכזהכנסיםשלמכללתאשקלוןונכחובו
כ220-משתתפים.
את באי הכנס ברכו פרופ' מיכאל קראוס ,יו"ר איגוד
הכירורגיםבישראל,ד"רשמעוןשרף,מנהלהמרכזהרפואי
ברזילי,מררונימהצרי,ראשעיריתאשקלוןוד"רבוריס
יופה,מנהלהמחלקההכירורגיתבביה"חברזיליויו"רהכנס.
בכנסנדונו4מושבים:
מושב –Iכירורגיהדחופה.
מושב –IIדימוםמדרכיעיכול.
מושב –IIIחינוךכירורגי.
מושב –IVכירורגיהזעירפולשנית.
בכנסהשתתףאורחמדנמרק,פרופ'פסטינגהלג,שנתן
הרצאה בנושא בעיות אספקת דם למערכת העיכול.
כמוכןהתקיימהישיבהפרופסיונאלית.בכנסהוצגולתחרות

כ30-פוסטרים,מהםזכו4בפרסכספימתנתהאיגוד.
לאותהזדהותעםתושבישדרות,החליטוהועדההמארגנת
שלהכנסוהנהגתאיגודהכירורגיםשנעילתהכנס,חלוקת
פרסיםלפוסטריםמצטיינים,הרצאתהאורחמחו"לעל

ד"ריופהוהמרצההאורח

הרפתקאותבחייווארוחתערבחגיגיתתתקייםבעירשדרות,
תחתצלילימוסיקהמרוקאיתבמסעדת"קזבלאן"ולצערנו
גםאזעקת"צבעאדום"בזמןהארוחה.למרותזאת,שמרו
האורחים על קור רוח ונהנו מהאווירה המיוחדת.
משתתפי הכנס הביעו את הערכתם על הארגון ומספר
המשתתפיםהרבבכנסזה.

בנותהשירותהלאומיבשדרותבשיתוףילדישדרות
התגייסולמעןמחלקתהילדיםבמרכזהרפואיברזילי
בנותהשירותהלאומישל"בתעמי",סטודנטיותמ"קרן
גרוס",ילדי"בניעקיבא"ונשות"המשעולים"מהעירשדרות
יזמוהקמתירידבויימכרופריטיםשהילדיםוהנעריםיצרו
וכלסכוםשיצטבריועברכתרומהלמחלקתהילדיםבמרכז
הרפואיברזיליבאשקלון.
הירידהתקייםבשנימוקדיםבעירשדרות.ילדיםונערים
יצרומובייליםמעץ,מפימוומסבון,שרשראות,שלטיםיפים
לדלתותהבתים,מחזיקימפתחות,מגנטיםלמקרריםומוצרי
מאפהשונים,כמוכדורישוקולדועוגיותוהציעואותם
למכירה.

ע"יבנותהשירותהלאומיואגודתהסטודנטים.
המרכזהרפואיברזילימודהלכלהנעריםוהילדיםשעמלו
וטרחולהקמתהיריד.הכסףשנאסףישמשאתמחלקת
הילדיםלרכישתמשחקיםומוצריםנוספיםאשרישמשואת
הילדיםהמאושפזיםוינעימואתזמנם.
איןסיפוקכמונתינהללאתמורה.


הרוכליםהצעיריםעמדומאחוריהדוכנים,מכרואתהמוצרים
והשמחההייתההגדולהכאשרהצטברבקופההמשותפת
סכוםשל3,333שקליםחדשים.
המבקריםבירידנהנומדוכניאוכלמגווניםשהופעלוע"י
בניהנוערמקבוצותשונות:מקוםבלב,זינוקבעלייה,מועצת
הנוערוחניכיבניעקיבאומדוכנייצירהומשחקשהופעלו

בנותהשירותיחדעםצוותמחלקתילדיםוהתרומה

 21ברזילישלנו

אירועיםותרומות

טקספתיחתהאודיטוריוםלועידתוודאו
אולםחדישמצוידבשיאהשכלוליםלוועידותוידאוVideo-
Conferenceנחנךביוםחמישי,26/6/2008בביתהחולים.
האולםנבנהבתרומתההאדיבהשלמשפחתרייזיןובראשם
פרופ' רייזין ,אשר שימש עד לא מזמן מנהל המערך
הקרדיולוגיבביתהחוליםוכיוםהואמנהלהמכוןלחקרהלב
ע"שוואגו,מרבכורמכלוףבעלחברתמכלוףבכורובניו,
ובסיועהפקולטהלמדעיהבריאותבאוניברסיטתבןגוריון
בנגב.
בטקסקצרבוהשתתפו,מצדאחדעובדיהמרכזהרפואי
ברזיליומהעברהשני,באמצעותשידורוידאולאונ'באר
שבע,פרופ'שאולסופר,דיקןהפקולטהלמדעיהבריאות

הפקולטהלמדעיהבריאותבאוניברסיטתבןגוריוןבנגב,
שרופאטובלעולםעומדעלשלושהיסודות:עבודהקלינית,
מחקר והוראה ,וכל אחד מהיסודות מזין את האחרים.
הרצאותשיועברובשידורVideo Conferenceיקלומאוד
על המתמחים והסטודנטים שלומדים ומתמחים בשני
המרכזים.
דר'שמעוןשרף,מנהלהמרכז,סיכםשביתהחוליםעבר
מהפךבלתייאומןבשניםהאחרונותבנושאהדיגיטליזציה
של מערכות שונות והאולם הזה הוא חלום שהתגשם
וההרצאותהמשותפותעםאוניברסיטתבןגוריוןהןרק
ההתחלה.התקשורתהחדישהפותחתעידןחדשלמרכז
שיאפשרלולהתקשרגםעםמרכזיםשוניםבעולם,לשמוע
הרצאותמפיחוקריםעולמייםובהמשךגםלהעבירניתוחים
 on lineלסטודנטים תוך הסבר על מהלך הניתוח.
אבנר)ג'ימי(חמד ,מונהכאחראילתפעול,תחזוקוהזמנת
הרצאות"במתחםהאולמות"-אודיטוריוםוהאולםע"ש
דר'מלי.ג'ימימירס.8806:

גזירתהסרטע"ימשפחתרייזין
ומרהרצלז'אן,המנהלהאדמיניסטרטיבישלהפקולטה,
הוכרזרשמיתעלפתיחתהאולם.
דר'חייםיוספי,מנהלהיחידהלקרדיולוגיהלאפולשנית
ומיוזמיהמהלך,הנחהאתהטקסוהודהלכלאלהשעמלו
להקמתהאולם.
דר'יוספיהתייחסלאמירתושלפרופ'פריבסז"ל,מייסד

אירועהתרמהלמען
ביתהחוליםברזיליבאשקלון
יותרממיליוןשקלגייסהמשפחתחרל"פבראשותושל
שמואלחרל"פבאירועהתרמהשהתקייםבמתחם"כלמוביל",
ראשהעין,לטובתמיגוןחדרהמיוןבביתהחוליםברזילי

דר'חייםיוספינושאדברים
באשקלון.בערבזהבנוכחותדר'שמעוןשרף,מנהלהמרכז
הרפואיברזיליוראשעירייתאשקלון,מררונימהצרי
השתתפו:רותיויוליעופר,רחלוליאוןקופלר,מיריוהרצל
הבס,שולהוליאוןרקנאטי,אליאלעזרא,גילאגמון,אפי
שפיטלני,פנינהומשהאדרי,רקפתרוסק-עמינח,צביקה
גיור,שוקישוורץ,ג'ניוחנינאברנדס,רוביבכר,ורדובועז
דותן,דניברנרעודרביםוטובים.

אירועהתרמהשלגן"עופר"

גןעופרקייםאירועהתרמהלמעןמחלקתילדיםבמרכז
הרפואיברזילי.
צוותהגננות,וילדיגןעופרבעיראשקלון,קיימוזוהשנה
השניהברציפות,אירועהתרמהלמעןמחלקתהילדיםבמרכז
הרפואי ברזילי ,באשקלון .האירוע התקיים בתאריך
14/05/2008ברחבההחיצוניתשלגןעופר.בתוםהאירוע
הוענקהלצוותהגננות,ירדנהשלומאיוגוזייונה,תעודת
הוקרהמידיהגב'לאהמלולדוברתהמרכזמטעםבית
החוליםברזילי.
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יולדותאוןלייןעםאינטל
חברתאינטלעושהרבותלמעןהקהילהוכחלקמהפעילות
שלה,התקינומתנדביםממחלקתITשלחברתאינטלמערכת
,WIFIמערכתלתקשורתאלחוטיתלגישהחופשיתלאינטרנט
במחלקתהיולדותבמרכזהרפואיברזילי.החברהתרמה
בנוסףחמישהמחשביםניידיםלרווחתהיולדותולהנעים
אתזמנן.

היאאכןפועלתבהתאם.ביתהחוליםהראשוןשבונעשה
מבצעדומההיהביתהחוליםרמב"ם,וברזיליהינובית
החוליםהשניבישראלוהראשוןבדרוםשיאפשרלמאושפזים
גישהחופשיתלאינטרנטממחלקותהאשפוזעצמן.הפרויקט
יתחילבחדריהלידה,מחלקתיולדותומחלקתנשים.
שותפותלתרומההןחברת012קוויזהבאשרתרמהציוד
לפרויקטואתהחיבורלאינטרנטוחברתיונילינקשסייעה
גםהיאבאספקתהציוד.
דר'לובלבירךאתחברתאינטלומתנדביהעלהיוזמהואמר
כיזותחילתהדרךלשיתוףפעולהארוךטווחעםחברת
אינטללרווחתהמאושפזים.מטופליהמרכזאשרחפצים
בכך יכולים מעתה להיות מקושרים לעולם החיצון גם
ממיטתם.

צוותאינטלויחידתהמחשביחדעםפרופ'ענתבי

בטקסחגיגינחנכההמערכתביוםחמישי07/08/2008
באולםהאורחיםבמחלקתהיולדותבמרכזהרפואיברזילי
בהשתתפותדר'רוןלובל,סגןמנהלהמרכז,פרופ'אייל
ענתבי,מנהלמחלקתנשיםויולדות,ומריוסישובל,מנהל
היחידהלקשריחוץבאינטל.
מריוסישובלאמרכיזוהיפעילותנוספתשלמתנדביאינטל
אשרפועליםהפעםבבתיחוליםבעיקרבפריפריה.עובדת
היותהשלאינטלגורםכהחשובבארץבכללובדרוםבפרט
מחייבתאותהלמנהיגותבתחוםהאחריותהחברתיתוכך

בטקסההשקהסיפר,פרופסוראיילענתבי,מנהלחטיבת
נשיםויולדות,כיצדנולדשיתוףהפעולהביןהמרכזהרפואי
ברזילילביןחברתאינטל.
"לפניכשלושהחודשיםהגעתילאינטללתתהרצאהבפני
העובדיםוגיליתיאנשיםנפלאיםהעוסקיםבקשריקהילה.
ביקשתימהםלעזורלנובתרומההיכולהלשפראתשהותן
שלהמאושפזותבמערךהגינקולוגי.ההיענותהייתהמיידית.
אנשימחלקתקשריהחוץבאינטלחיברוביןצוותמחלקת
המחשביםשלהמרכזהרפואיברזילילביןהצוותהמקביל
באינטל.היוםיוצאלדרךהפרויקטהייחודיהזהואנומברכים
ומודיםעלהתרומה,העבודהשהושקעה,היחסושיתוף
הפעולה".

ביקורמשלחתשלמנהליתוכניתP.A.C

מג'וינטישראלונציגיםמקהילתבולטימור
התורמיםבקרובמוקדהבריאותשלהתוכנית",פעילות
משותפתהוריםוילדים"המופעלבטיפתחלבשמשון.
פרויקט)(Parents And Children Togetherהינופרויקט
הממומןעלידיקהילותארצותהברית,מופעלעלידיג'וינט
ישראלומטרתוקידוםהאוכלוסייההאתיופיתבגילאילידה
עדשש.

התורמיםמאודמעורביםהןבהחלטותועדתההיגויוהן
במעקבאחריישוםהתוכנית.הביקורהנוכחיהינואחד
מביקוריהמעקב.

תחוםהבריאותמובלומופעלעלידילשכתהבריאותוכולל
שנימוקדיבריאותבטיפתחלבברנעובטיפתחלבשמשון.
נחשפותלפעילותמשפחותמכלהעיר,המגיעותבתיווך
שלמגשרותמהעדההאתיופית.הפעילותכוללתעבודה
פרטנית,קבוצתיתוסדנאיתבמגווןגדולשלתחומיהורות,
בריאות ,התפתחות הילד והמשפחה והתנהגות מונעת
תחלואהומקדמתבריאות.

משלחתהתורמיםבטיפתחלב
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המחלקההטכניתלמעןהקהילה
מעורבותבקהילההיאחלקמתפיסההגורסתכיגוףהפועל
בתוךקהילהושואבמתוכהאתעובדיוואתלקוחותיוכאחד
הינוחלקבלתינפרדממנה,וכגורםמוביל,עליוגםלחזק,
להובילולגרוםלשינויבה.

בימיםקשיםאלושצוותהמרכזעובדימיםכלילות,הנהלת
המרכזמברכתומוקירהאתהיוזמהוהתרומהשלעובדיה
לקהילה.

בתאריך10.06.08נרתמוכללעובדיהמחלקההטכנית
לפעילותבקהילה,הפעילותהתבצעהבביה"ס"אסףמימון"
וקדמולכךמס'סיורישטחלבחינתצרכים.
בשעה12:00התייצבוכללהעובדים)מדוברעלפרויקט
התנדבותיע"חימיחופש(והחלובביצועמגווןשלעבודות
בתחומיםשונים,מיזוגאויר,חשמל,נגרות,בינוי,צביעה,
העבודותנמשכומס'שעותולאחריהןמראהושלביה"ס
חודש.
"לתת,זהבעצםלקבל",תחושתהתרומהלקהילהבקרב
העובדיםהייתהעילאית,מתוךתחושהשלחובהושליחות
חברתית לפעול ,לתרום ולעשות למען הקהילה.

חבריהמחלקההטכניתבשיחתסיכוםבתוםהפעילות
בביה"סאסףמימון

תאריםחדשים
    V   P

צוותהחטיבהלמיילדותוגינקולוגיהמברך אתפרופ'
ראולאורביטועלקבלתתוארהאקדמי.

הסטודנטיםהאונגליסטיםיחדעםהתורמתהגב'רחלמילר

משלחתשלמנכ"ליםאזוריים
שלאייפקבמרכזהרפואיברזילי

אייפק ,השדולה היהודית בארה"ב הפועלת בהצלחה
ומשקיעהמאמציםרביםבארגוןוהפעלתהקהילההיהודית
בארה"ב לתמיכה וביצוע פעולות לובי בתוך הקונגרס
האמריקני.באהלביקורבישראל.במשלחתהשתתפואנשי
צוותבכירים.
במסגרתהביקורהמשלחתביקרהבמרכזהרפואיברזילי.
והתעדכנהעלפעילותהמרכזהמטפלבכ500,000-תושבי
הסביבה,נפגעיהקאסם,חייליצה"לופלשתיניםתושבי
רצועתעזה.
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יהיזכרםברוך

לאהמלול,דוברתהמרכזבהרצאהלפניחבריהמשלחת
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