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כי את אחות ויחידה! 

דברים שרואים מכאן 
בטאון המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 36 | יוני 2018 

לרגל שבוע האחות, הזדמנות להצדיע לצוות הסיעוד ולהוקיר את 
פעילותם המתבצעת 24/7 ליד מיטת החולה. מקפידים להעניק למטופלים 

ובני משפחותיהם טיפול מקצועי, יחס אישי וחם, אמפטיה וחמלה.

גיליון קיץ 2018 מוקדש לסקטור הסיעוד הגדול 
והמשמעותי כל כך לפעילות המרכז הרפואי
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דבר מנהל המרכז הרפואי

של פרופ’ רוני כרמלי. שיתוף הפעולה יאפשר לנו 
הטובה  באיכות  דם  כלי  לכירורגיית  שרות  לתת 

ביותר.

רכשנו מכשיר חדש לצנתורי לב, המתקדם ביותר 
בו  בארץ,  היחיד  הרפואי  המרכז  אנו  כיום  מסוגו. 
ביותר בעולם,  פועל מכשיר הצנתורים המתקדם 
את  לבצע  שלנו,  המעולים  לרופאים  ומאפשר 

הפעולות המורכבות ביותר בתחום. 

את  לממש  דרשו  האזור:  לתושבי  קורא  אני 
והשירותים  הטיפול  את  אצלנו  לקבל  זכותכם, 
הטובים ביותר, שהקמנו כאן בשבילכם!  השקענו 
באיכות  חדשים  שירותים  לפתח  רבים  מאמצים 
את  מכם  למנוע  כדי  גבוהה,  ובזמינות  מעולה, 

הצורך לקבל את השירותים הרחק מהבית.

באתגרים  לעמוד  נוכל  ביחד  רק  יקרים,  עובדים 
הרבים הצפויים לנו. לאחר שזכינו להודות למערך 
להצדיע  האחות,  בשבוע  שלנו,  הנפלא  הסיעוד 
למאות המתנדבים שלנו ביום ההוקרה, נצעד יחד 
האקרדיטציה  מבדק  והוא  הבא  לאתגר  קדימה 
כולנו,  של  מדוקדקת  הכנה    .JCI-ה של  המכין 
לנו לעבור  יאפשרו  וסיוע הדדי  עבודה משותפת, 
את המבדק בהצלחה. חשוב יותר, שנמשיך לתת 
יחס אישי,  את הטיפול הטוב ביותר, שרות אדיב, 
אמפטיה וחמלה לכול מטופל באשר הוא, בהתאם 
בגישה  רפואית  ״מצוינות   - פדה-פוריה  לרוח 

אישית״. 

שלכם, 

ד”ר ארז און

עובדים יקרים,
בעשייה   2018 של  הראשונה  מחצית  את  עברנו 
הצפון  לתושבי  הרפואה  שרותי  לקידום  משותפת 

ולחיזוק המרכז הרפואי שלנו. 

שרותי  לחיזוק  מיוחד  דגש  נתנו   האחרונה  בשנה 
הרפואה לילדים. אנו גאים מאוד על פתיחת השרות 
הרופאים  טובי  ידי  על  שיינתן  ילדים  לכירורגיה 
המחלקה  עם  פעולה  לשיתוף  הודות  בישראל, 
לכירורגיית ילדים  במרכז הרפואי רמב״ם, בניהולו של 
לכירורגיית  יכלול מרפאה  רן שטיינברג. השרות  ד״ר 
ילדים, ביצוע ניתוחים, ומענה מלא לרפואה דחופה. 
מקצועית  ברמה  מענה  במתן  אדיר,  הישג  זהו 
אני  אצלנו.  כה  עד  קיים  היה  שלא  לשרות  גבוהה, 
למחלות  חדשה  יחידה  שפתחנו  לבשר,  שמח  גם 
תיתן  היחידה  שלנו.  הרפואי  במרכז  לילדים,  ריאה 
באבחנה,  ריאה,  מחלות  עם  מהאזור  לילדים  מענה 
שירותים  ובמעקב.  בטיפול  מתקדמות,  בבדיקות 
אלה מצטרפים לשירותים הנוספים שהקמנו בשנה 
לראומטולוגיה  מרפאה  הילדים:  עבור  האחרונה 
לילדים, מרפאה לאנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות, 
בשיתוף  אכילה  להפרעות  מרפאה  גנטית,  מרפאה 

עם המרכז הרפואי שיבא, ומרפאה למעקב פגים. 

לייעוץ   חדשני  שרות  של  ההקמה  את  נציין  עוד 
הילדים,  רפואת  בתחום  מרחוק״  ״רפואה  בשיטת 
לרופאים  שמאפשר  שיבא,  הרפואי  המרכז  עם 
המומחים  מיטב  עם  הצורך,  במידת  להתייעץ  שלנו 

בתחומים השונים. 

את  מרחיב  שלנו  היולדות  מועדון  סטארט״  ״בייבי 
בפעילויות  והתינוקות,  האימהות  למען  פעילותו 
הלידה  חווית  לשיפור  הלידה,  ואחרי  לפני  מגוונות 

וההורות. 

מותאמים  ביופיים  מרהיבים  חדרים  נבנו  בנוסף, 
לפני   בהמתנה  לילדים,  העיניים  במרפאת  לילדים, 
השיניים  במרפאת  נוסף  חדר  יבנה  ובקרוב  הניתוח, 
במחלקת  לפעוטות  משחקים  פינות  נוספו  לילדים. 
של  החוויה  לשיפור  זאת,  כל   - ילדים  ובמיון  ילדים 
הפגייה  גם  הרפואי.  הטיפול  קבלת  בעת  הילדים 
וישודרגו  ישופצו  ילודים,  ומחלקת  שלנו  המצטיינת 
נמרץ  לטיפול  החדשה  היחידה  של  והבינוי  בקרוב, 

ילדים מתקדם בהתאם לתוכנית. 

המערך הקרדיוואסקולרי שלנו ממשיך להוביל בצפון 
לכירורגיית  השרות  את  חידשנו  להתעצם.  וממשיך 
כלי דם, בשיתוף פעולה עם המחלקה לכירורגיית כלי 
בניהולו  הרפואי הדסה,  במרכז  בארץ,  המובילה  דם 

דברים שרואים מכאן 
גליון מס� 36 - יולי 2018 

מפיקה ועורכת: 
גב� מיה צבן, 

דוברת המרכז הרפואי 

חברי מערכת:
עו�ד הלן מלכה-זאבי,

גב� סונדוס ספייה, 
גב� נועה סלע,

ד�ר הגר מזרחי

אתר המרכז הרפואי: 
www.poria.health.gov.il

גם בפייסבוק: 

מרכז רפואי פדה-פוריה 

גרפיקה ודפוס: 
מילניום איילון בע�מ, חיפה 

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות 
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דבר העורכת
לכך,  התכוונה  שמר  נעמי  אם  ספק 
כל  ובשירה,  באומנות  היופי  זה  אבל 
שלו  לאסוציאציות  מתחבר  אחד 
שרואים  אנחנו  שלו.  הפנימי  ולעולם 
יום לבושות במדים הלבנים,  יום  אותן 
באופן טבעי מקשרים לבוש לבן למדי 
האחות. יש משהו מאד מזכך, מרגיע, 
מנחם באחות במדים לבנים. וכאן אני 
״תחשבי  השנייה,  לשורה  מתחברת 
שלנו  במפגש  בהירות״,  מחשבות 
ובני משפחותיהם האחות  המטופלים 
מהווה את  החיבור המידי והישיר לבית 
הקו  היא  המטפל״,  ״לגוף  החולים 
הראשון, אשת הקשר, הדמות החמה, 
של  אוירה  אתה  שמביאה  המרגיעה 

אופטימיות ומחשבות בהירות. יחד עם הקרנת תחושה של  ביטחון 
או  יש מי שדואג, מטפל, כמו אמא  בידיים טובות,  שאנחנו נמצאים 

אחות קרובה...  וביחד נתפלל לטוב. 
הגיליון הנוכחי הוא עוד הזדמנות עבורנו להגיד לאחיות ולאחים שלנו, 

תודה! תודה! אתם הלב והנשמה של משפחת פדה-פוריה.  

שלכם, 
מיה צבן

פדה-פוריה,  הרפואי  המרכז  בטאון  של   2018 קיץ  גיליון  את 
בחרנו להקדיש באהבה ובהוקרה רבה לאחים והאחיות - סקטור 

הסיעוד הגדול והמשמעותי כל כך לפעילות המרכז הרפואי. 
ולא  יום  לא   - הרפואי את שבוע האחות  ציינו במרכז  לאחרונה 
של  זרקור  הציף  במהלכם  ופעילות,  אירועים  של  שבוע  יומיים, 
נתינה  אור את האנשים המיוחדים האלה, שכל מהותם טיפול, 

וחמלה. 
לאורך השבוע החגיגי הזה, קפצו לראשי מלות השיר האופטימי 

של נעמי שמר:
תלבשי לבן

מילים ולחן: נעמי שמר

בקיץ הזה תלבשי לבן 
תחשבי מחשבות בהירות 
אולי תקבלי מכתב אהבה 

אולי נעשה בחירות. 

אני אבחר בך ואת בי תבחרי 
וביחד נהיה לרוב 

אם בקיץ הזה תלבשי לבן 
ותתפללי לטוב. 

ברכות ואיחולים
פורשים:

יוכבד אליהו, מחלקת משק 
ד”ר פניה ויגדר, מנהלת מחלקת דימות 

מינויים:
ד”ר היבה אבו זיאד, מ”מ מנהלת היחידה למחלות זיהומיות 

ד”ר מיכאל ז׳רדב, מנהל מחלקת דימות 
ד”ר הגר מזרחי, סגנית מנהל המרכז הרפואי 

אנחנו זקוקים לכם - דרושים מתנדבים לתפקיד מאתגר ומשמעותי

המחלקה לרפואה דחופה )מלר״ד( מטפלת במאות פונים כל שעות היממה. 
כדי לשפר את חווית המטופל אנו זקוקים לכם,

דרושים מתנדבים שיכולים להקשיב, להביע אמפטיה לסייע ולתמוך 
במטופלים בסיטואציה המדאיגה של השהות במיון.
למתאימים תתבצע הכשרה מיוחדת במרכז הרפואי

לפרטים והרשמה נא ליצור קשר עם 
אלירן נורי: 050-8535799

ENURI@PORIA.HEALTH.GOV.IL
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חדשות
רכישת  עם  חדש  לעידן  נכנס  ווסקולארי  הקרדיו  המערך 
את  הכולל  בישראל,  מסוגו  הראשון  החדש  הצנתורים  חדר 
המערכות המתקדמות ביותר מסוגן בתחום מערכות הדמיית 
הלב Philips Azurion( 7(. לדברי פרופ’ עופר אמיר, מנהל מערך 
ליכולות  מעבר  בארץ.  מסוגה  ראשונה  במערכת  “מדובר  הלב, 
תפעוליות מעולות, עיקר ייחודה של המערכת הן תוכנות הדמיה 
תלת ממדיות של אקו, CT ו-MRI לבבי “המולבשות” על תמונות 
פעולות  ולבצע  הלב  בתוך  לנווט  לצוותים  ומאפשרות  השיקוף 
מורכבות כולל תיקון והחלפת מסתמים בצנתור וטפול בהפרעות 
קצב מורכבות על ידי אבלציות” . פרופ’ אמיר הדגיש כי למערכת 
יתרון בולט עבור המטופלים הודות לשימוש בפחות קרינה וחומר 

ניגוד.

ד”ר פביו קוזניץ מנהל יחידת הצנתורים וד”ר איברהים מרעי מנהל 
וצוותיהם, כבר עובדים עם המערכת  יחידת האלקטרופיזיולוגיה 
החדשה וביצעו בהצלחה פעולות מורכבות כמו החלפת מסתם 
ציין,  קוזניץ  ד”ר  מורכבות.  ואבלציות   )TavI( בצנתור  אורטאלי 
“אני נפעם מהיכולות הטכנולוגיות הייחודיות שהמערכת החדשה 
מאפשרת לנו, לצד הדמיה תלת-מימדית שאנחנו מקבלים בזמן 
איכותית  יותר  הרבה  התמונה  עצמן.  הפעולות  כדי  תוך  אמת, 
ואנחנו  ניגוד  חומר  ופחות  קרינה  פחות  מקבל  החולה  וטובה, 
לנו לאתר  גם מאפשר  זה  ברורות.  יותר  מקבלים תמונות הרבה 
הישנה.  במערכת  בבירור  רואים  היינו  שלא  בעורקים  הצרויות 

זמן  משך  את  לצמצם  יכולים  אנו  המסתם  החלפת  בפעולות 
או  קשישים  בחולים  כשמדובר  במיוחד  חשוב  מאד  זה  הקרינה, 

במטופלים שהם במצב קרדיאלי מורכב”. 

הזמן  כל  פועל  ווסקולארי  הקרדיו  “המערך  סיכם,  אמיר  פרופ’ 
ופעולות  רפואיים  שירותים  להוסיף  להתעדכן,  להתחדש  כדי 
הצפון  לתושבי  הבטחנו  בארץ.  בודדים  חולים  בבתי  שמבוצעות 
להביא את שרותי הרפואה המתקדמים ביותר בתחום הלב, קרוב 

לבית. וכך נמשיך לעשות”. 

18 קרדיולוגים בכירים ממדינות אירופה 
יוני, להשתלמות בת  הגיעו בסוף חודש 
יומיים בנושא אי ספיקת לב מתקדמת. 
מומחי  ידי  על  הועברה  ההשתלמות 
המרכז  של  ווסקולארי  הקרדיו  המערך 

הרפואי פדה-פוריה. 
במשך יומיים שמעו הקרדיולוגים האורחים 
הכוללני  והטיפול  הגישה  הרצאות בתחומי 
והשתתפו  מתקדמת  לב  ספיקת  באי 
בסדנאות מעשיות אותן העביר צוות מערך 

הלב. 
ביותר  המתקדם  לציוד  נחשפו  הקרדיולוגים  הסדנאות  במהלך 
הקיים  לבבית  והדמיה  אלקטרופיזיולוגיה  הצנתורים,  בתחומי 

במערך הלב. 
זו שנה שנייה שמערך הלב מארגן סמינר חשוב למומחים מחו”ל.

את  סיכם  הקרדיוווסקולארי  המערך  מנהל  אמיר,  עופר  פרופ’ 
ההשתלמות המוצלחת ואמר, “אנו מברכים על הסמינר המוצלח, 
כמרכז  בנו  נוברטיס  חברת  של  ההכרה  שבעקבות  ספק  לי  אין 
מצוינות ישראלי לאי ספיקת לב מתקדמת, נמשיך ונקיים פעילות 

הדרכה והכשרה למומחים מהארץ ומהעולם“. 

חדש - חדר הצנתורים הראשון 
מסוגו בישראל  

חדר צנתורים חדש משוכלל ביותר והראשון מסוגו בארץ, נפתח במערך הלב 

קרדיולוגים אירופאים להשתלמות 
במרכז הרפואי 
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חדשות
 MRI של המרכז הרפואי בצעו לראשונה בדיקת MRI-ביחידת ה
לתינוקת בת שלושה ימים. לדברי אורלי בנור, האחות האחראית 
בטיפול נמרץ פגים וילודים, התינוקת נולדה עם תשניק סב לידתי 
)הפרעה באספקת חמצן ודם לגוף(. מיד לאחר הלידה הונשמה 
וקיבלה טיפול רפואי מתאים. בהמשך הופיעו תסמינים נוירולוגים, 

 .MRI כחלק מההערכה הנוירולוגית נדרשה בדיקת

ד”ר מיכאל ז’רדב, מנהל המחלקה לדימות רפואית, ציין כי לצורך 
מיוחד  ציוד  נרכש  הרפואי,  במרכז  מסוגה  הראשונה  הבדיקה 
הבדיקה  ותינוקות.  לפגים  המורכבת  הבדיקה  ביצוע  המאפשר 
מתבצעת תחת הרדמה מלאה ובנוכחות של מרדים בכיר. פענוח 
התמחות  תת  עבר  אשר  בכיר  רדיולוג  ע”י  מתבצע  הבדיקה 

ברדיולוגית ילדים. 

של  המתקדמת   MRI ביחידת  כיום  כי  לסיכום  ציין  ז’רדב  ד”ר 
המורכבות  הבדיקות  סוגי  כל  את  לבצע  ניתן  הרפואי,  המרכז 
בדיקות  ילדים,  ותינוקות,  לפגים  בדיקות  כולל  והמתקדמות, 
זמן  ועוד.  מלאה  הרדמה  תחת  בדיקות  לב,  קוצב  עם  לחולים 

ההמתנה לבדיקה קצר במיוחד ואינו עולה על שבועיים. 

בגיל 13 חייו של אלקיש ניג’אד )בוקעתא(, השתנו באופן דרסטי. 
דלקת זיהומית גרמה להרס מוחלט של חצי הלסת העליונה שלו. 
הגיע  הוא  וטיפולים שונים  ניתוחים  לאחר חמש שנים של סבל, 
נאעג’  אל  אבו  עימאד  ד”ר  ולסתות.  פה  לכירורגיית  למחלקה 
ומיקרו  פלסטית  בכירורגיה  המומחה  עם  יחד  המחלקה  מנהל 
כירורגיה, ד”ר אמין אבו ג’בל, קיבלו החלטה לבצע ניתוח מורכב 
שבו ישחזרו את החלק החסר בלסת העליונה תוך חיבור כלי הדם 

של המתלה לכלי הדם בצוואר.
במשך 12 שעות, צוות רב מקצועי של כשלושים איש, ניתח את 
ניג’אד אלקיש. ד”ר אבו אל נעאג’ מסביר: “במהלך אותו ניתוח, 
לקחנו את עצם השוק עם כלי הדם ועיצבנו אותה בצורת הלסת, 
וכלי הדם שמזינים  וחיברנו את העצם  ואז בצענו שחזור מורכב 
אותה תחת מיקרוסקופ...”. ד”ר אבו ג’בל מוסיף כי מקרה של נער 
צעיר שעובר שחזור לסת, אינו שגרתי “המיוחד במקרה הזה הוא 
איכות  היא  המשמעות  טבעי.  שיקום  לנער  מאפשרים  שאנחנו 
לחיי שגרה מלאים... אחרי ההחלמה  וחזרה  לגמרי,  חיים אחרת 
מהניתוח ניג’אד יעבור עוד מספר ניתוחים קטנים לצורך השתלת 
שיניים ושיקום סופי, ולאחר מכן הוא יחזור לתפקוד מלא ורגיל”. 

“אני  משמעותי,  בשיפור  חש  ניג’אד  הניתוח,  לאחר  שבועיים 
ולהתחיל  הביתה  לחזור  כבר  ומחכה  טוב,  יותר  הרבה  מרגיש 

לימודים באוניברסיטה. אני מבסוט שהניתוח עבר בהצלחה, עברתי 
שנים קשות עם הרבה כאבים, אני שמח שכל זה כבר עבר”. 

ד”ר עימאד אבו אל נאעג’ מסכם, “הקמנו פה מרכז מקצועי על אזורי 
בתחום זה. הבשורה הגדולה היא שכיום, המחלקה לכירורגית פה 
ולסתות במרכז הרפואי פדה-פוריה נותנת מענה לכל האפשרויות 

המודרניות של ניתוחי שחזור באזור ראש צוואר“. 

בדיקת MRI לתינוקת בת 3 ימים
בת 3 ימים, אשר סבלה מתשניק סב לידתי  ביחידת ה-MRI בצעו לראשונה בדיקת MRI מורכבת ולא שכיחה, לתינוקת 

לסת עליונה של נער שוחזרה 
באמצעות עצם מהרגל 

מומחי המרכז הרפואי שחזרו בהצלחה את הלסת העליונה של נער בן 18 
באמצעות חיבור שתל עצם וכלי דם שהוסרו מהרגל. 

מימין: ד״ר אבו ג׳בל, ניג׳אד אלקיש, ד״ר עימאד
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חדשות
לראשונה, שמונה! רופאים מובילים מצוות המרכז הרפואי פדה-פוריה 
מככבים ברשימת הרופאים הטובים בישראל, של המגזין פורבס, לשנת 

2018. עבור שלושה מתוכם זו שנה שלישית ברצף! 
הרופאים שנבחרו לרשימה היוקרתית הם: פרופ’ עופר אמיר - מנהל המערך 
האורוגניקולוגיה,  יחידת  מנהל   - אלקלעי  מנחם  פרופ’  ווסקולארי,  הקרדיו 
ד”ר חנין ג’באלי-חביב -מנהלת יחידת העינים, ד”ר עימאד אבו אל נאעג’ - 
מנהל מחלקת כירורגית פה ולסתות, ד”ר אמיתי אוברמן - מנהל המחלקה 
לגריאטריה שיקומית, ד”ר נסים גירון - רופא בכיר במחלקה הכירורגית, פרופ’ 
מנהלת   - וולטר  רוזן-  אנדה  ד”ר  הכירורגית,  המחלקה  מנהל   - יורים  עודד 

יחידת שינים לילדים. 
רשימת  מוצגת  פורבס,  במגזין  לאחרונה  פורסמה  אשר  גדולה  בכתבה 
הרופאים הטובים בישראל לשנת 2018 , בחירת הרופאים לרשימת הטובים 

ביותר השנתית נעשית ע”י רופאים. 
און, מנהל המרכז הרפואי ברך את הרופאים על ההישג המרשים  ד”ר ארז 
והוסיף, כל הקרדיט וההערכה לכם על הכבוד והגאווה שאתם מביאים לכולנו. 
האיכותי  הטיפול  את  אצלנו  מקבלים  שהם  ובטוחים  יודעים  האזור,  תושבי 
רפואי, היא תולדה  ביותר. הבחירה של הציבור להגיע אלינו לקבלת טיפול 
ואיכות  איכות הטיפול, המקצועיות הרפואית  הזו.  ישירה של המצוינות  של 

השרות הם שיצעידו אותנו קדימה כמרכז רפואי מוביל”. 
ד”ר עימאד אבו אל נעאג’ ציין כי הוא גאה להשתייך לצוות הרפואי המצוין של 
המרכז הרפואי פדה- פוריה, “ הקמנו פה מרכז מצוינות על אזורי. המחלקה 
לכירורגית פה ולסתות נותנת כיום מענה לכל האפשרויות המודרניות לטיפול 

בפתולוגיות באזור הפה, הפנים והלסתות“. 

תהליך  של  בעיצומו  נמצא  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  צוות 
שהציגה  כפי  היעד   לביה”ח.  אסטרטגית  תוכנית  גיבוש 
הנהלת המרכז הרפואי הוא להגדיר לאן אנו מכוונים, מתכננים 
ושואפים להגיע בשנים הבאות.  מטרה נוספת  של התהליך 
הפיזי  לפיתוחו  טווח  ארוכת  אב  תוכנית  בהמשך  לבנות  היא 
של ביה”ח ולהכנת תוכנית בניין עיר )תב”ע( שתאפשר המשך 

פיתוח. 
העוסקת  אינטרנשיונל”  “מדיקדן  חברת  מלווה  התהליך  את 
באסטרטגיה ותכנון בתי חולים. פרופ’ דן אופנהיים )לשעבר מנהל 
ביה”ח בילינסון והמדיקל סנטר בהרצליה, ויועץ רפואי ראשי לתכנון 

בית החולים החדש באשדוד( ולצדו צוות של מומחים בתחום.  
ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי, ציין כי לאחר שהשגנו  יעדים 
ברמה  מרשימים  להישגים  והגענו  לעצמנו  שהצבנו  ומטרות 
ולבחון  לעצור  הזמן  הגיע  שונים,  בתחומים  בעשייתנו  הלאומית  
לאן פנינו מועדות “יצאנו לתהליך תכנון אסטרטגי, במטרה להשיג 
ובחזון  יחד, ביעוד  נגדיר  שינוי מהמצב הקיים למצב הרצוי, אותו 
לוקחים  העובדים,  וצוות  הרפואי  הנהלת המרכז  הרפואי.  המרכז 
יום  היום  בבעיות  ומהטיפול  השוטפת  מההתנהלות  זמן  פסק 

הבוערות, כדי לתכנן לאן פנינו מועדות, ומהם המהלכים שעלינו 
הדרך,  את  ללמוד  לנו  מאפשר  התכנון  ליעד.  להגיע  כדי  לבצע  
להיזהר  צריך  מהם  המכשולים  ואת  הציון  נקודות  את  להכיר  

והודות לכך נגיע בהצלחה אל היעד”.
קוד  ובניית  גיבוש  היה  האסטרטגי  לתהליך  ומקדים  ראשון  שלב 
מעמיק  תהליך  בוצע  האחרונה,  השנה  במהלך  לארגון.  אתי 
מנהלת  זאבי,  מלכה  הלן  עו”ד  של  בהובלתה  אתי,  קוד  לכתיבת 
הסיעוד. “תהליך בניית הקוד האתי סייע בחיזוק השדרה הניהולית, 
ויצר אפשרות להקשבה ואמפטיה למטופל ולמטפל כאחד ויצירת 
שותפות ואמון הדדי בין ההנהלה לעובדים. בתהליך בניית הקוד 
האתי נטלו חלק כ-300  עובדים מכלל הסקטורים לצד  מטופלים, 
התרשמו  העובדים  כל  הרפואי.  המרכז  של  ומתנדבים  משפחות 
השיתוף   על  שחשו  היחידה”  “גאוות  תחושת  את  וציינו  עמוקות 
בתהליך ועל כך שהנהלת המרכז הרפואי הובילה את התהליך יחד 
עם עובדיו. גיבוש קוד אתי ארגוני יחד עם העובדים, המטופלים 
ומארגן  העשייה,  במרכז  והמטופל  העובד  את  ממקם  והקהילה, 
את המערכת סביב צרכי המטופל כשותף פעיל בתהליך הטיפולי”. 

8  רופאי פדה-פוריה ברשימת 
הרופאים הטובים ל-2018  

תוכנית אסטרטגית למרכז הרפואי 
מתכננים קדימה! צוות המרכז הרפואי נכנס  לתהליך רחב של גיבוש תוכנית 

אסטרטגית לביה”ח. 
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חדשות
הכרות  לערב  הגיעו  עלית  בנצרת  החרדית  הקהילה  נשות 
לאם  והאגף  סטארט  בייבי  היולדות  מועדון  שארגנו  מיוחד 
ולילוד במרכז הרפואי, בשיתוף עם עירית נצרת עלית, מרכז 

צעירים ומתנ”ס גרין. 
במפגש השתתפו אורלי בנור, אחות אחראית פגיה וטיפול נמרץ 
האחיות  יולדות.  במחלקת  בכירה  אחות  גדלקין  ולריסה  ילודים 
בשנה  שנעשו  והשיפורים  ההתאמות  את  למשתתפות  הציגו 
ולתת  השירות  את  לשפר  במטרה  וליילוד  לאם  באגף  האחרונה 
למשתתפות  הוצג  כן  כמו  החרדי.  מהמגזר  לנשים  מלא  מענה 
ועד תהליך  יולדות  במיון  היולדת, שתחילתו  תהליך הקבלה של 
שנעשה  המהפך  על  פירטה  לריסה  הלידה.  בחדר  הלידה 
החרדית,  העדה  בהכשר  טריות  ארוחות  היצע  יולדות  במחלקת 
היערכות הצוות במחלקה לפני כניסת שבת: שעוני שבת, תאורה 
ודלתות, פלטת שבת, הדלקת נרות, סל מצרכים של ׳מפעל חסד׳ 
ועוד.  הבדלה  שישי,  בערב  קידוש  עריכת  לשם  פריטים  הכולל 
להישאר  יכולה  בשבת,  שמשוחררת  יולדת  כי  עוד  ציינה  לריסה 

במחלקה, עד לצאת השבת. בהמשך לכך, אורלי בנור הסבירה על 
ל”ביות  “ביות מלא”  בין  ילוד במחלקה, ההבדלים  תהליך קבלת 
חלקי”, הדרכות להנקה על ידי יועצות הנקה מוסמכות, והדרכות 
לטיפול בתינוק, סוגי תחליפי המזון וכשרותם המוצעים במחלקה, 

ופירטה על הגישה למחלקת ילודים בשבת.
לסיום , רחלי אהרון, רכזת מועדון היולדות בייבי סטארט, הציגה 
את פעילות המועדון ובכלל זה מגוון ההרצאות והסיורים, קורסי 
מפנק  שי  קיבלו  אף  המשתתפות  בלבד.  לנשים  ללידה  הכנה 

מתנת מועדון בייבי סטארט.

והובא לארץ  ספר התורה אשר נכתב לפני כ-120 שנים במרוקו 
ע”י משפחת בטיטו מטבריה, נתרם על ידי בני המשפחה לזכרו 

של האב, יוסף חיים בן יקוט ז”ל. 
רב המועצה האזורית עמק הירדן, הרב שלמה דידי ברך ואמר, “זו 
זכות גדולה שספר התורה היקר הזה אשר עשה דרכו לישראל 
בית  שהוא  החולים  בית  של  הכנסת  לבית  לכאן  הגיע  ממרוקו, 
כנסת ייחודי ומיוחד.  נאחל שכל מי שמגיע לפה יצא מפה בריא 

ונזכה לשפע של ישועות וברכות”. 
על  בטיטו  למשפחת  הודה  הרפואי  המרכז  מנהל  און  ארז  ד”ר 
והיוזמה להבאת  הסיוע  על  אליהו קרמר מחב”ד  ולרב  התרומה 
הספר לבית הכנסת של המרכז הרפואי ועל פעילותו היומיומית 

למען ציבור המטופלים ובני משפחותיהם. 
הרב אליהו קרמר מחב”ד ציין כי, “התורה שלנו מלווה את האדם 

ומקיפה אותו מלפני לידתו ועד אחרי שהוא מסתלק מהעולם. גם 
בית החולים מלווה את האדם מלידה ולכן אין מקום מתאים יותר. 

ונאחל שהתורה תלווה אותנו, תיתן לנו כח, עידוד והשראה”. 

מפגש הכרות עם האגף לאם ולילוד 

הכנסת ספר תורה תרומת משפחת בטיטו 
ספר תורה יקר ערך, אשר נכתב לפני כ-120 שנים במרוקו נתרם על ידי בני 

משפחת בטיטו מטבריה לבית הכנסת של המרכז הרפואי 



חדשות
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ציין, “המרפאה החדשה נראית בדיוק כמו מרפאות לילדים בבתי 
והן  והעיצוב  האווירה  מבחינת  הן  ובעולם,  בארץ  גדולים  חולים 
מבחינת הציוד. אני שמח לראות שהילדים נכנסים לכאן עם חיוך 

וכולם רוצים לשבת על הכיסא הירוק והמיוחד“. 
קהילה,  קשרי  על  והממונה  הרפואי  המרכז  דוברת  צבן,  מיה 
סיכמה, “שימחתם וריגשתם אותנו ואת הילדים, זה נותן לנו עוד 
מוטיבציה להמשיך לשפר ולשדרג את חווית המטופלים אצלנו. 
תבורכו על תרומתכם הנפלאה, למען המטופלים ולמען המרכז 

הרפואי שלנו”. 
ז”ל. בתו,  זרד  ניסים  לזכרו של  לילדים שופצה  מרפאת העיניים 
המרגש  הטקס  על  הרפואי  המרכז  לצוות  הודתה  הורוביץ  תמי 
ואמרה, “אבא שלי אהב מאד ילדים ואני בטוחה שהוא היה שמח 

מאד על התרומה המיוחדת הזו למען ילדי האזור“. 

בטקס חגיגי במעמד התורמת שושנה זרד )שניה משמאל( 

והנהלת  חוץ  ומרפאות  העינים  יחידת  צוות  משפחתה,  ובני 

המרפאה  לילדים.  העינים  מרפאת  נחנכה  הרפואי,  המרכז 

שופצה ועוצבה מחדש כמרפאה ייחודית המותאמת לילדים 

במוטיב של חורשת הרפתקאות. בנוסף, לצד המרפאה הותקן 

שולחן יצירה עבור הילדים הממתינים לבדיקה. 

“ההתגייסות  ואמר,  פתח  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 

אדירה,  על עצמנו משימה  שלכם למעננו מרגשת מאד. לקחנו 

לפעול ללא לאות למען שיפור שירותי הבריאות לתושבי האזור. 

תרומתכם הנדיבה היא עוד צעד בדרך להגשמת היעד שהצבנו 

עכשיו  אתם  והנתינה,  המעורבות  על  לכם  מודים  אנו  לעצמנו. 

חלק בלתי נפרד ממשפחת פדה-פוריה“. 

חשיבות  “יש  הוסיפה,  העינים  יחידת  מנהלת  ג’באלי,  חנין  ד”ר 

משפיעה  האווירה  משרה.  הזה  שהחדר  המיוחדת  לאווירה  רבה 

חולים  לבית  הילדים שבאופן טבעי מפחדים מעצם ההגעה  על 

נראה  לא  החדש  החדר  הצפוי.  הטיפול  או  מהבדיקה  וחוששים 

כמו מרפאה או חדר בדיקות בבית חולים אלא יותר כמו גן הילדים 

יותר  בה  מרגישים  טבעי  ובאופן  מכירים  שהילדים  הסביבה  או 

העינים  ביחידת  הילדים  מומחה  ציון,  בן  איתי  ד”ר   .“ ונוח  נעים 

מרפאת עינים מותאמת לילדים 
בטקס חגיגי ומרגש נחנכה מרפאת העינים לילדים אשר שופצה הודות 

לתרומת משפחת זרד
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למען המטופלים

ראשון,  ביום  הגיעו  והאזור  טבריה  תושבי  איש,  כ-250 
17.6.18 לערב הוקרה ראשון מסוגו למען המטופלים, במכון 

האונקולוגי של המרכז הרפואי פדה-פוריה. 
את הערב העשיר, שכלל מופע של הכנר הבינלאומי מירל רזניק, 
תצוגת אופנה, הופעה של הזמרת אדווה עמר ומופע סטנד אפ 
המכון  מזכירת  אבנעים,  אוסנת  וארגנה  יזמה  שמיר,  שרה  של 
כנרת,  מרחב  נעמת  יו”ר  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  האונקולוגי 

רימונה לוי. 
בפתח הדברים הזמין המנחה, מאיר עמר, את ד”ר ארז און, מנהל 
המרכז הרפואי לשאת דברים, “העוצמה שלנו נשענת על חיבורים 
ושתופי פעולה כמו שתוף הפעולה המבורך עם ההסתדרות ונעמת 
האונקולוגי  המכון  ביה”ח...  ידידי  עמותת  עם  הפעולה  ושתוף 
ייחודי ויוצא דופן ואנחנו רואים את זה הערב. כל האנשים שהגיעו 
ואהבה לצוות המכון האונקולוגי,  כדי להחזיר תודה  לכאן הערב 
רופאים, אחיות, עו”ס, מלווה רוחנית,  ומטפלים שמשלבים טיפול 
רפואי עם המון רגש, יחס אישי ויוצרים פה מעטפת שעוטפת  את 

המטופל ובני משפחתו”. 
ד”ר סוהיל, מנהל המכון האונקולוגי, ציין, “הגעתי למכון האונקולוגי 
לפני שנתיים, ורק כשהגעתי לכאן הבנתי כמה אנחנו מוקפים פה 
במשפחה אחת גדולה וחמה...הבשורה החשובה לכל המטופלים 
מחלה  אינה  כבר  הסרטן  שמחלת  היא  משפחותיהם  ובני  שלנו 
שהכימותרפיה  היא  וההערכה  חדשים  טיפולים  יש  מאיימת, 

תעלם תוך 5-10 שנים. אז הכיוון הוא אופטימי”. רימונה לוי, יו”ר 
נעמת כנרת, ציינה, “הערב התכנסנו כדי לתת את הנשמה ואת 
רוצה  אני  לקהילה.  ולעזור  לסייע  לי  חשוב  נעמת  כיו”ר  הלב. 
להודות לצוות המרכז הרפואי פדה-פוריה בשם הקהילה על כל 

הפעילות שלכם למען בריאותינו”. 
הרבה  כך  שכל  נרגשת  “אני  ואמרה,  סיכמה  אבנעים  אוסנת 
וכל כך הרבה  אנשים טובים התגייסו למען הצלחת הערב הזה, 
אנשים התקבצו ובאו לכאן הערב, למען המטרה החשובה– ערב 

שכולו טוב, כולו למען המטופלים שלנו” .

בטבריה,  רעות  בי”ס  קהילת  מתגייסת  שנים,  חמש  מזה 
למען  תרומה  הן  שהכנסותיו  ססגוני  שבועות  יריד  להפקת 
הרפואי  במרכז  האונקולוגי  שבמכון  סרטן  חולי  המטופלים 
פדה-פוריה. את הכנסות היריד שהתקיים סמוך לחג שבועות, 
התלמידים  ונציגי  אחיטוב  כוכבה  המנהל,  סגנית  העניקו, 
לד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי ולד”ר סוהיל נסראללה, 
מנהל המכון האונקולוגי. תרומת קהילת רעות הגיעה לסכום 

מרשים של 10,000 ₪. 
כוכבה אחיטוב, ברכה את צוות המרכז הרפואי ואמרה, “ההתגייסות 
שלנו היא מכל הלב, כל התלמידים, דרך ההנהלה, צוות המורים 
והעשייה  וההורים. במהלך השנה גם אנחנו נתרמים מהפעילות 
המשותפת, הנתינה היא הדדית והקשר בין ביה”ס לצוות המרכז 

הרפואי רק הולך ומעמיק”. 
פרויקט  על  סיפרו  אביטבול,  ואליען  אברג’ל  עמית  התלמידות 
הרפואי,  במרכז  הביקורים  בעקבות  תלמידים  קבוצת  שיזמה 
משרד  של  החדשנות  בתחרות  הוצג  אשר  ראשוני  דגם  לפיתוח 
החינוך - כיסא גלגלים מאובזר ועליו אביזרים כמו, מאוורר, פנס, 
ולסייע  לשפר  במטרה  ועוד,  קרים  למים  קולר  מצוקה,  לחצן 

למטופל הנזקק לכיסא גלגלים. 
ואמר,  רעות  ביה”ס  ולהנהלת  לתלמידים  הודה  און,  ארז  ד”ר 
מעניק  ביה”ס  השראה,  מעוררת  שלכם  החינוכית  “הפעילות 
לתלמידיו ערכי יסוד שהם כל כך משמעותיים לעיצוב האישיות 
ולעיצוב פני החברה בישראל בכלל. ערכי מפתח כמו: מעורבות 
חברתית, חמלה, אהבה לזולת ונתינה. אני נרגש בכל פעם מחדש 

לראות את רוח הנתינה שלכם הסוחפת איתה את הקהילה כולה. 
נמשיך לפעול יחד כדי לשפר ולהשתפר, למען המטופלים”. 

ד”ר סוהיל הודה לתלמידים בהתרגשות ואמר “מאד מרגש אותנו 
הרצון של התלמידים לסייע ולתרום. אנו נעשה שימוש בתרומה 

החשובה הזו לרווחתם של המטופלים שלנו במכון האונקולוגי”. 
מיה צבן, דוברת המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה סיכמה 
ואמרה, “אני מגיעה ליריד מדי שנה ומתרגשת בכל פעם מחדש 
למול ההתגייסות של הילדים וכל המשפחה איתם, הורים, סבים 
וסבתות, כל צוות ביה”ס, ועד ההורים וההנהלה. החיבור הזה נטוע 

עמוק בלב כולנו”. 

למען מטופלי המכון האונקולוגי 

תרומת בי”ס רעות למען המכון האונקולוגי
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חדשה בהנהגה

להנהגת  רשמי  באופן  לאחרונה  הצטרפה  מזרחי  הגר  ד״ר 
המרכז הרפואי ותשמש סגנית למנהל המרכז הרפואי. בראיון 
אישי היא מדגישה כי האתגר המשמעותי ביותר של הנהלת 

המרכז הרפואי פדה-פוריה הוא גיוס עוד רופאים איכותיים. 
להיות  רוצה  ״אני  אמרו  צעיר  שמגיל  האלה  מהילדים  לא  ״אני 
רופאה״. ד״ר הגר מזרחי, היתה קצינה בצבא )סגן( ופיקדה על קורס 
מדריכות חי״ר ומ״פ טירונים בבי״ס לחי״ר. רק אחרי שירות בקבע 
ושנה של לימודי ביולוגיה לתואר ראשון, הבינה שהיא צריכה לבחור 
במקצוע הרפואה. היא התקבלה ללימודי רפואה באוניברסיטת בן 
גוריון, המשיכה לסטאז׳ ואח״כ התמחות בכירורגיה כללית בביה״ח 
׳השתלמות  במסגרת  באנגליה  שנתיים  למדה  בהמשך,  העמק. 

עמיתים׳, בתחום הכירורגיה הקולורקטאלית. 
החלה  היא  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  עם  המיוחד  הקשר  את 
 ,2015 בשנת  הכירורגית.  במחלקה  בכירה  כרופאה   ,2012 בשנת 
- תוכנית  התקבלה למחזור הראשון של תוכנית ענבר היוקרתית 
ניהול למערכת  לבניית עתודות  וארגון מעוז  של משרד הבריאות 
עסקים  במנהל  נוסף  שני  תואר  השלימה  במקביל  הבריאות. 
והשתתפה  רפואי  במנהל  התמחות  עם  ת״א  באוניברסיטת 
בתוכנית לפיתוח מנהיגות במסגרת תוכנית ענבר כחלק מפרויקט 

עתודות לישראל. 

פתחנו בשאלה על הבחירה במסלול הניהולי:
יותר  על  אחראי  אתה  גדלה,  להשפיע  שלך  היכולת  ״כמנהל 
גדלה  המטופלים  על  להשפיע  שלך  היכולת  ולמעשה  עובדים 
משמעותית. נכון, מי שהולך ללמוד רפואה, עושה זאת מתוך רצון 
להבריא אנשים, לעזור במצבים של חולי וכאב. לדעתי, ככל שאתה 
טוב  לעשות  יכול להשפיע,  בביה״ח אתה  הניהולי  בדרג  מתקדם 
ולסייע ליותר אנשים. החיסרון בעיני הוא שיש לי עכשיו פחות קשר 

ישיר ומגע אישי עם המטופלים. הקשר האישי עדיין חשוב לי. 
ורווחת  הציבור  פניות  נושאי  על  שאחראי  ניהול  בתפקיד  אני 
יש  אחרות.  במשקפים  הדברים  את  רואה  אני  ואז  המטופלים, 
הרבה מכתבי תודה אבל יש גם תלונות שמהן אנחנו יכולים ללמוד 
באילו קשיים נתקל המטופל. באופן טבעי, טיפול בליקויים כאלה, 
רבים  אנשים  על  אלא  שהתלונן  מטופל  אותו  על  רק  לא  ישפיע 

אחרים. כשאתה נמצא בתפקיד כזה, אתה מקבל החלטות שיש 
להן השלכות להרבה שנים קדימה״. 

מציאות מול ציפיות? 
״אני עדיין בשלב של למידה, התפקיד רחב ומורכב... אני מעורבת 
אסטרטגית  ותוכנית  חזון  גיבוש  כמו  משמעותיים  מאד  בדברים 
הבאות,  בשנים  מועדות  פנינו  לאן  תקבע  אשר  הרפואי  למרכז 
אלה דברים שבגללם הגעתי לתפקיד הזה. אין ספק שזה תפקיד 
שמשפיע מאד על כל בית החולים והדבר הכי משמעותי בעיני הוא 

שבסופו של דבר הוא נוגע במטופל״. 

אתגרים ותוכניות? 
והזמינות במרפאות חוץ, למשל,  ״אני מקווה לשפר את השירות 
בגדול האתגר שלנגד עיני הוא שיפור היעילות והיכולת שלנו לתת 

שירות, להפחית צווארי בקבוק ועומסים שנוצרים. 
להביא  הוא  ההנהלה  של  ביותר  המשמעותי  האתגר  ספק,  ללא 
לכאן עוד רופאים טובים, להעצים ולהרחיב את הצוות כדי שנוכל 
שעדיין  רפואיים  שירותים  ולהוסיף  ומקצועי  איכותי  טיפול  לתת 

חסרים לנו. 
המרכז הרפואי נמצא בתנופת פיתוח בשנים האחרונות, וזה קודם 
לתשתיות  מעבר  ארגון,  על  כשמסתכלים  העובדים.  בזכות  כל 
המנוע  זהו  העובדים.  הוא  חשוב  הכי  המשאב  טכנולוגית,  ויכולת 
והסיבה המרכזית והחשובה ביותר להצלחת הארגון. האתגר שאני 
רואה הוא להמשיך בתנופה הזו, לתת למטופל תושב האזור את 
מירב השירותים הרפואיים, בצורה הכי איכותית ומקצועית וקרוב 

לבית. זו המשימה שלקחנו על עצמנו, באהבה ובאמונה שלמה. 

ובנימה אישית...

אמא   ,49 בת  מזרחי  ד״ר 
בעין  מתגוררת  לשניים, 
לד״ר  נשואה  היא  העמק. 
יחידת טיפול נמרץ  גור, מנהל 
״בעלי  העמק.  בביה״ח  ילדים 
מדברים  בבית  אז  רופא,  גם 
הרבה רפואה... כששני ההורים 
זמן  פחות  יחסית  יש  רופאים, 
אנחנו  לכן  משפחתי.  איכות 
מקפידים לפצות בסופי שבוע 
לחופשה  לצאת  בשנה  ופעם 
אנחנו  ארוכה.  משפחתית 
וטיולי  טבע  טיולי  חובבים 
תרבות, טיילנו כבר בהודו, סין, 
השנה  היעד  אפריקה,  דרום 

יהיה כנראה, יפן.״

ד״ר הגר מזרחי, סגנית מנהל המרכז 
הרפואי - ראיון הכרות                      מיה צבן  
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אין עוד שכונה כזו בישראל
מיכלאנג'לו כנרת

בשיווק:

* החברה רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת. ט.ל.ח.

צילום אותנטי, יוני 2018

עובדי המרכז הרפואילמשפחה צעירה מבין + הטבה נוספת 

₪ 80,000
הטבה

שלכם  ההזדמנות  זו  פדה-פוריה?  הרפואי  המרכז  עובדי  צעירות?  משפחות 
להצטרף לשכונת מיכלאנג'לו כנרת!

שכונת מיכלאנג'לו כנרת שינתה את פני העיר טבריה וסיפקה למשפחות רבות הזדמנות 
לחוויית מגורים אותה לא הכירו.

אכלוס שלב א׳ בשכונה יתקיים בתוך שבועות בודדים. כחלק מהרצון לבנות קהילה טובה 
ולהעניק להן 80,000 ₪ לטובת  מטבריה  צעירות  למשפחות  יע  לסי החלטנו  ואיכותית, 

רכישת דירה בשלב א׳ ולהגשמת חלומן.

והחלטנו לתת הטבות מיוחדות גם למשפחה  נותרה דירה אחרונה לרכישה בשלב א' 
צעירה, מבין עובדי המרכז הרפואי פדה-פוריה, אשר תרצה לרכוש דירה בשכונה.

ומהנוף הפנורמי המדהים והתרשמו מהשכונה, מהדירה לדוגמא   הגיעו לפגישה 
אשר יכולים להיות שלכם בקרוב!

מיכלאנג'לו כנרת למען עובדי 
המרכז הרפואי פדה-פוריה

לפרטים ולתיאום פגישה:

*2866
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שבוע האחות וצוות הסיעוד - 
עו”ד הלן מלכה-זאבי, מנהלת הסיעוד האחות והיחידה 2018  

הבינלאומי.  העולם את שבוע האחות  בכל  ציינו  מאי  בחודש 
נייטנגל,  פלורנס  של  הולדתה  יום  לציון  נבחר  זה  תאריך 
נייטינגל  האחות.  מקצוע  את  שיסדה  ומי  הסיעוד  מחלוצות 
ברחבי  האחיות  לכלל  והשראה  מודל  היום  עד  משמשת 
העולם, על החזון, המנהיגות, המקצועיות, המצוינות, החמלה 

והמחויבות לטיפול בחולים.
פעילויות שבוע האחות נהגו, תוכננו ויושמו בשיתוף פעולה של 
הנהלת הסיעוד, האחיות האחראיות וועד אחים ואחיות ובסיוע 

רוח גבית של ועד מנמ"ש.

לשם הפקת האירועים השונים הוקמה ועדה שפיתחה ומיסדה 
את תכנית "שבוע האחות". 

הוצבו יעדים לשבוע זה שכללו: 
והסיעוד  האחיות  צוות  את  ולהוקיר  להצדיע  ♦��הזדמנות 

שנמצא 24/7 ליד מיטת החולה
♦��להציג היבטים אנושיים אחרים בחיי האחות

♦��לאפשר דיון ולמידה על מקצוע האחות במפגש דורות של 
אחיות 

♦��ליהנות יחד בערב חגיגי בסימן רב תרבותיות המאפיין את 
אוכלוסיית האחיות של המרכז הרפואי פדה-פוריה.  

במחווה  הרפואי  במרכז  האחות  שבוע  אירועי  את  פתחנו 
מיוחדת שבה לצד הנהלת הסיעוד, הגיעו ד"ר ארז און, מנהל 
המרכז הרפואי, שמעון סבח, המנהל האדמינסטרטיבי, סלבה 
ואחיות  אחים  ועד  נציגי  והאחיות,  האחים  ועד  יו"ר  ליבוביץ, 
ונציגות של האחיות האחראיות, קיבלו את פני הבאים, השכם 
גרמה  הנהלת הסיעוד. המחווה  וברכת  אדום  ורד  עם  בבוקר 
לכל הנכנס בשערי המרכז הרפואי ולאלו שסיימו את משמרת 
באווירה  כך,  ולהעצמה.  להתרגשות  גדול,  חיוך  לחייך  הלילה 
הסיעוד,  וצוות  האחות  שבוע  את  התחלנו  ומאחדת  מיוחדת 

אחראית  אחות  מרי,  חיה  הרפואי.  במרכז  ושינוע  עזר  כוחות 
במחלקה האורטופדית, "כל כך מרגש היה לפתוח את הבוקר 

עם החיוכים של כולכם ועם הורד". 

האם ידעתם? מידע על האחים והאחיות בארץ בכלל 
ובמרכז הרפואי פדה-פוריה בפרט 

 13% מהם   66,354 הינו  בארץ  הרשומות  האחיות  ♦��מספר 
גברים, נתון שנמצא במגמת עלייה.

♦��שיעור האחיות ל-1,000 נפש בישראל עמד בשנת 2016 על 
 OECD -5.73 ובשנת 2017 עלה ל- 5.79 כאשר במדינות ה

השיעור הינו 9.1.
♦��במרכז הרפואי פדה-פוריה מועסקות 391 אחיות ו-75 עובדי 

כח עזר.
פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  המוסמכות  האחיות  ♦��אחוז 
גבוה במיוחד ועומד על 99.5%. באופן כללי בישראל אחוז 

האחיות המוסמכות עומד על 81%.
♦��אחוז בוגרי קורס על בסיסי במרכז הרפואי פדה-פוריה הוא 

57% לעומת 43% בישראל. 
♦��גם אחוז האקדמאים במרכז הרפואי פדה-פוריה גבוה מאד 

ועומד על 83% לעומת 53%. 
מקצועי,  אחיות  צוות  על  מצביעים  אלה  מרשימים  נתונים 
ממשיך  אשר  הארצי  הממוצע  מעל  הגבוהה  ברמה  משכיל, 

ומתפתח מקצועית וקלינית.
עוברות  או  שעברו  אחיות  לגבי  הנתונים  אלה  לכך,  מעבר 

הכשרה מיוחדת/נוספת: 
♦��שתי מומחיות קליניות: פגים וכירורגיה

♦��אחות מומחית במדיניות ומינהל בסיעוד
PHD שני בעלי תואר�♦

♦��שלוש אחיות בלימודי מומחית פגים 
♦��מומחיות במדיניות ומינהל בסיעוד.

תערוכת  הרפואי  המרכז  באודיטוריום  נפתחה  השני,  ביום 
עובדי  של  יצירות  מגוון  כללה  התערוכה  יוצרות".  "אחיות 
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מלאכת  את  הציגו  ואחיות  אחים  הרפואי.  במרכז  הסיעוד 
התאפשר  ובכך  ליצירותיהם  ואהבה  גאווה  בהרבה  אומנותם 
האחות  למקצוע  פרט  שלהם  נוספים  צדדים  להציג  לצוות 
המוכר והידוע לכולם. האומנות תופסת מעמד מרכזי בתרבות 
אינה  אומנות  ומגוונים.  רבים  ענפים  בה  ונכללים  האנושית 
של  ופרשנותו  דעתו  לשיקול  נתונה  אלא  מראש,  מוגדרת 
האומן המתבסס על כישרונו הייחודי. מחקרים מראים שיש 
בשבוע  שהוצגו  והיצירות  וסיעוד  אומנות  בין  ברור  קשר 

האחות מוכיחות ללא ספק את הקשר הנפלא הזה.
ומוטיבציה, ותחושת השייכות  האחיות ציינו תחושת העצמה 

לביה"ח שהתערוכה הקנתה להן.
והתרגשות לגלות את היצירות של  נעימה  זו הפתעה  הייתה 
אחים ואחיות שלא היינו מודעים ליצירות שלהם ולעצם היותם 
יוצרים. דאוד לטיף הציג ציורים מצעירותו ועד היום, ענת אנקרי 
וימית אקטע הציגו את השירים שכתבו, ורדית ציטרון הציגה 
ידיה, דנה הופר  את ציוריה, נטליה טישצ'נקו פרחים מעשיה 
ספרים שכתבה וציורים שציירה, רותי צור תכשיטים מיוחדים 
כהן את  ומקסין  רוזין  ילנה  בר,  אירנה אבוגני, סיגל  שעיצבה, 
ציוריהן, ווליד נעאמנה את יצירות האבן שלו, הלן מלכה זאבי 
ומלכה  סגל  אורית  עראידה,  ויסאם  הרקמה,  עבודות  את 
הברכות  את  ווטרסון  אילנית  שצילמו,  הצילומים  את  שטיין 
כל השבוע להנאת כלל  הוצגה לאורך  המעוצבות, התערוכה 

עובדי המרכז הרפואי וגמלאי הסיעוד לדורותיהם.
"התערוכה  יולדות  מחלקת  אחראית  אחות  זילברמן,  אורה 
הייתה מדהימה, מרגשת מאד! כל הכבוד ליוצרים המוכשרים, 

איזה כיף שאני חלק מהבית הזה".
פאנל, " עבר הווה ועתיד"- התקיים ביום השלישי והיווה גשר 
המרכז  אחיות  חלק  לקחו  בפאנל  דורי.  רב  ולמפגש  לחיבור 
כחלק  הרפואי,  המרכז  של  גמלאיות  אחיות  לצד  הרפואי 
האחיות  את  לחבר  האחרונות  בשנים  שהונהגה  ממסורת 

בהווה עם אחיות שפרשו. 
עו"ד הלן מלכה זאבי, פתחה את המפגש בהרצאה על מעמד 
מקצוע האחות בפסיקה הישראלית. בהמשך התקיים פאנל 
רב משתתפים של אחיות בהווה, בהנחייתה של מלכה אמר 
ההיבט  את  גם  שהציגה  בנור  אורלי  זילברמן,  אורה  מדמון: 
של מומחית קלינית ואחיות מהעבר, מנהלת הסיעוד לשעבר 
נאוה נמימי, ברכה נגלר, דיתה חכים ייצגה את תפקיד האחות 
מקצוע  את  שהציגה  אדרי  טליה  לסיעוד  וסטודנטית  בחו״ל 

הסיעוד בעתיד. הדיון המעניין המחיש את מצב הסיעוד בעבר, 
למקצוע  העתיד  צופן  ומה  בהווה  המשמעותית  ההתקדמות 
הסיעוד. אורלי בנור, אחות אחראית פגיה וטיפול נמרץ ילודים, 
מעשירות  מעניינות,  הרצאות  מרתק,  היה  סיכמה,"המפגש 
ורלוונטיות. הפאנל הזכיר את העבר, דן בהווה והאיר לנו את 

העתיד".
מחלקת  אחראית  אחות  יגנה,  גילת  ד"ר  הציגה  היום  בסיום 
ילודים, את עבודת הדוקטורט שלה בנושא דיווח על אירועים 

וניהול סיכונים. 
אירוע השיא של שבוע האחות, היה ערב חגיגי, רב משתתפים 
ביום  התקיים  האירוע  ועדות.  דתות  תרבותיות,  רב  בסימן 
הרביעי בהצלחה רבה הודות למנהיגות, ליצירתיות, למוטיבציה 
ולאנרגיה של האחיות האחראיות שרתמו את האחיות והאחים 
ומטעמים  מאכלים  והגישו  בישלו  אפו,  כולם  ממחלקתן 

שמילאו את האולם בניחוחות.
ייחודי עליו הוצג פוסטר מחלקתי  כל מחלקה קיבלה שולחן 
צוות  המחלקה.  אופי  לפי  ועיצב  קישט  המחלקה  שצוות 
מעולם  מאכלים  שולחן  עיצבו  לדוגמה,  ילדים,  מחלקת 
הילדים,, צוות חדר ניתוח עיצב פירות ואבטיח מדהימים שהיו 

הדגל של הספינה.
בחלק האומנותי הוצגו סרטונים שהוכנו במיוחד לרגל הערב 
וויסאם  מזרחי  הגר  ד"ר  הסיעוד,  הנהלת  חברות  ע"י  הזה 

עראידה.
סלע  אלינור  של  ייחודי  קומי  מופע  עמד  הערב  במרכז 
החברויות,  התרבות  את  ובכישרון  בהומור  הציגה  אשר  
הוצג  לסיום  הרפואי.  המרכז  צוות  של  וההווי  האווירה 
מדיר  צעירים  רקדנים  להקת  ריקוד.  ביצעו  אחיות  בו  סרט 
הידוע. הדבקה  ריקוד  ואת  תרבותיים  ריקודים  הציגו  חנא 
הערב העשיר והמגוון שנמשך לתוך הלילה הסתיים בארוחת 

מלכים רב תרבותית.
נביל עלי, אחראי על האלונקאים, "זה היה ערב מיוחד במינו, 
הרבה  עוד  ישכח  שלא  ערב  וגיבוש,  התרגשות  אהבה,  מלא 
על  "תודה  הוסיף,  מלר"ד  אחראי  אח  סימון,  בן  משה  שנים". 
לכך שהסיעוד  הוכחה  ומוצלח שמהווה  מושקע, מגבש  ערב 
מוביל עשייה מבורכת ומנצחת". איילת עמר, אחות אחראית 
מחלקה גריאטרית, "גאה להיות שותפה, אני והצוות המדהים 
"ערב  דימות,  מחלקת  אחראית  אחות  קרטא,  ניצה  שלי". 
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מקסים, סיום מרומם לשבוע מיוחד". גלית דוד, אחות אחראית 
מחלקת ילדים, "היה ערב מדהים, מושקע עם המון אהבה, גאה 

להיות שייכת למשפחה כזו".
בסיום השבוע, כל מנהל מחלקה הפתיע את צוות האחיות, מי 
בפרח, ברכה, תעודת הצטיינות, בלון, ממתק, עוגה או ארוחה, 
להביע הוקרה על העשייה הרבה לאורך כל השנה. המחווה של 
מנהלי המחלקות ריגשה מאוד את האחיות והיוותה עוד חיזוק 
המנהלים  לכל  תודתנו  והאחיות.  הרופאים  של  הצוות  לעבודת 

שהפתיעו והיו שותפים אמיתיים לשבוע זה.

ברכות ותודות הגיעו מאחיות וצוות סיעוד לאורך השבוע כולו 
וגם לאחריו על המשמעות של האירועים עבורם ועבור כל 
האחיות במרכז הרפואי. רותי צור אחת המציגות בתערוכת 
לביתי  הצהרים  אחר  היום  "חזרתי  כתבה:  יוצרות"  "אחיות 
פעמים,  הרבה  לי  קרה  לא  רוח.  התרוממות  של  בתחושה 
שהרגשתי  בפדה-פוריה,  עובדת  שאני  השנים   30 במהלך 
תחושה  לי  נתן  האירועים  רצף  היום.  מרגישה  שאני  כמו 
את  מבצעת  אני  אופן  באיזה  רק  לא  עלי,  שמסתכלים 
עבודתי, אלא גם אפשרתם לי/ לנו להראות את תחביבנו, 

ואת הדרכים השונות שאנחנו מבטאים את עצמנו.
הפרח בבוקר עם חיוך, התערוכה, קבלת הפנים, החיזוקים 
והפרגונים שקיבלתי מבאי התערוכה, מילאו אותי בהרגשה 

נפלאה שמזמן לא חוויתי.
מרגישים  והאחיות,  האחים  שאר  שגם  בטוחה  אני 
הזה,  השבוע  בארגון  ויצירתיות  מחשבה  המון  שהושקעה 
וכל זאת כדי להראות לנו שמעריכים את פועלנו, ושאנחנו 
בהכנת  עסקו  שאנשים  ניכר  למערכת.  ורצויים  חשובים 
ותודתי כמובן לכל העוסקים  ובהוצאתה לפועל,  התוכנית, 

במלאכה."
"חשבתם על כל  גרון,  פולק, אחות מרפאת אף אוזן,  יעל 
פרט קטן שגרם לחייך, לצחוק ולדמוע, ההרגשה שניתנה 
היומיומית  לעבודה  מוסף  ערך  שיש  מאיתנו  אחת  לכל 

והשגרתית, אין עוד משפחה כזו כמו משפחת פוריה"
"תודה  נבון אחות אחראית יחידת הפריה חוץ גופית,  כוכי 
על שבוע מדהים של עשייה, פרגון, תשומת לב, השקעה 

בכל  ביותר  הקטנים  הפרטים  כולל  הכול,  על  וחשיבה 
באופן  כזו  לב  תשומת  לקבל  מאליו  ברור  לא  מחלקה. 
עוצמתית  לחוויה  שהפך  השבוע  על  תודה  הזו,  ובעוצמה 
לגיבוש, לאחדות בין המחלקות ובכל מחלקה באופן אישי 
הקשה  העבודה  שכל  ספק  אין  לאחיות.  הרופאים  בין 
ואני בטוחה שכולנו, כל  שהשקעתן תרמה לתחושה שלנו 

צוות האחים והאחיות בפדה-פוריה מרגיש כך".
על  "הסרט  חוץ,  מרפאות  אחראית  אחות  תמיר,  אסנת 
במרכז  הסיעוד  של  המיוחד  המקום  הכול,  אומר  הסיעוד 
כאלה,  ימים  ידע  לא  שלנו  הסיעוד  פדה-פוריה.  הרפואי 

התרגשתי ממש".
הנהלת  ולדרך,  לעשייה  שותפים  השבוע  אירועי  להצלחת 
המרכז הרפואי, ועד אחים ואחיות בראשות סלבה ליבוביץ, 
וצוות  נחום  שמעון  חמוס,  רחמים  בראשות  מנמ"ש  ועד 
החצרנים, צוות אחזקה, חנה סיידא וצוות עובדות המשק, 
מנהלי מחלקות. ותודה מיוחדת לחברות בהנהלת הסיעוד, 
ולצוות האחיות שנטל  אחיות אחראיות כל אחת בתחומה 
חלק בהכנה, יצירה ובהשתתפות פעילה בכל אירועי שבוע 

האחות 2018.

נסיים בשיר שכתבה לאה בן שלמה, אחות אחראית מחלקה 
כירורגית, לסיכום פעילות השבוע

אז מה היה לנו השבוע? 
אירוע שרדף אירוע,

מלא מלא פרגון על הארגון,
נתנו וקיבלנו פרח שיפיץ אור וריח,

הארנו את העיניים והנשמה במראות מרהיבים של יצירה,
נחושים  שאנו  והחלטנו  ובעתיד  בהווה  בעבר,  נכחה  הבטנו 

להתמיד,
ערכנו לכבודנו מסיבה גדולה, כי אחות בעצמה ובכבודה היא 

השמש העולה,
תודה לכל אחת שהחליטה אחות להיות, אף על פי ולמרות,

כי ביחד ובכוחות משותפים, גם הרים להזיז מצליחים!
ועל זאת העבודה פשוט נאמר, תודה! 
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גישור 

תוכנית העבודה של  גיבוש  גישור בתהליך  קוניפליקטים,  ניהול 
לאחיות  כלים  בהקניית  הצורך  עלה  ל-2017,  הסיעוד  הנהלת 
גישור בין מטפלים לבין עצמם,  ואחיות כלליות לנהל  אחראיות 
נדרש  פעם,  לא  משפחותיהם.  ובני  למטופלים  מטפלים  ובין 
צרכים  רצונות,  מחלוקות,  בין  לגשר  עבודתו  במסגרת  המנהל 
מבלי  זאת  כל  ומשפחות,  מטופלים  עובדים,  של  ושאיפות 
להביע עמדה לצד זה או אחר. כל מחלוקת, תלונה או כעס של 
מטופלים ומשפחות מועברים לאחות הכללית. זו מנסה לפשר 
במרכז  הסדירה  הפעילות  ולהמשך  להסכמה  לרגיעה,  ולהביא 
הרפואי. הדבר דומה גם במחלוקות בין אנשי צוות לבין עצמם 
בין אם צוות של אותה מחלקה ובין מחלקות, בנושאים הקשורים 
בהליכי עבודה, העברות מטופלים ותקשורת ראויה בין עמיתים.  

שיש  היא  היסוד  הנחת  שבו  מרתק  לתחום  שער  מהווה  גישור 
לו.  והסיבות  הסכסוך  על  אישית  ראות  נקודת  עם  צדדים  שני 
תחום שבו נפגשים אנשים שיש להם אינטרסים משותפים וגם 
אינטרסים מנוגדים שרצונם ליצור חיבור, הבנה, אופציות להסדר. 
ולמצוא  מחלוקות  על  להתגבר  כדי  ותקשורת  שיחה  לקדם 

פתרונות הולמים המשקפים את שני הצדדים של הסוגיה. 

אפקטיבי,  דיאלוג  שיחה,  מיומנויות  מקדמים  הגישור  לימודי 
תקשורת ומיומנות משא ומתן, נותנים כלים ניהוליים ופסיכולוגיים 
למגשר לפתרון סכסוכים בכל נושא בהיבטיו התרבותיים, אישיים 
לצדדים  ולעזור  להוביל  להנהיג,  נדרש  המגשר  ובינאישיים. 
של  להליך  אותם  ולהניע  איתם  להיות  המשבר,  עם  להתמודד 

הבנה ורצון ליצור גשר למחלוקת. 

בעולם המשפט, גישור הינו חלופה להליך משפטי רגיל בביהמ״ש 
הגישור  הליך  לחברו.  אדם  שבין  בסכסוכים  כלל,  בדרך  ועוסק 
העומס  את  מפחית  הוא  שכן  המשפט,  במערכת  נכס  מהווה 
מקבלת  הגישור  הליך  החלטת  הסבוכה.  והבירוקרטיה  הקיים 

תוקף משפטי. 

ניהול קונפליקטים, גישור ומה שביניהם -
קורס ראשון מסוגו במרכז הרפואי                                
הלן מלכה-זאבי 

תכני הקורס ותרומתו למנהלים

שיתופי  הוליד  הסוציאלי  והשירות  הסיעוד  הנהלת  בין  החיבור 
מדובר  מהם.  אחד  הוא  הגישור,  קורס  ומקצועיים  יפים  פעולה 
מעבירה  הקורס  את  הרפואי  במרכז  מתקיים  אשר  ראשון  בקורס 
ענת רוזנבלום, מנהלת השירות הסוציאלי. טלי ליבנת אחראית על 

הלוגיסטיקה של הקורס. 

אחיות  משתתפים:  שעות.   40 ובסה״כ  מפגשים   10 כולל  הקורס 
מנהל  וצוות  בכירים  רופאים  הסיעוד,  והנהלת  סגניות  אחראיות, 
מול  מתנהלים  היומיומית  עבודתו  במסגרת  אשר  בכיר  ומשק 

ממשקים רבים בארגון ומחוצה לו. 

ניהול  והגישור,  המגשר  תפקיד  נושאים:  מגוון  כללו  ההרצאות 
פיתוח  גישור,  לביצוע  תפקידים  ומשחק  סימולציות  קונפליקטים, 
במהלך  פתוח.  ודיאלוג  ומתן  משא  מיומנות  הקשבה,  מיומנות 
הקורס התקיימה סדנא חדשנית ואפקטיבית שהעבירה הניה תירוש 
ובפעילות  המשתתפים  את  הדריכה  הניה  קבוצות.  ומנחת  אחות 
ואת  שלהם,  הדומיננטית  התכונה  את  להגדיר  בובות  באמצעות 
האווירה  עימות.  או  דילמה  של  במצב  להם  האופינית  ההתנהלות 
חדשות  ולתובנות  לפתיחות  והביאה  ויצירתית  מאתגרת  הייתה 

למשתתפים. 

החוק  הוראת  לבוררות.  גישור  בין  ההבדלים  גם  נלמדו  בקורס 
ובתנאי שהליך  בוררות  להליך  גישור  מאפשרת המרת תהליך של 
פתרון  של  מסלול  מהווים  ההליכים  שני  לסיומו.  הגיע  הגישור 
סכסוכים, האחד על בסיס הסכמה והשני על בסיס הכרעה בדומה 

למשפט.  

לסיכום אציין שאנו כבר מתכננים קורס שני . כבר כעת ניתן להבחין 
מהעובדים  אחד  כל  המשתתפים.  על  ותכניו  הקורס  בהשפעת 
אישיות באמצעות  יכולות  פיתח  ואף  ומיומנות  כלים  והפנים  רכש 
תרגול אישי וקבוצתי והשתתפות בסימולציות. המשתתפים שיתפו 
הליך  לדוגמא  היומיומית.  בעבודה  הכלים  יישום  על  בחוויותיהם 
)שניתנת  עצמם  לבין  בינם  למחלוקת  שנקלעו  עובדים  בין  גישור 
והמפגש  הדיון  קיימו את  הם  בקורס( הפעם  כפי שנלמד  לגישור 
ובכלים  במתודולוגיה  שימוש  תוך  הגישור  הליך  של  במסגרת 

שנרכשו בקורס.
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 העלמת קמטים- בוטוקס
 מילוי קמטים והחזרת נפחים
 מילוי שקעים מתחת לעיניים

 מילוי והדגשת עצמות הלחיים
 עיבוי ועיצוב שפתיים

 פיסול האף, קו לסת והסנטר
 מיצוק והצערת העור- חוטים נספגים

 מילוי רקות
 הרמת גבות

 טיפול בהזעת יתר

טיפולי אסתטיקה רפואיים:

חניה פרטיתרח׳ הירדן 23, טבריה 04-6712140 |

מומחים בהסרת שיער בלייזר | טיפול לייזר בפטרת הציפורניים | שיזוף | טיפולי פנים
בקרוב מחלקת הצרת היקפים הגדולה בצפון

מקום: ״בית איל״, אשדות יעקב מאוחד | יום לימודים: חמישי 
 משך הקורס: 10 חודשים  | תאריך פתיחה: 18.10.18

התכנית בשיתוף המרכז השיקומי בהידרותרפיה של 
בית החולים תל השומר וכוללת את ההסמכות הבאות:

• תעודת מטפל בשחייה שיקומית והידרותרפיה
  באישור הארגון הישראלי להידרותרפיה

• תעודה בינלאומית: מטפל בשיטת וואטסו 
WABA מטעם הארגון הבינלאומי  

• תעודה בינלאומית: מטפל בשיטת אקווה סטרץ 
  )ייחודי בצפון( מטעם הארגון הבנלאומי לאקווה-סטרץ

• תעודת מדריך לשחיית פעוטות
• הוראת השחייה

שיטות נוספות שילמדו: טיפול ריגשי במים, הליוויק, בדרגז

קורס מטפלים בשחייה
שיקומית והידרותרפיה

www.yuvalsport.co.il ,052-6293204 ,04-6709745 :מרכז הרשמה
יובל מרכז להסמכותמרכזי הלימוד: כפר תבור | אשדות יעקב מאוחד | עפולה | קריות | רמת ישי

בספורט ובתנועה

מרכז להסמכות בספורט ובתנועה
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למען הילדים

למעלה מ-100 אורחים הגיעו לאולם המופעים בכפר נהר הירדן 
ביה״ס  של  מיוחד  מחול  מופע  שנייה,  שנה  זו  התקיים,  שם 
תרומה  כמופע  אורגן  השנה  לסיכום  המופע  אניעם.  למחול 
למען מחלקת הילדים וכלל קטעי מחול קלאסיים ומודרניים 
בהשתתפות 19 תלמידות ביה״ס למחול אניעם וביה״ס למחול 

ראש פינה, בגילאים 6-18. 
היא  המורכבת  ההפקה  ואת  האירוע  את  רמה  ביד  שהובילה  מי 
סבטלנה רבר, מנהלת ביה״ס למחול אניעם, ומורה לבלט בביה״ס 
לכם  מודה  ״אני  ואמרה  פתחה  סבטלנה  פינה.  בראש  למחול 
החשובה  בעשייתכם  אותנו,  לשתף  שהסכמתם  על  הלב  מכל 
הערך  את  רוחכם  בעיני  לראות  שהשכלתם  רק  לא  כמוה.  מאין 
המוסף החינוכי החשוב כל כך, אלא ידעתם להתפעל ולהעריך את 
שאתם  על  לכם  תודה  שלנו;  העתיד  דור  על  והשלכותיה  הכוונה 
מאפשרים לי להעצים ולחזק את הביטחון העצמי של תלמידותיי 
ולהטמיע בהן את המסר שביכולתן להשפיע על העולם שסביבן 

ושהמסוגלות והכלים לכך , כמו גם האחריות - היא בידיים שלהן״
הלב  מעומק  והודה  ברך  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד״ר 
לסבטלנה רבר, להורים ולתלמידות על השילוב המנצח של תרבות 
ביה״ס  מנהלת  של  והמעורבות  המחויבות  ועל  לקהילה.  ותרומה 
המאושפזים  הילדים  למען  שנייה  שנה  זו  שהתגייסו  והתלמידות 
מחנכת  את  התלמידות  עם  בעבודתך  ״סבטלנה  הרפואי  במרכז 
ליצור כאן  נוכל ביחד  למנהיגות לצד שורה של ערכים שבזכותם 

חברה ערכית, מקדמת, מעורבת וטובה יותר״. 
חיזוק  מיוחד על  ״אני שמח לבשר שבשנה האחרונה שמנו דגש 
שרותי הרפואה לילדים במרכז הרפואי פדה-פוריה. פתחנו שירות 
ידי טובי הרופאים בישראל,  ילדים, שיינתן על  כירורגיה  חדש של 
במרכז  ילדים  לכירורגיית  המחלקה  עם  פעולה  לשיתוף  הודות 
יחידה  ופתחנו  שטיינברג.  רן  ד״ר  של  בניהולו  רמב״ם,  הרפואי 
לילדים מהאזור עם  לילדים שתיתן מענה  ריאה  חדשה למחלות 

מחלות ריאה״. 
״שירותים נוספים שהקמנו השנה: מרפאה לראומטולוגיה לילדים, 
גנטית,  מרפאה  מטבוליות,  ומחלות  לאנדוקרינולוגיה  מרפאה 
שיבא,  הרפואי  המרכז  עם  בשיתוף  אכילה  להפרעות  מרפאה 
ומרפאה למעקב פגים. בנוסף, נבנו חדרים מרהיבים המותאמים 
לילדים, במרפאת העיניים לילדים, בחדר ההמתנה לפני הניתוח, 
משחקים  פינות  נוספו  לילדים.  השיניים  במרפאת  גם  ובקרוב 
לפעוטות , במחלקת ילדים ובמיון ילדים. אנו מודים לכם ולקהילה 
רפואיים  שרותים  להוסיף  במטרה  איתנו  יחד  שמתגייסת  כולה 
הטיפול  קבלת  בעת  הילדים  של  החוויה  את  ולשפר  לילדים 

הרפואי״. 
מיה צבן, דוברת המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה סיכמה, 
לסבטלנה,  תודה  מאד.  ומרגש  מקצועי  מושקע,  היה  ״המופע 
ליובל  מיוחדת  ותודה  הרבה,  ההשקעה  על  ולהורים  לתלמידות 
לבקשתנו  בשמחה  שנענו  הירדן,  נהר  כפר  ולהנהלת  חלמיש 
בכפר  המופעים  באולם  המופע  את  לקיים  השנה,  גם  זכינו  וכך 

היפהפה״. 

ביה״ס למחול למען מחלקת הילדים   
הכנסות מופע המחול המיוחד של תלמידות ביה”ס למחול אניעם, נתרמו 

למען מחלקת הילדים במרכז הרפואי פדה-פוריה
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הנקה=הענקה טליה ליבנת, אחראית תחום פיתוח צוות 

יתרונות ההנקה

70 אחיות, מיילדות ויועצות הנקה מאזור הצפון השתתפו ביום 
הכותרת  צוות הסיעוד במרכז הרפואי תחת  מיוחד שארגן  עיון 

הנקה=הענקה. 
בן  דינה  ההנקה,  ויועצת  הפגיה  אחות  הנחתה  אותו  העיון  יום 
צברי,  ברנסבורג  שרון  ד״ר  של  מרתקת  בהרצאה  נפתח  חיים, 
מנהלת בנק הדם הלאומי בנושא אפיגנטיקה ובנק חלב לאומי. 
ד״ר שרון ברנסבורג צברי, מקימת העמותה לתרומות חלב אם 
ומי שעתידה לעמוד בראש בנק חלב האם שתפעיל העמותה 
לא  הוא  כיום  המערבי  בעולם  ״הכיוון  הסבירה:  מד״א,  בשיתוף 
להקים בנקים, כי זה כבר בגדר ברור מאליו, אלא שיח על נגישות 
החלב לתינוקות. כמו שאדם פצוע מגיע לביה״ח ומיד מקבל את 
מנת הדם לה הוא זקוק, כך אנחנו מקווים שיהיה עם חלב אם 
 OECD-עבור פגים. ישראל היא המדינה האחרונה במדינות ה
שאין לה יכולת להבטיח חלב אם לתינוקות שלה. זו זכות אנוש 
בסיסית ואמורה להיות מנוטרלת מהשאלה האם האמא יכולה 

להניק או לא. זו חובתנו לספק את זה״.
והשיניים  הפה  לרפואת  היחידה  מנהלת  רוזן-ולטר  אנדה  ד״ר 
וכיצד  לילדים האירה את עינינו בנושא תינוק עם לשון קשורה 
רוזן  ד״ר  הרחיבה  בנוסף  זו.  מבעיה  שסובל  תינוק  להניק  ניתן 
ולטר בנושא הנקה לא מסודרת ומצבים שמעודדים התפתחות 

עששת אצל התינוק.
יוסור מסלחה אחות בפגיה ומרכזת קורס על בסיסי ביעוץ הנקה, 
ציינה כי מחקרים מראים שתינוקות שינקו בסמוך מאוד ללידה 
ינקו למשך זמן רב יותר מאלה שינקו לראשונה רק לאחר יותר 

משלוש שעות מהלידה. 
כולנו  או  ריגשה  כללית,  בריאות  בשירותי  אחות  אוחנה,  מיכל 
ילד  להניק  הצליחה  כיצד  וסיפרה  האישי  בסיפורה  כששיתפה 

מאומץ.
פסק  הציגה  הסיעוד,  מנהלת  זאבי,  מלכה  הלן  עו״ד  לסיום, 
דין משנת 1996 המציג מקרה של נזק בלתי הפיך לתינוק עם 
אחוזי נכות של68.2% בעקבות פיקוח לקוי על הזנת ילוד בבי״ח. 
בפסק הדין נכתב,  ״הנתבעים הפרו את חובת הזהירות המוטלת 
עליהם כלפי התובע, לשמור על שלמות גופו ובריאותו. הנתבעים 
הנדרשת;  בכמות  מזון  תוספת  ממתן  שנמנעו  בכך  התרשלו 
העדר פיקוח נאות על כמות ההזנה; העדר וידוא האכלה; והעדר 
זו, היא שגרמה למצב של תת  אירועים  הדרכה לאם. שרשרת 
תזונה, שהביאה, ככל הנראה, ובהעדר ממצא אחר מתקבל יותר 

על הדעת, להיפוגליקמיה, שגרמה לנזק מוחי לתובע״.

חווית  נכנסה לתפקיד מנהלת   )37( ביליה  מיכל 
השירות, במרכז הרפואי פדה-פוריה. ההתמקדות 
בשירות ובחוויית המטופל היא במסגרת העמקת 
השירות  לשיפור  הרפואי  המרכז  של  הפעילות 

למטופל ולבני משפחתו. 
ציבורי  במנהל  שני  תואר  בעלת  ביליה,  מיכל 
בהובלת  רב  ניסיון  צברה  חיפה,  באוניברסיטת 
בזק  בחברת  רוחביים  ופרויקטים  שיפור  תהליכי 

בה עבדה במשך 18 שנים. 
“זכיתי להצטרף למרכז רפואי, ששם במרכז את 

המטופל ומשפחתו כחלק מהתרבות הארגונית. 
היתרון  את  ולחזק  להמשיך  היא  שלי  המטרה 
לכל  האישי  היחס  הרפואי,  המרכז  של  הייחודי 
מאמינה  אני  המשפחתית.  והאווירה  מטופל 
לשיפור  תומכים  ובתהליכים  בשירות  גדולה 
הרפואי.  למרכז  בהגיעו  מטופל  שעובר  החוויה 
את  ולחזק  ישיר,  תקשורת  אפיק  לשמש  ארצה 
העובדים  לצוות  הרפואי  המרכז  באי  בין  הקשר 
ומציאת  הקשבה  מתוך  לפעול  וההנהלה. 

פתרונות תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות”.

מנהלת חווית השירות 
מיכל ביליה נכנסה לתפקיד מנהלת חווית השירות, 

במרכז הרפואי  

דינה בן חייםד״ר אנדה רוזן-ולטרהלן מלכה זאבי
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בנעלי בית
נעאמנה ווליד אחראי טיפול נמרץ כללי

גבי סוסנה מח’ אספקה סטרילית מרכזית

קצת רקע על עצמך: בן 43, נשוי ואב לארבעה.
באוניברסיטה  בסיעוד  ראשון  תואר  לימודי  סיים 
העברית בירושלים בשנת 1999. עבד תקופה קצרה 
 2000 בשנת  כרם.  עין  בהדסה  ילדים  באונקולוגית 
במרכז  כללי  נמרץ  לטיפול  ביחידה  לעבוד  החל 
הרפואי פדה-פוריה, בוגר קורס טיפול נמרץ משולב 
שנת 2002. בשנת 2008 סיים תואר שני, באוני׳ חיפה 
בתחום הזקנה. בוגר קורס הדרכה קלינית, בוגר קורס 
בשנת  ניהול.  וכישורי  מצוינות  וקורס  תומך,  טיפול 
2017 החל את תפקידו כאח אחראי ביחידה לטיפול 

נמרץ כללי. 
מה עושה אותך שמח? חיבוק וחיוך של ילד.

באיזה מקצוע לא היית רוצה לעסוק בשום פנים 
ואופן?  עריכת דין

רציתי מאד להיות  איך החלטת לעסוק במקצוע?  

בחרתי  כלכלי  ומצב  גיל  מגבלת  בשל  ילדים,  רופא 
במקצוע הסיעוד.

אם לא היית אח במה היית עוסק?
רופא ילדים או אומן.

הכי ישראלי בעיניך.... תחרותיות 
איזו תוכנית טלוויזיה אינך מחמיץ? 

לא רואה טלוויזיה באופן קבוע
כל שיר שיכול לדבר  מה השיר שאתה הכי אוהב?  

אליי אתאהב בו
איזה דמות היסטורית היית רוצה לפגוש? 

הנביא מוחמד
שהיית  הראשון  הדבר  מה  דולר,  במיליון  זכית 
עושה?  אצא למסע טיולים לכל המדינות שחלמתי 

לטייל בהן. 

של  ואספקה  הכנה  על  אחראית  המחלקה  העבודה:  שגרת  על 
הרפואי.  במרכז  ולמחלקות  ופעולות  לניתוחים  הסטרילי  הציוד  כל 
סטריליזציה  שעוברים  למכשירים  הציוד  במיון  בבוקר  מתחילים 
ולכלים שעוברים שטיפה ידנית. בסיום השטיפה חדר הרחצה עובר 
מארגנים  אנחנו  שם  הייצור,  בחדר  מתרכזת  והעבודה  ונסגר,  ניקוי 
סט  כל  של  האריזה  הניתוח.  ולחדרי  למחלקות  ציוד  של  סטים 
מתבצעת בסדר מסוים והסטים המוכנים נחתמים עם מדבקה. אחרי 
ניתוח  הציוד לחדר  בו,  אנחנו מטפלים  יוצא מהאוטוקלאב  שהציוד 
ישירות  ייעודית  במעלית  שיורדת  מיוחדת  סטרילית  בעגלה  נארז 
ובלו”ז  ניתוח. העבודה צריכה להתבצע באיכות גבוהה מאוד  לחדר 
מוקפד. עד אמצע היום הציוד הארוז והסטרילי כבר נשלח למחלקות.
חריצות,  צריך  ראשון  דבר  בתפקיד:  להצלחה  וכישורים  תכונות 
על  לנטל  להיות  שלא  בבית  חינכו  אותי  מרץ.  והרבה  מוטיבציה 
החברה, ולמרות שיכולתי לשבת בבית ולקבל קצבת ביטוח לאומי - 
אני מעדיף לעבוד, להתפרנס ולתרום. אני מגיע לעבודה מתוך אהבה 
ולא מתוך ייאוש. חשוב מאוד להבין את האחריות הגדולה שיש עלינו. 
המחלקה שלנו משפיעה באופן ישיר על תפקוד המרכז הרפואי ועל 
וחלילה  חס  או  טעות  עושים  אנחנו  אם  המטופל.  שמקבל  השרות 
יכול לגרום לתקלה  - הדבר  ניתוח  יגיע ציוד לא מוכן כנדרש לחדר 

ולהשפיע על כל מהלך הניתוח.
ויצאתי  סיימתי תיכון בשנת 1974  זיכרון מהיום הראשון בעבודה: 
אספקה  למחלקת  הפנייה  קיבלתי  בסיומה  מקצועית,  להכשרה 
בפוריה. מאז ועד היום, במשך 44 שנה, אני עובד המחלקה. במהלך 
שנותי במחלקה התחלפו 7 מנהלי מחלקה. כשהתחלתי לעבוד מנהל 
בית החולים היה פרופ’ ברוך פדה, שהיום המרכז הרפואי קרוי על שמו. 
הוא היה זה שהעניק לי כתב מינוי, בטקס הרמת כוסית לראש השנה. 
כשהתחלתי לעבוד המחלקה שכנה בצריף מתחת למחלקת יולדות, 
את  היום  שמשמש  ה”חדש”  ניתוח  חדר  למבנה  עברנו  מכן  לאחר 

מחלקת אחזקה והמחסנים. תנאי העבודה 
היו מאוד קשים, ורק ב 1999 עברנו למבנה 
הנוכחי. בעבר כל העבודה היתה ידנית ולא 
היה ציוד מוכן. היינו צריכים לחתוך פד גאזה 
היתה  השטיפה  ניתוח,  חדר  של  לסטים 
הרבה יותר מורכבת - היינו צריכים להכין גם 
את צנרת ההנשמה, שהיום מגיעה בחלקים 
להגיע  צריכים  היינו  בנוסף  פעמיים.  חד 
ולהשלים  מלאי  לבדוק  ע”מ  למחלקות 

חוסרים - היום הכל מדווח במחשב.
נכד  )ועוד  נכדה  לי  ויש  ילדים   2 עם  נשוי  אני  בבית:  אומרים  מה 
בדרך(. בבית יודעים שאני “משוגע” על העבודה. אשתי מאוד מכבדת 
ומבינה את החשיבות של מה שאנחנו עושים במחלקה. אמא שלי 
תמיד היתה אומרת לי שגם כשקשה צריך להגיד תודה, לא להתלונן 

ולהמשיך לעבוד - והדברים יסתדרו. 
צוות  יש  לי כיף לבוא לעבודה: במחלקה שלנו  הדברים שעושים 
האחות  מדיאנה,  מצוין  יחס  ומקבלים  נפלאה,  באווירה  שעובד 
של  גדולה  תחושה  ויש  גבוהות  מאוד  מאיתנו  הדרישות  האחראית. 
בהכשרה  השתתפנו  לאחרונה  במשימות.  עומדים  כשאנחנו  סיפוק 
באספקה מתקדמת. במסגרת ההכשרה ביקרנו במחלקות ברמב”ם, 
להתגאות  יכולים  בהחלט  שאנחנו  וראינו   - נוספים  חולים  ובתי  זיו, 

באיכות המוצר שאנחנו מוציאים. כיף להשתייך למחלקה מצוינת.
מאוד  שנים.  כשלוש  בעוד  לפנסיה  יוצא  אני  ושאיפות:  אתגרים 
מקווה שיאשרו לי להמשיך להתנדב במחלקה, ולהמשיך לתרום ככל 
שאני יכול. המחלקה הזו היא הבית שלי ואמשיך לסייע כל עוד יאשרו 
לי. בנוסף אתפנה לטיפול באמא שלי )כיום סיעודית(, וללימוד תורה.

בנעלי עבודה
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חניה פרטיתרח׳ הירדן 23, טבריה 04-6712140 |

מומחים בהסרת שיער בלייזר | טיפול לייזר בפטרת הציפורניים | בוטוקס ומילוי קמטים
טיפולי פנים | שיזוף | בקרוב מחלקת הצרת היקפים הגדולה בצפון

בואו להסיר שיער בטכנולוגיה 
 Lightsheer duet המתקדמת בעולם

מבית לומינס
בשירות ומקצועיות שרק אנחנו 

יודעים לתת

הסרת שיער 
בקליניקת בוטיק

מעל 10 
שנות 
נסיון

מתחייבים למחיר הטוב ביותר

צוות רפואי בלבד!

טיפול מזותרפיה
החדרת תמיסות ויטמינים ומינרלים 

לשכבת הדרמיס המעוררת את 
שיקום העור, משבחת את חיוניותו 
ומטפלת בקימטוטים וסימני הגיל

טיפולי פנים
מבית חברת

IPL טיפול בשיטת
פיגמנטציה

חידוש עור הפנים
אקנה

POWER LIFT
טיפול אנטי אייג׳ינג 

)הצעת העור( לא חודרני, 
המרים וממצק את העור

₪ 799
₪ 1,680

₪ 975

₪ 680

₪ 259

₪ 499

מבצע היכרות
3 טיפולים 
במחיר של

מבצע היכרות
3 טיפולים 
במחיר של

מבצע היכרות
3 טיפולים 
במחיר של

מומלץ המשך טיפול 
לתוצאה מירבית

מומלץ המשך טיפול 
לתוצאה מירבית

מומלץ המשך טיפול 
לתוצאה מירבית

טיפול אחד לבחירה מבין 3 אפשרויות

חניה פרטיתרח׳ הירדן 23, טבריה 04-6712140 |

מומחים בהסרת שיער בלייזר | טיפול לייזר בפטרת הציפורניים | בוטוקס ומילוי קמטים
שיזוף | בקרוב מחלקת הצרת היקפים הגדולה בצפון
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תודה
לכבוד

ד״ר ארז און
מנהל המרכז הרפואי ע״ש ברוך פדה, פוריה

הנדון: מכתב תודה והערכה למחלקה פנימית ב׳ - בי״ח פוריה
ד״ר און שלום רב,

האחים  הרופאים,  לצוות  ותודתי  הערכתי  את  להביע  ברצוני 
והאחיות של מח׳ פנימית ב׳, אשר ״אירחה״ את אמי במשך 18 

יום במהלך חודש מרץ 2018.
יש  כי  שנראה  למרות  ואפקטיבי  מהיר  מסור,  לטיפול  זכינו 
והאחיות  האחים  צוות  במחלקה.  אדם  בכוח  חמור  מחסור 
וביעילות לכל בקשות  יודעים רגע דל, אך נענים בזריזות  לא 

המטופלים ובני משפחותיהם.
אינני יודעת מהיכן שואבים חברי הצוות את הסבלנות הבלתי 
מהעייפות,  להתעלם  מצליחים  הם  איך  או  שלהם  נדלית 
ללא  מתפקדים  ועדיין  במחלקה,  וההמולה  הרעש  העומס, 
לאות, מקבלים את כולם בסבר פנים יפות וממשיכים להביע 

רגישות כלפי המטופלים ומבקריהם.
אם יורשה לי, אומר ואוסיף כי התרשמתי עמוקות ממקצועיותו 
וידיעותיו של ד״ר סובח. הרופא הנ״ל הוא בור סוד שאינו מאבד 
מרובת  לאנציקלופדיה  מבחינתי  משולות  וידיעותיו  טיפה 
כרכים עבי כרס. שאפו. שמחה לדעת שבמחוזותינו ישנו איש 
הנכונה  לאבחנה  להגיע  לחולים  המסייע  מסוגו  אשכולות 

ולטיפול הנכון.
איני יכולה לומר בלב שלם שהאשפוז של אמי ״נעם לנו״, אך 
צוות מח׳ פנימית ב׳ בהחלט הקלו עלינו וסייעו כמה שיכלו. על 
כך אני מודה מקרב ליבי ומקווה שהצוות ימשיך להתנהל כך, 

להיות מלוכד ולתת שירות ברמה כה גבוהה.
בנוסף, כוח העזר והמנקות גם ראויות לשבח היות והמחלקה 
מתנהלת כמו שעון שוויצרי. הכל נעשה בזמן, לפי לוח זמנים 
מסודר ולא משנה אם זהו יום חול או יום חג. המחלקה נקיה, 
מסודרת, מאובזרת היטב וכל המטופלים זוכים ליחס אישי. איני 
יכולה שלא לתהות אם יש צורך בהוספת חברי צוות, בעיקר 
סיעודי, על מנת להתמודד עם מספרם הרב של המטופלים 
)רובם קשים( במחלקה. אך אין ביכולתי לעשות מאום בנוגע 
לבחון את המצב  החולים  מבית  אני מבקשת  לכך  אי  לעניין, 

ולהקצות כוח אדם, במידת האפשר, למחלקה הזו.

בהערכה רבה,
שושי קגנובסקי,

לכבוד
ד”ר ארז און 

מנהל בי”ח פדה, פוריה

בלידות  וכמו  ׳פוריה׳,  החולים  בבית  בתי  את  ב”ה  ילדתי  בשבט,  בל’ 
הקודמות בחרתי בבחירה מוצלחת - בי”ח  ׳פוריה׳.  

ברצוני להודות לאנשים יקרים שהיו שליחים מיוחדים לסייע באכפתיות 
ובמקצועיות רבה.

המיילדת הגב’ בת אל כהן שקבלה אותי בשעת לילה מאוחרת בחיוך 
מרגיע ועשתה הכל על מנת להקל עלי ולנסוך בי בטחון תוך דאגה לי 

ולסובבים אותי בצורה מיוחדת.
במשך השעות בהן שהיתי בחדר לידה פרופ’ יזהר בן שלמה נכנס לחדר 
מספר פעמים ופעל לקידום הלידה, תוך שהוא מתעניין בשלומי ובמצבי. 

הדבר מאד ריגש אותי ותמך בי.
לאחר החלפת משמרת הגיעה המיילדת הגב’ שרה מאירפלד שבשלווה 
סופי  ד”ר  עם  פעולה  בשיתוף  עבדה  הרבה  ובמקצועיותה  בי  שנסכה 

סולצמן והביאו ללידת בתי בלידה רגילה, לאחר שהתייאשתי מכך. 
ואכפתיות.  במשך השעות הללו חשתי שאני בידיים טובות, מקצועיות 

הלידה הייתה חווייתית  והאווירה בחדר הייתה נעימה ותומכת.
המיילדת שרה מאירפלד אף באה למחרת לדרוש בשלומי וחזקה אותי. 

הדבר ממחיש עד כמה הצוות הרפואי עובדים במקצועיות עם נשמה.
במקצועיות  המיוחדת,  בעבודתכם  לסייע  להמשיך  שתזכו  רצון  יהי 

ובמסירות.   
חנה בוארון

לכבוד,
ד”ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה
הנדון: מחלקת שיקום בבית חולים פוריה

בבית  מחלקות  במספר  התאשפז  אבי  לצערי,  האחרונים,  בחודשים 
במחלקה  הפנימית,  במחלקה  הכירורגית,  במחלקה   - החולים 

האורתופדית, ובמחלקה השיקומית.
אבי עבר ניתוח ולאחר מספר ימים, הועבר למחלקה השיקומית, במצב 
כללי ונפשי רע, ובמצב רוח מאוד ירוד עם כאבים חזקים. ככל שהימים 
של  במצבו  הכללית  התמונה  השתפרה  השיקומית,  במחלקה  חלפו 
היה  הטיפול  השיקומית  במחלקה  טוב.  יותר  להרגיש  החל  אבי  אבי. 
מאוד מקצועי, ארוחות שהגיעו בזמן מבחר מאוד עשיר, והגשה מאוד 
אסתטית, קבלת התרופות הייתה בזמן, הטיפול הפיזיותרפי היה מקצועי 
מצבו  השתפר  ועקביות,  מקצועית  תמיכה  בעזרת  לאט,  לאט  ומקדם. 

מקצה לקצה. 
ברצוני לציין באופן מיוחד את צוות האחיות, את העבודה המסורה שהן עושות, את העקביות ואת דרך החיים 
שהם מתווים למטופל. בנוסף, ברצוני לציין באופן מיוחד אחות נעימה, לבבית, מקצועית שיש לה גישה נכונה 
יונתנוב. כמו כן, ברצוני לציין את הגב’  לחולים ומעניקה הרבה חום ואהבה למטופלים שלה, האחות אולגה 

איילת עמר, אחות אחראית, שדואגת למחלקה במסירות נפש ואכפתיות רבה, מתואמת ועקבית.
רציתי להודות באופן אישי לד”ר אמיתי אוברמן, אדם אנושי, אבהי, מקצועי שמסור לעבודתו ולפציינטים שלו. 
לא פעם ראיתי שהוא ניגש לחולים, לוחץ ידיים, מחבק ומעודד. הוא מנהל את המחלקה בהמון אהבה וביד 

רמה. אדם עניו וצנוע לב גדול ונשמה ענקית.
אודות לטיפול המסור, התומך והמגבה, אבי הגיע למצב מאוזן, מחויך והכי חשוב הוא החל ללכת.

בתודה ובברכה,
אורנה אלה )הבת של יוסף גלמודי( 

הערת מערכת: מכתבים רבים נערמים על שולחן 
המערכת, לצערנו ניתן לפרסם רק בודדים. יצוין כי 
כותבי המכתבים הביעו הסכמתם לפרסום מלא של 

המכתב בחתימתם.

אפריל 2018 6/5/2018

15/6/2018
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כתבו עלינו

מעריב

קורה בכנרת

חדש בעמק

חדש בעמק

מבט לגליל

 ניויד פוריה פדה הרפואי המרכז
למשפחה בריאות

 צוות ארגנו אותו השלישי למשפחה הבריאות ליריד גדולה הצלחה
 פוריה. ביג קניון עם בשיתוף פוריה פדה- הרפואי המרכז

 ליריד 15.5.18 שלישי ביום הגיעו והאזור טבריה מתושבי רבים
 בשיתוף פוריה, פדה- הרפואי במרכז יזמו אותו המשפחה, לבריאות

 המרכז עובדי בסרטן. למלחמה והאגודה פוריה ביג קניון עם פעולה
 במגוון עלות, ללא וייעוץ, מידע ועמדות דוכנים הפעילו הרפואי
 סוכרת, בנושא וייעוץ בדם סוכר לאיזון דם בדיקות בריאות: נושאי

 תזונה ייעוץ ,ולפעוטות למבוגרים החייאה הדרכת דם, לחץ מדידת
 מוקד ייעוץ , הפה היגיינת בנושא הדרכה בעיסוק, ריפוי נכונה,
 ייעוץ סטארט, בייבי היולדות מועדון ותיקים, לאזרחים סגולה

 למנהל רפואי עוזר רוח, מאיר ד״ר .אדי ודוכן בריאטרית מרפאה
 ביריד השתתפו הסיעוד, מנהלת מלכה-זאבי והלן הרפואי המרכז
 יוזמה הוא למשפחה הבריאות "יריד , השונות בעמדות וסיירו

 עם הרפואי המרכז צוות של החם הקשר את שמחברת חשובה
 של המודעות והגברת בריאות קידום של לנושאים באזור, הקהילה
". תחלואה ולמנוע נכון חיים אורח לקדם במטרה הציבור
 אמר, השונות בפעילויות שהשתתף טבריה תושב , אסייג יוסף

 הצוות ליריד, שנה כל מגיע אני פוריה, לבי״ח הכבוד וכל כח יישר”
 במיוחד הגעתי השנה שלנו. ולבריאות לנו ודאגה אכפתיות מראה פה
 בהצלת מדובר כי איברים, לתרומת אדי כרטיס על לחתום כדי

 אפידמיולוגיה מפקחת לשעבר שרונה, תושבת בזיינסקי שרה חיים",
ושמחתי הופתעתי היריד, על ידעתי "לא אמרה, הרפואי במרכז

!J) יש

i M

 זה דם. לחץ בדיקת לעשות ניגשתי ואפילו הדוכנים את לראות
 קהילה קשרי על הממונה צבן, מיה האזור". לתושבי מצוין שרות

 צובר שלנו הבריאות יריד לשנה "משנה סיכמה, הרפואי במרכז
 ומגיעים זוכרים כבר האזור תושבי ומשתתפים. הצלחה ויותר יותר

 כאלה, לפעילויות עצומה חשיבות רואים אנו שלנו. המטרה וזו
 ולסייע המודעות את להעלות כדי הקהילה אל יוצאים אנו בהן

 היקרים לשותפים להודות לי חשוב בריאותם. על לשמור לתושבים
 מהאגודה סלוצקי ודליה פוריה ביג קניון מנכ״ל חן, דקל שלנו,

בסרטן. למלחמה

DoctorsOnly

 מזרחי הגו ד״ר
 מנהל סגנית ־

"פדה־פוריה"
 לסגנית לאחרונה מונתה )49(מזרחי הגר ד״ר

 ד״ר "פדה-פוריה". הרפואי המרכז מנהל
 באוניברסיטת רפואה לימודי בוגרת מזרחי

 בכירורגיה והתמחות סטאז׳ עברה גוריון, בן
 הרפואי למרכז "העמק". בביה״ח כללית

 בשנת מזרחי ד״ר הגיעה "פדה-פוריה",
 במחלקה בכירה כרופאה ,2012

 ,2015 בשנה הכירורגית.
 הראשון למחזור התקבלה

 של "ענבר", תכנית של
 תכנית - הבריאות משרד

 שנתיים של ייחודית לימודים
 ניהול עתודות לבניית וחצי,

 במקביל, הבריאות. למערכת
 עם נוסף שני הואר השלימה
רפואי. במנהל התמחות

שישי בגולן

nivaid190gmail.com | אעיד! יניב >בריאות

 שחוזוה שר של ה11עלי לסת
מהתל תצם נאחצשח

 הלסת את בהצלחה שחזה פוריה הרפואי המרכז שמחי
 וכלי עצם שתל חיסר באמצעות 18 בן נער של העליונה

מהתל שהוסרו דם

עסקניה מערכת מאת >
 הצפון,השתנו תושב ניג׳אד, אלקיש של חייו 13 בגיל

 מוחלט להרס גרמה זיהומית שדלקת לאחר דרסטי באופן
 סבל, של שנים חמש לאחר שלו. העליונה הלסת חצי של
 פה לכירורגיית למחלקה הגיע הוא שונים וטיפולים ניתוחים
פוריה. הרפואי במרכז ולסתות

 מנהל נאעג' אל אבו עימאד ד״ר החליטו מעמיקה התייעצות בתום
 בכירורגיה המומחה עם יחד ולסתות, פה לכירורגיית המחלקה
 ניתוח לבצע ג׳בל, אבו אמין ד״ר כירורגיה, ומיקרו פלסטית
 חיבור תוך - העליונה בלסת החסר החלק את ולשחזר המורכב

 בצוואר. הדם לכלי המתלה של הדם כלי
 את ניתח משתתפים 30 בן מקצועי רב צוות שעות, 12 במשך

 עצם את לקחנו הניתוח, "במהלך נעאג': אל אבו ד״ר הצעיר.
 ביצענו ואז הלסת, בצורת אותה ועיצבנו הדם כלי עם השוק
 אותה שמזינים הדם וכלי העצם את וחיברנו מורכב שחזור

מיקרוסקופ..". תחת
 שחזור שעובר צעיר נער של מקרה כי מוסיף ג׳בל אבו ד״ר

 מאפשרים שאנחנו הזה במקרה "המיוחד שגרתי אינו לסת,
 לגמרי, אחרת חיים איכות היא המשמעות טבעי. שיקום לנער
 יעבור ניג׳אד מהניתוח ההחלמה אחרי מלאים. שגרה לחיי וחזרה

 סופי, ושיקום שינים השתלת לצורך קטנים ניתוחים מספר עוד
 ורגיל". מלא לתפקוד יחזור הוא מכן ולאחר

 יותר הרבה מרגיש שהוא סיפר ניג׳אד הניתוח, לאחר שבועיים
 מרגיש "אני לביתו. להשתחרר יכול שהוא הודיעו והרופאים טוב

 לימודים ולהתחיל הביתה לחזור כבר ומחכה טוב, יותר הרבה
 שנים עברתי בהצלחה. עבר שהניתוח שמח גם אני באוניברסיטה.

עבר". כבר זה שכל כך על מברך ואני כאבים, הרבה עם קשות

r החולים מבית משתתפים 30 חלק לקחו בו
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כתבו עלינו
כוכב הצפוןג׳רוסלם פוסטמעריב

 ספר הכנסת
 תרומת תורה

משפחת
בטיטו

 אשר ערך, יקר תורה ספר
 במרוקו שנים 120כ- לפני נכתב
 בטיטו משפחת בני ,T על נתרם

 של הכנסת לבית מטבריה
פדה-פוריה. הרפואי המרכז
 הרב הכנסת, בית מתפללי קהל
 של הרב שליט״א רזי שלמה

 מחב״ד, קרמר הרב הטבריינים,
 הרפואי: המרכז הנהלת נציגי
 ועובדי סבח, שמעון און, ארז ד״ר

 פוריה, - פדה הרפואי המרכז
 ספר בתמוז, ה׳ שני, ביום הכניסו

 לבית נתרם אשר ערך יקר תורה
 ספר הרפואי. המרכז של הכנסת
 120כ- לפני נכתב אשר התורה

 ע״י לארץ והובא במרוקו שנים
 נתרם מטבריה, בטיטו משפחת

 של לזכרו המשפחה בני ידי על
ז״ל. יקוט בן חיים יוסף האב,
 בעמק האזורית המועצה רב

 הרב הטביינים, של והרב הירדן,
 ואמר, ברך שליט״א דידי שלמה

 התורה שספר גדולה זכות "זו
 דרכו עשה אשר הזה היקר

 לכאן הגיע ממרוקו, לישראל
 החולים בית של הכנסת לבית
 ומיוחד. ייחודי כנסת בית שהוא
 יצא לפה שמגיע מי שכל נאחל
 של לשפע ונזכה בריא מפה

וברכות". ישועות

 המרכז מנהל און ארז ד״ר
 בטיטו למשפחת הודה הרפואי

 קרמר אליהו ולרב התרומה על
 והיוזמה הסיוע על מחב״ד
 הכנסת לבית הספר להבאת

 ועל הרפואי המרכז של
 ציבור למען היומיומית פעילותו

משפחותיהם. ובני המטופלים
 מחב״ד קרמר אליהו הרב

 מלווה שלנו "התורה כי, ציין
 מלפני אותו ומקיפה האדם את

 מסתלק שהוא אחרי ועד לידתו
 מלווה החולים בית גם מהעולם.

 מקום אין ולכן מלידה האדם את
 שהתורה ונאחל יותר. מתאים
 לנו תיתן אותנו, תלווה

והשראה״. עידוד כח,
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pirn לפני נובח

דוברות ום:7צי / התכנית משתתפי

mu

הללי יונתן

 היולדות במועדון התקיים שעבר בשבוע
 פדה- הרפואי המרבז של סטארט בייבי

 המפגש את להנקה. הבנה מפגש פוריה,
 ההנקה יועצת ביטון־שטיין אדווה העבירה

 של ולילוד לאם באגף וותיקה ומיילדת
פדה-פוריה. הרפואי המרכז

 בובות, עם ותרגלו התאמנו המשתתפות
ולצד לשד התינוק של הנכון החיבור את

 ביטון- אדווה להנקה. מומלצות תנוהות
 להנקה הסימנים מהם פירטה שטיין,

 של מצבים עם מתמודדים כיצד מוצלחת,
ופצעים. גודש

 "ממליצה בסדנה: משתתפת חדד, ליאת
 הסדנא את ולעשות להגיע הנשים לכל
 הלידה. לאחר לחכות ולא הלידה לפני הזו

 של ההדגמה ובכלל הבובות עם ההתנסות
 התנוחות משמעות את להבין לי עזרה אדווה

ההנקה". עם לי יעזור שזה בטוחה והאחיזה,

קורה בכנרת

המודיע באנגלית

ידיעות טבריה

TEVERIA

120-Year-Old Sefer Torah 
Donated to Baruch Padeh 

Medical Center
A sefer Torah written 120 years ago in 

Morocco was donated by the Batito family 
from Teveria to the shul of the Baruch 
Padeh Medical Center, Poriya

The sefer Torah, which was brought to 
Israel by the Batito family, was donated by 
the family in memory of their late father, 
Yosef Chaim Batito.

The Rav of the Jordan Valley Regional 
Council, Harav Shlomo Didi, said, “It is 
a great privilege that this precious sefer 
Torah, which made its way to Israel from 
Morocco, came here to the shul of the 
hospital, which is a unique and special 
shul.”

Dr. Erez Onn, director of the medical 
center, thanked the Batito family for their 
donation, and Chabad shaliach Rabbi 
Eliyahu Kramer for his assistance in 
bringing the sefer Torah to the medical 
center’s shul and for his daily activities in 
the center for the benefit of the patients 
and their families.

Rabbi Kramer said: “The Torah
accompanies and encompasses the 
person from before his birth until after 
he leaves the world, and the hospital also 
accompanies the person from birth, and 
therefore there is no more suitable place 
for the sefer Torah.”

The 120-year-old sefer Torah, written in Morocco, at its dedication in its new home, the shul of the 
Baruch Padeh Medical Center in Poriya.
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הכי משתלם בשבילך


