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 מערך הילדים של המרכז הרפואי
פדה-פוריה קופץ כיתה!

לצוות המערך נוספו מומחים ואנשי מקצוע במגוון תחומים, במקביל נפתחו 
שירותים ומרפאות חדשות הנותנות מענה רחב לתינוקות, פעוטות וילדים

 

בין השירותים הרפואיים החדשים: 
♥ שרות כירורגיה לילדים
♥ מומחה ריאות לילדים

♥ מומחה למחלות זיהומיות לילדים
♥ רפואת שינים לתינוקות ופעוטות

♥ מרפאת עינים מיוחדת לילדים
♥ מרפאה לבעיות אכילה בגיל הרך

♥ שרותי אף אוזן גרון
♥ אורטופדיה לילדים 
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דבר העורכת דבר מנהל המרכז הרפואי

מהירה  רפואית  התערבות  ידי  על  באזור, 
ומקצועית. 

בתכנון  רצון  משביע  בקצב  מתקדמים  אנו 
היחידה החדשה לטיפול נמרץ נשימתי, ואני 

מאמין שנחל בבנייתה כבר במהלך השנה. 
שר  סגן  של  והמחויבות  לתמיכה  הודות 
הבריאות, הרב ליצמן ומנכ”ל משרד הבריאות, 
משה בר סימן טוב, עם סיום שלב התכנון של 
בשלב  השנה  נתחיל  לצפון,  השיקום  מרכז 
הבנייה ונוכל לחזות בהתגשמותו של החלום, 
לתושבי  ומקצועי  מלא  שיקומי  מענה  לתת 

הצפון. 
על מנת שנוכל להסתכל קדימה, ולתכנן את 
המרכז  של  התפתחותו  המשך  ואת  העתיד 
בעולם  הצפויים  לאתגרים  בהתאם  הרפואי 
השנה  נמשיך  והמשתנה,  המורכב  הרפואה 
המרכז  של  האסטרטגית  התכנית  בגיבוש 
בתהליך  להשתתף  לכם  קורא  אני  הרפואי. 
ויכולותיכם,  ממחשבותיכם  ולתרום  החשוב 
צפויים  אנו  מולם  והיעדים  החזון  לגיבוש 

להתמודד בשנים הקרובות. 
והפתוח, חובה עלינו לשמור  מעבר לעשייה 
בטיחות  על  הרפואי,  הטיפול  איכות  על 
ומשפחתו.  המטופל  חווית  ושיפור  המטופל 
מעבר  והוא  משמעותי,  אתגר  לפנינו 
בהצטיינות של מבדק האקרדיטציה מטעם 
ה-JCI. רק בעבודה בהתאם לנהלים, תהליכי 
משותפת  עבודה  ושרות,  איכות  שיפור 
ועזרה הדדית, נוכל לעמוד במשימה, בפעם 

השלישית! 
אסיים באיחולי הצלחה למלכה אמר מדמון, 
פוריה  עשייה  שנת  שלנו,  הסיעוד  מנהלת 

לכולנו. 

שלכם, 
ד”ר ארז און

עובדים יקרים, 
נכנסנו לשנת 2019 עם הצגת תכנית העבודה 
קודמות  לשנים  בהמשך  הרפואי.  המרכז  של 
של עשייה ברוכה, אנו עומדים להגשים בשנה 
שוקדים  אנו  עליהן  מהתכניות  הרבה  הבאה 

ימים ולילות, לקידום המרכז הרפואי שלנו. 
מערך רפואת הילדים אשר התחזק בשירותים 
את  לשורותיו  יוסיף  רבים,  חדשים  רפואיים 
לשיפור  שתביא  ילדים,  נמרץ  לטיפול  היחידה 
רפואי  טיפול  לתת  המערך  ביכולת  משמעותי 
ומורכבות.  קשות  מחלות  עם  לילדים  הולם 
עם  פעולה  בשיתוף  תהיה  היחידה  הפעלת 
מבקש  אני  כך  ועל  רמב”ם,  הרפואי  המרכז 
להודות לד”ר יוסי בן ארי מנהל היחידה לטיפול 
רמב”ם  הרפואי  המרכז  ולמנהל  ילדים  נמרץ 

פרופ’ רפי ביאר. 
ב-2019 נסיים את בניית שלושת חדרי הניתוח 
החדשים. עם הפעלתם נצליח לקצר את משך 
ולהוסיף  להמשיך  ונוכל  לניתוחים,  ההמתנה 
ניתוחים ושירותים חדשים לרווחת תושבי  סוגי 
החדש  הדיאליזה  מכון  את  גם  כולו.  האזור 
השנה.  של  הראשונה  במחצית  לבנות  נסיים 
מרווח  יותר,  גדול  חדש,  למשכן  יעבור  המכון 
ומפואר. אני מבקש להודות לסגן שר הבריאות, 
כחלון,  משה  האוצר  ולשר  ליצמן  יעקב  הרב 
אלה  פרויקטים  שני  בלבד,  תמיכתם  שבזכות 

מתממשים. 
את  ביסס  אשר  הקרדיוואסקולרי,  המערך 
מעמדו כמרכז מצוינות מוביל במדינת ישראל, 
המוביל  המערך,  צוות  בזכות  ויתפתח  ימשיך 
בשבועות  ובשרות.  במקצועיות  בחדשנות, 
הקרובים נחנוך את חדרי הצנתורים המתקדמים 
בהם  מבוצעות  לחדשנותם  שהודות  בארץ, 
לניתוחי  היחידה  את  נפתח  מורכבות.  פעולות 
כה,  עד  אצלנו  קיים  היה  שלא  שרות  חזה, 
באזור.  אחרים  רפואיים  במרכזים  קיים  ולא 
בקרוב נפתח גם את השרות לשיקום לב, אשר 
לאחר  השיקומי,  הטיפול  את  להשלים  יאפשר 
הטיפול הראשוני והדחוף בחולי הלב, המבוצע 
במחלקות. בנוסף, נבנה את חדר האנגיוגרפיה, 
וישפר  הרפואי,  במרכז  כה  עד  קיים  היה  שלא 
והטיפולית  האבחנתית  הדימות  יכולות  את 

במטופלים שלנו. 
לפתח את תחום  כיעד מרכז  לנו  השנה שמנו 
על  המוחי,  בשבץ  והטיפול  הנוירולוגי  הטיפול 
ידי הקמת יחידה ייעודית לתחום, אשר תאפשר 
טיפול כולל במטופלים עם שבץ מוחי. בדרך זו 
הנזק  ולהפחית את  נוכל לשפר את ההחלמה 
והנפוצות  השכיחות  המחלות  אחת  והנכות, 
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 מערך הילדים של המרכז הרפואי
פדה-פוריה קופץ כיתה!

לצוות המערך נוספו מומחים ואנשי מקצוע במגוון תחומים, במקביל נפתחו 
שירותים ומרפאות חדשות הנותנות מענה רחב לתינוקות, פעוטות וילדים

 

בין השירותים הרפואיים החדשים: 
♥ שרות כירורגיה לילדים
♥ מומחה ריאות לילדים

♥ מומחה למחלות זיהומיות לילדים
♥ רפואת שינים לתינוקות ופעוטות

♥ מרפאת עינים מיוחדת לילדים
♥ מרפאה לבעיות אכילה בגיל הרך

♥ שרותי אף אוזן גרון
♥ אורטופדיה לילדים 

שרי מקובר-בליקוב שמביאה את 
סיפורה של משפחה שמתגוררת 
נאלצים  וההורים  העליון  בגליל 
עם  לנסוע  ארוכה  תקופה  במשך 
בסרטן  שחלה  השלוש  בן  בנם 
המח, לביה״ח שיבא בתל השומר. 
“בעלי  בכתבה:  מצוטטת  האם 
באנו  במרכז.  וגדלנו  נולדנו  ואני 
ואיכות  אידאולוגיה  בגלל  לגליל 
שהענקנו  לגלות  כדי  רק  חיים 
ברמת  חיים  איכות  שלנו  לילדים 
נפלנו  אבל  והסביבה,  הקהילה 

חזק בבריאות”. 
אנחנו במרכז הרפואי פדה-פוריה לא נחים לרגע, החלום שלנו הוא 
לשנות את המצב הזה. למרות הפערים הגדולים, יש כבר ניצנים 

וסימנים לשינוי. אבל נדרש מאמץ גדול יותר ומשותף. 
הרבים  והכישרונות  הכוחות  כל  את  לאחד  שנצליח  מקווה  אני 
יוכלו להתגאות  ופועלים בצפון כדי שתושבי הפריפריה  שקיימים 

במערכת בריאות טובה והולמת. כי מגיע להם, ומגיע לנו. 
שלכם, 
מיה צבן

מתמקד  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  בטאון  של   38 גיליון 
עוד  ולהוסיף  לפתח  כדי  משקיעים  שאנחנו  העצום  במאמץ 
שירותים רפואיים, עוד רופאים מומחים, לרכוש ציוד מתקדם 

ולהרחיב את כל מערך השירות לילדים במרכז הרפואי. 
גם  לביטוי  באה  שהיא  כפי  עולמנו  לתפיסת  בהתאם  זאת 
שרותי  את  יקדם  הרפואי  המרכז  הרפואי:  המרכז  בחזון 
בבריאות,  הפערים  לצמצום  ויחתור  הצפון,  לתושבי  הרפואה 

מתוך מחויבות חברתית.
לנגד עיננו עומדים כל הזמן הפערים הקיימים בשרותי בריאות 
לדאוג  שלנו  התפקיד  שזה  היא  תפיסתנו  למרכז,  הצפון  בין 

לתושבי הפריפריה ולתת להם שירות רפואי איכותי וטוב. 
יותר, שהרי  אבל צריך לראות את הדברים גם בראייה רחבה 
כל התחומים קשורים זה בזה. איכות חיים מורכבת מסך כל 
הדברים: חינוך, איכות הסביבה, תרבות וגם בריאות. כדי לחזק 
ואנשי  טובים  רופאים  עוד  לכאן  ולמשוך  הרפואי  המרכז  את 
ליותר  הגליל  את  להפוך  חייבים  מהמרכז  איכותיים  מקצוע 
של  עזיבה  למנוע  כדי  צעירים.  וזוגות  למשפחות  אטרקטיבי 
לכל  לדאוג  חייבים  למרכז  מהצפון  צעירים  וזוגות  משפחות 
בגליל  בישוב  בוחרים  שהם  לדעת  צריכים  הורים  החבילה: 
שבו הם יקבלו את כל שרותי הרפואה שידרשו לילדיהם החל 

מההיריון והלידה וגם בהמשך ילדים ובני נוער. 
של  כתבה  התפרסמה  אחרונות  ידיעות  של  ימים   7 במוסף 

ברכות ואיחולים
פורשים:

ד”ר אודנטל לאה - מחלקת הרדמה

כהן אלי - סגן רכז תחבורה

כהן ברוריה - מטבח

ד”ר לנג נסיה - אחראית טנ”א

פרץ יפה - זימון תורים

ריפמן נורית - מזכירה מח’ יולדות 

מינויים:
ד”ר אלבז גרינר תומר - מנהל שירות EUS ביחידת גסטרואנטרולוגיה

ד”ר אלבר עירית - מנהלת בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

ד”ר בן אבי רוני - מומחה בכירורגית בית החזה

ד”ר בר אמיר - מומחה בכיר טיפול נמרץ ילדים

פרופ’ גליקמן דניאל - מומחה בכיר מחלות זיהומיות ילדים

ד”ר דבאח חוסיין - מנהל יחידת ריאות ילדים

ד”ר וולקוב נטליה - אחראית מרכז טנ”א 

המרכז הרפואי
פדה פוריה

מציין 60 שנות
מצויינות רפואית
בגישה אישית

אב תשע"ו, אוגוסט 2016

המרכז הרפואי פדה-פוריה,
מרכז רפואי אקדמי מצטיין!
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חדשות חדשות

המלר”ד )מחלקה לרפואה דחופה- מיון( של המרכז הרפואי 
פדה-פוריה הגיע לציון הגבוה ביותר מקרב כל בתי החולים 
בארץ ולמקום הראשון מבין בתי החולים בגודל בינוני, כך על 

פי דרוג משרד הבריאות לשנת 2017. 
בכנס מדדי האיכות של משרד הבריאות הציג פרופ’ ירון ניב, אשר 
מוביל את תוכנית המדדים של המשרד את רשימת בתי החולים 
מלר”ד  את  ממקמות  הדרוג  תוצאות   .2017 לשנת  המצטיינים 
המרכז הרפואי פדה-פוריה במקום ראשון מבין כל בתי החולים 

בארץ עם ציון של 88.8, שהוא הציון הגבוה ביותר. 
החולים  בתי  מבין  ראשון  במקום  דורג  אף  פדה-פוריה  מלר”ד 
 -  50,000 בין  הוא  המיון  לחדר  הפניות  שמספר   - בינוני  בגודל 
90,000 בשנה. מספר המטופלים שטופלו במלר”ד המרכז הרפואי 
פדה-פוריה בשנת 2017 עמד על כ-75,000. הציון מהווה שקלול 
של זמני המתנה לרופא, להחלטה על אשפוז או שחרור, המתנה 

אחיות  של  ואיוש  בכירים  רופאים  זמינות  למחלקה,  למעבר 
במשמרת על פי תקן של משרד הבריאות. מחלקת מיון ילדים של 
המרכז הרפואי הגיעה אף היא לציון גבוה במיוחד ודורגה במקום 

שני בקבוצתה, עם ציון סופי של 79.83. 
ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה אמר עם פרסום 
הדרוג הגבוה, “אנחנו מלאי גאווה והערכה להשקעה היום יומית 
רבים  משאבים  השקענו  במלר”ד.  והמסור  המקצועי  הצוות  של 
לשיפור וייעול הטיפול והשירות, אין ספק שכל המאמץ המשולב 
הזה מאפשר לנו לתת שירות מקצועי יותר וטוב יותר למטופלים 
כלל  לרווחת  ולהשתפר,  לשפר  נמשיך  גאוותנו.  כך  ועל  שלנו 

המטופלים ובני משפחותיהם”. 
בשיתוף  עובדים  “אנחנו  ציין,  המלר”ד  מנהל  אור,  טל  ערן  ד”ר 
פעולה הדוק של כלל הצוותים: סיעוד, פרא רפואי, מינהל ומשק 
המקצועי  הטיפול  את  לשפר  הזמן  כל  היא  והמשימה  ורפואה 

והאיכותי שלנו”.
משה בן סימון האח האחראי 
גאה  “אני  סיכם,  במלר”ד, 
על  המלר”ד  בצוות  מאד 
המקום הראשון המכובד כל 
כך. ההצטיינות הזו משקפת 
את המחויבות, המקצועיות 
הצוות  של  וההירתמות 
ובני  המטופל  הצבת  תוך 
העשייה  במוקד  משפחתו 

שלנו” . 

מן  יוצאים  והישגים  עניפה  פעילות  של  שנה  היתה   2018“
הכלל גם ברמת המחלקות וגם עבור המרכז הרפואי. אנחנו 
ממצבים את עצמנו כמרכז בריאות מוביל לתושבי הצפון”. 
והאחיות  המחלקות  מנהלי  בהשתתפות  השנתי  במפגש 
יעדי  את  והציג   2018 את  און  ארז  ד”ר  סיכם  האחראיות, 

המרכז הרפואי ל-2019.
ד”ר און פתח בהצגת תנופת הפעילות והעשייה “2018 היתה שנה 
יוצאים מן הכלל גם ברמת המחלקות  של פעילות ענפה והישגים 
וגם עבור המרכז הרפואי. אנחנו ממצבים את עצמנו כמרכז בריאות 
יפתחו  במרץ  שקידמנו  פרוייקטים  הרבה  הצפון.  לתושבי  מוביל 
במהלך 2019 כמו חדרי הניתוח החדשים, יחידת טיפול נמרץ ילדים, 
מכון הדיאליזה שיעבור למקומו החדש, הגדול והממוגן. המשימה 
ביותר  הטובה  הרפואה  את  שלנו  למטופלים  להעניק  היא  שלנו 
והוספת  הפיתוח  תנופת  את  ולהמשיך  והטוב  המקצועי  והשירות 
הפערים  לצמצום  לפעול  שלנו  הדרך  זו   - הרפואיים  השירותים 

בבריאות”. 
הגבוה  לציון  שהגיע  )מיון(  המלר”ד  הישגי  את  הדגיש  און  ד”ר 
בתי  מבין  הראשון  ולמקום  בארץ  החולים  בתי  כל  מקרב  ביותר 
החולים בגודל בינוני, על פי דרוג משרד הבריאות. בהמשך הוא ציין 
“מערך  ולילדים,  הרך  לגיל  בשירותים  המשמעותית  הקפיצה  את 
חדשים:  שירותים  של  מגוון  הוספנו  והתפתח  גדל  שלנו  הילדים 
מרפאת  בילדים,  זיהומיות  במחלות  מומחה  ילדים,  ריאות  מומחה 

בעיות אכילה לגיל הרך, מרכז בריאות וספורט לילדים ונוער, בעזרת 
מקצועי  מענה  כאן  לנו  יש  ברמב”ם  ילדים  לכירורגיית  המחלקה 
במספר  גדלנו  האחרונות  בשנתיים  לכך  מעבר  ביממה.  שעות   24

המיטות ב-10%”. 
הכוללים:  ל-2019  העבודה  תוכנית  יעדי  את  און  ד”ר  הציג  לסיום 
יציאה למכרז בפרויקט הקמת מרכז שיקום לצפון, שיפוץ והרחבת 
הרפואיים  השירותים  הרחבת  המשך  על  בדגש  החוץ,  מרפאות 
“אנחנו נפתח כאן שרות חדש שהוא בשורה אדירה לתושבי הגליל 
וריאות,  חזה  ניתוחי  החזה,  של  כירורגיה  תחום  פתיחת  והאזור, 
מדובר בשירות חיוני שיקל מאד על תושבי האזור ויחסוך להם את 

הטרחה בנסיעה לבתי חולים מרוחקים “. 

שיחה בין בעל ואשה, שניהם רופאים במרכז הרפואי פדה-
פוריה הביאה לשיתוף פעולה ייחודי בין שלוש דיסציפלינות 
בביצוע פעולה נדירה ומורכבת לסגירת פיסטולה בין הושט 
לקנה באמצעות מכשיר בו משתמשים הקרדיולוגים לסגירת 

מומים בלב. 
רופא  זוג, ד”ר תומר אלבז-גרינר,  בני  בין  זה התחיל משיחה בבית 
אלבז- גבי  וד”ר  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  הגסטרו  במכון  בכיר 

“מדובר  הרפואי.  המרכז  של  הלב  במערך  בכירה  מצנתרת  גרינר, 
את  לסגור  מאיתנו  ביקשו  ומורכב,  סיעודי  שמצבו   77 בן  במטופל 
הפיסטולה ממנה הוא סובל בין הושט לקנה. מאחר ולא ניתן היה 
)סטנט,  המקובלות  האנדוסקופיות  בשיטות  הפעולה  את  לבצע 
הפיסטולה  סגירת  את  לבצע  ניתן  אם  גבי  את  שאלתי  קליפסים( 
מומים  לסגירת  הקרדיולוגים  משתמשים  בו   device באמצעות 

בלב” . מסביר ד”ר תומר אלבז-גרינר. 
מדובר בפעולה ייחודית ונדירה שבוצעה רק פעמים בודדות בבתי 
הצנתורים  יחידת  מנהל  קוזניץ,  פביו  ד”ר  ובארץ.  בעולם  חולים 
מעולם   device-ב השימוש  הוא  פה  שמיוחד  “מה  מוסיף, 
הקרדיולוגיה המשמש במקור לסגירת פגם מחיצה בלב והשאלתו 
צוות  של  התייעצויות  לאחר  לקנה”.  הושט  בין  התעלה  לסגירת 
יחידת  קוזניץ, מנהל  פביו  ד”ר  משולב ממערך הלב בראשותו של 
הצנתורים במערך הלב , מנהלת מכון הגסטרו , ד”ר מאיה פריצקי 
וצוות המחלקה לאף, אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר ד”ר גושן וד”ר רונן 

הוחלט לבצע את הפעולה הייחודית. 
דיסיפלינות  שלוש  בין  דופן  ויוצא  ראשון  פעולה  בשיתוף  מדובר 

שונות - צוות גסטרו, צוות אף אוזן גרון ומערך הלב. “זו פעם ראשונה 
שאנחנו בונים צוות משולב כזה, צוות הגסטרו הגיע עם המערכת 
שלו, צוות א.א.ג הגיע עם המערכת שלו, וביצענו את הפעולה ביחד 
המתקדם”,   device-ה באמצעות  המשוכלל,  הצנתורים  בחדר 

מציין ד”ר קוזניץ.
תאפשר  הזו  הייחודית  “הפעולה  מסכם,  אלבז-גרינר  תומר  וד”ר 
ותמנע  ורידית,  תוך  הזנה  להפסיק  רגילה,  להזנה  לחזור  למטופל 
מדובר  חוזרות.  מאספירציות  כתוצאה  חוזרים  ריאתיים  זיהומים 
ארוכה,  תקופה  בבי”ח  מאושפז  שהיה  ומוגבל  סיעודי  במטופל 
אני שמח שהפעולה עברה בהצלחה היא תקל עליו את התפקוד 

ותשפר את איכות חייו”. 

ברכות חמות למלכה אמר- מדמון, אשר נבחרה לתפקיד מנהלת 
ראשון  תואר  בעלת  מלכה,  פוריה.  פדה,  הרפואי  במרכז  הסיעוד 
בסיעוד מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל מערכות בריאות 
קורס  משלימה  היא  אלה  בימים  גן,  ברמת  האקדמית  במכללה 

יוקרתי של משרד הבריאות במדיניות ומינהל. 

מלכה אמר-מדמון החלה לעבוד במרכז הרפואי לפני כעשרים שנה.
תחילה שימשה אחות אחראית במחלקה הכירורגית ובעשר השנים 
זה  האחרונות, במסגרת הנהלת, כמרכזת האקרדיטציה, בתפקיד 
 .)2014( אף נבחרה כעובדת מצטיינת ע”י מנכ”ל משרד הבריאות 

לי  טבעי  אך  וזה  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  והתפתחתי  “צמחתי 
לרצות להמשיך לקדם ולפתח הן את סקטור הסיעוד והן את המרכז 
איכותי,  אנושי  משאב  ומהווה  מאוד  מקצועי  שלנו  הצוות  הרפואי. 
חם ומסור למקצוע ולמרכז הרפואי. הצוות הסיעודי חדור תחושת 
ובזכות  האקרדיטציה  תהליך  את  ביחד  הובלנו  אמיתית!  שליחות 
צוות חדור מטרה, רציני, מיומן ואיכותי סיימנו את המבדק האחרון 
החולים  לבתי  חיקוי  מודל  משמשים  ואנו  תקדים  חסר  בהישג 
הממשלתיים”. התוכניות של מלכה לעתיד עוסקות בהעמקת הקשר 
רוצה  “הייתי  רבדים חדשים בטיפול הסיעודי,  ויצירת  עם הקהילה 
לפתח את גישת הטיפול הממוקדת במטופל בדגש על הכלה של 
המטופל ובני משפחתו, להקדיש תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות 
שזקוקות לנו במיוחד, כמו בעלי מוגבלויות ומטופלים חוסים. לצד 
נושאים אלה אפעל לקידום הפיתוח המקצועי של האחיות, פיקוח 

מסלולי  לקדם  אשאף  במחלקות,  קליני 
טיפוח מצוינות לדור הבא ולהמשיך בהכשרת 
מומחיות קליניות. מצויינות היא השפה שלנו- 

יחד נוכל לחלום ולצלוח עוד אתגרים”.

)מוא”ז  הושעיה  תושבת  מדמון,  אמר  מלכה 
עמק יזרעאל(, נשואה ואם לשניים. 

הפרויקטים של 2019 במרכז הרפואי מקום ראשון בארץ למלר"ד פדה-פוריה! 
פדה-פוריה 

ככה זה כשיש שניים...  
מלכה אמר-מדמון - מנהלת הסיעוד 
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חדשותחדשות

בניתוח  תפרים  לבצע  החלו  ולילוד  לאם  באגף  ליולדות,  בשורה 
קיסרי באמצעות “סיכות נמסות” - מדובר בסיכות שדכן מיוחד 
שעשויות מחומר שנספג בעור ומשמשות להצמדת שולי החתך 

מתחת לעור ולא על פניו. 

ד”ר דימה צ’ויון, מנהל חדר לידה, מסביר, “היתרונות של הסיכות 

צורך  ללא  החתך  של  מהירה  סגירה  משמעותיים,  הם  הנמסות 

בהסרת הסיכות, פחות כאב ליולדת ותוצאה אסתטית טובה יותר. 

)חומר סינטטי( אשר  החומר הנמס של הסיכות עשוי מפולימר 

נעלם מן הגוף על ידי תאי מערכת החיסון במשך כ-100 ימים, זמן 

אופטימלי לריפוי מלא של הצלקת טרם העלמות הסיכות...ניתן 

לומר שברוב המקרים התוצאה האסתטית תהיה יפה יותר“. 

יתרון נוסף, לאחר הניתוח קיסרי, אפשר להתקלח כרגיל ואין צורך 

להשתמש בסבון מיוחד או משחות.

שלנו  “המחלקה  סיכם,  ולילוד  לאם  האגף  מנהל  עמי,  בן  פרופ’ 

עם  המיטיבות  חדשות  טכניקות  ביישום  בארץ  מהמובילות  היא 

כ-18%  מהווים  אשר  קיסריים  ניתוחים  לאחר  והריפוי  ההחלמה 

מהלידות”.

שרה אזוולוס )טבריה( שילדה פעם שניה בניתוח קיסרי, ציינה, 

“בזכות השיטה החדשה של שימוש בסיכות הנמסות התעוררתי 

מהניתוח עם הרבה פחות כאבים בהשוואה לניתוח הקודם...”

הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר  נפגש   19.2.19 שלישי  ביום 
על  סיפר  און  ד”ר  קובי.  רון  טבריה,  העיר  ראש  עם  פדה-פוריה, 
)מיון(  שלנו  “המלר”ד  והוסיף,  הרפואי  במרכז  הפיתוח  תנופת 
לשיפור  רבים  משאבים  השקענו  בארץ!  ראשון  למקום  הגיע 
וייעול הטיפול והשירות במיון, כל המאמץ המשולב הזה מאפשר 
לנו לתת שירות מקצועי יותר וטוב יותר למטופלים שלנו ועל כך 
גאוותנו. בקרוב נפתח יחידה לניתוחי חזה, שרות שלא היה קיים 
אצלנו עד כה, ואין באף בי”ח באזור. עוד שרות חיוני וחשוב מאד 
שיפתח - שרות חדש לשיקום לב. חולי לב, יוכלו להשלים כאן את 
הטיפול השיקומי, לאחר הטיפול הראשוני והדחוף. מרכז השיקום 
לצפון שנמצא בשלבי תכנון מתקדמים יהיה מנוף אדיר לפיתוח 
וצמיחה של האזור כולו, יגיעו לפה עובדים חדשים ואנחנו נשמח 
לחזור  לי  חשוב  בטבריה.  החדשות  בשכונות  ויגורו  יקלטו  שהם 
ולומר, המרכז הרפואי הוא חלק מהקהילה באזור והקהילה היא 
חלק מאיתנו, השאיפה שלנו היא לפתח ולהתפתח יחד עם העיר 

טבריה”. 

של  הוא  פדה-פוריה  “ביה”ח  וסיכם,  מאד  התרשם  העיר  ראש 
גדל  ביה”ח  שלכם,  שותף  ואני  טבריה  תושבי  ועבור  טבריה 

ומתפתח והופך להיות בי”ח מוביל בצפון, עירית טבריה מחבקת 
את ביה”ח ורואה בו מנוע צמיחה מרכזי. גם מרכז השיקום לצפון 
שיקום כאן יעשה מהפכה. אנחנו מחויבים ונתחיל ליצור שיתופי 
פעולה בקידום בריאות, בפעילות יזומה לגיל השלישי, ועוד. אני 
שמח שביה”ח פותח בפנינו את האפשרות ומזמין שיתופי פעולה 

ואנחנו מקבלים זאת בברכה”. 

סיכות נמסות בניתוח קיסרי 
האגף לאם ולילוד של המרכז הרפואי פדה-פוריה הוא בין הראשונים בארץ שהחלו להשתמש 

בסיכות נמסות בניתוח קיסרי. היתרונות משמעותיים: סגירה מהירה של החתך ללא צורך בהסרת 
הסיכות, פחות כאב ואי נוחות ליולדת ותוצאה אסתטית טובה יותר - מינימום צלקות בעור. 

פדה-פוריה ביה"ח של טבריה
“ביה”ח פדה-פוריה הוא של טבריה ועבור תושבי טבריה ואני שותף שלכם”, אמר ראש העיר 

טבריה, רון קובי בפגישה עם ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי 

הצלחה גדולה לכנס הישראלי הראשון לריצה למרחקים אשר 
התקיים במרכז הרפואי פדה-פוריה. 

כ-150 משתתפים הגיעו לכנס הישראלי הראשון לריצה למרחקים 
שהתקיים בצמוד למרתון טבריה ה-42, בתאריכים 2,3.1.19 במרכז 

הרפואי פדה-פוריה. 
ובישראל,  בעולם  הריצה  בספורט  הגוברת  ההתעניינות  לאור 
ראשון  כנס  ספורט,  לרפואת  החברה  יו”ר  גולן,  רון  ד”ר  יזם 
וגדל  הולך  “מספר הרצים  בריצה למרחקים.  כולו  מסוגו שעסק 
בהתמדה, התחום מתמקצע יותר ויותר מבחינת אימונים, תזונה, 
ותחזוקה  בריאות  מבחינת  בעיקר  ללמוד,  מה  יש  ועדיין  וציוד, 
גופנית. על רקע זה התגבשה היוזמה לכנס ריצה בינלאומי ראשון 
בישראל, לקהל יעד של מאמנים ומטפלים שונים פיזיותרפיסטים, 
מצ’ל,  ג’ורדן  לד”ר  חבר  גולן  ד”ר  ותזונאים”.  פיזיולוגים  רופאים, 
רופא ספורט בכיר בביה”ח לניתוחים מיוחדים בניו יורק, מומחה 
לפציעות ספורט ובעצמו רץ מרתון. “החיבור ביננו הוביל ליוזמת 
הכנס ולקישור שלו לצפון הארץ ולמרתון טבריה, בו אני משמש 
כמנהל רפואי. כנס זה בצמוד למרתון טבריה עשוי להביא לתיירות 
ורפואת ספורט בפרט, כשאנשי מקצוע ומטפלים  ספורט בכלל 

שונים יגיעו לכנס וישתתפו לאחר מכן במרוץ עצמו”.
את  פתח  אשר  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
הכנס הבינלאומי ברך על היוזמה, “אנחנו מברכים על הזכות לארח 
כנס ראשון מרתק וחשוב, בתחום שהעניין בו הולך וגובר. המחקר 
בתחום רפואת הספורט, הפיזיולוגיה והתזונה מתפתח במקביל 
לפופולריות המדהימה של תחום הריצה והמאמץ. כמרכז רפואי 
שנושא קידום הבריאות והחיבור לקהילה הוא מרכיב מרכזי בחזון 
שלו, החיבור לכנס הזה ולנושאים אלה הוא טבעי לנו ומתבקש. 

אני מאמין שהכנס הזה הוא תחילתה של מסורת חשובה”.
הרלוונטיים  בתחומים  ופאנלים  הרצאות  של  יומיים  כלל  הכנס 
לעולם הריצה, כולל הצגת נתונים ותובנות ממחקרים מתקדמים 
הקרדיולוגי,  לתחום  הוקדש  שלם  מושב  ובמעבדה.  בשדה 
במסגרתו הרצה ד”ר דורון סודרסקי, ממערך הלב במרכז הרפואי 
רונן  ד”ר  ברצים,  פתאומי  למוות  הסיכון  גורמי  על  פדה-פוריה 

פיזיולוגיים שעובר  שינויים  ראובני מהמרכז הרפואי שיבא, סקר 

הלב ברצים למרחקים ארוכים, וד”ר סער מנחה מהמרכז הרפואי 

למרחקים  ברצים  הנדרשות  הבדיקות  על  הרצה  הרופא  אסף 

ואורתופדים  ד”ר מצ’ל  ומוות פתאומי.  סיבוכים  למניעת  ארוכים 

מהמרכזים הרפואיים של אסף הרופא, זיו ומאיר דנו, במושב נפרד, 

בביומכניקה של הריצה, מניעה וטיפול בפציעות ספורט ברצים. 

המאמץ  של  בפיזיולוגיה  בינלאומי  מומחה  ג’ונס,  אנדרו  פרופ’ 

העולם  אלופת  את  שליווה  אנגליה,  אקסטר,  מאוניברסיטת 

שיטות  על  נוסף  במושב  הרצה  רדקליף,  פולה  מרתון,  ושיאנית 

מדידה פיזיולוגיות במעבדה ובשטח ויישומן בשיטות אימון שונות. 

מושבים אחרים עסקו בשעונים ביולוגיים וריצה, בקרת חום גוף, 

תזונה ומטבוליזם, ופסיכולוגיה של ריצה למרחקים ארוכים, כולל 

ריצות אולטרה-מרתון.

הכנס נחתם ביום עיון מיוחד לספורטאים ורצים, בו בין היתר סקר 

ג’ונס ניסיון לרדת משעתיים במרתון בפרויקט מיוחד של  פרופ’ 

בסיכום  קיפצ’וגה.  אליוט  במרתון,  העולם  ושיאן  “נייקי”  חברת 

הכנס ציינו המשתתפים את מגוון ורמת הנושאים שעלו בהרצאות 

ובדיונים, והביעו עניין בכנס המשך בנושא חשוב ומתפתח זה.

הכנס הישראלי הראשון לריצה למרחקים

מימין: ד״ר און, ד״ר מצ׳ל, ד״ר גולן
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מגייסים לטיפול נמרץ

כ-700 אורחים התגייסו ובאו לערב ההתרמה החגיגי למען הקמת 
השנתי  ההתרמה  לאירוע  כללי.  נמרץ  לטיפול  חדשה  יחידה 
רבים  ומכובדים  אורחים  הגיעו  ביה”ח  ידידי  עמותת  שארגנה 
יוגב, ח”כ איתן ברושי, ראשי  זוהר, ח”כ מוטי  ובראשם ח”כ מיקי 
דיר  תחתון,  גליל  מוא”ז  הירדן,  עמק  מוא”ז  טבריה,  הרשויות: 
חנא, מג’אר ועילבון. כמו כן השתתפו אנשי עסקים, נציגי חברות 
וחברי  הרפואי  המרכז  ועובדי  ההנהלה  חברי  באזור,  ומפעלים 

עמותת הידידים. 
כאן  ”התכנסנו  ואמר,  ברך  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
כללי,  נמרץ  לטיפול  חדשה  מחלקה  הקמת  לקדם  כדי  הערב, 
אחרי שנים רבות, בהן המחלקה שוכנת במיקום זמני, לא הולם 
ולא מתאים, הגיע הזמן להקים מחלקה חדשה, מצוידת עם 12 
מיטות טיפול נמרץ. אנחנו בשלבי תכנון מתקדמים של המחלקה, 
ולא היינו נמצאים במקום הזה, אלמלא הסיוע הנדיב של ח”כ מיקי 
זוהר. תודה לך בשם כל התושבים, המטופלים ובני משפחותיהם...
אני מבטיח לך ח”כ זוהר ולכם, שזאת תהיה היחידה המתקדמת 
לפעול  שנמשיך  מבטיח  ואני  לנו!  מגיע  בארץ.  ביותר  והיפה 
האזור  לתושבי  הרפואי  השרות  לשיפור  שלנו  החזון  להגשמת 

ולצמצום הפערים הבלתי נסבלים בבריאות, בין הצפון למרכז“.

ח”כ מיקי זוהר, יו”ר ועדת הכנסת, אשר יזם סיוע של כמיליון וחצי 
הועדה  את  בכנסת  הקמתי  “אני  ואמר,  ברך  הפרויקט,  למען   ₪
פערים  סגירת  למען  לפעול  כדי  חברתי  ושוויון  חלוקתי  לצדק 
לי  שהיה  שמח  אני  הבריאות...  בתחום  ובפרט  בישראל  בחברה 
חיונית  כך  הכל  היחידה  בהקמת  פוריה  לביה”ח  לסייע  הכבוד 
הזו... כמי שמגיע מהפריפריה אני מתכוון להמשיך להיאבק למען 

צמצום הפערים בבריאות בפריפריה”. 
הצפון  “תושבי  אמר  בכנסת,  הצפון  שדולת  יו”ר  יוגב,  מוטי  ח”כ 
שירותים.  לפחות  זוכים  אבל  בריאות  מס  אותו  את  משלמים 
התקציב  בהשלמת  לסייע  שנצליח  מקווה  אני  השם  בעזרת 
הנדרש להקמת מרכז השיקום לצפון ולתקצוב התקנים הנדרשים 
לכל  ומרפא  מזור  להביא  כדי  שניתן  מה  כל  נעשה  להפעלתו. 

תושבי האזור”. 
“אי  ציין,  הציוני,  במחנה  הכפרי  המרחב  נציג  ברושי,  איתן  ח”כ 
הרפואי  המרכז  שעבר  הפיתוח  מתנופת  להתרשם  שלא  אפשר 
בשנים האחרונות. זה המקום להודות לד”ר און ולכל הצוות שפועל 
ועושה נפלאות למען המטופלים באופן יומיומי... נדרשת תוכנית 
לאומית להצלת מערכת הבריאות בישראל ולסגירת הפערים בין 

המרכז לפריפריה”. 
זהרה דוידאי, יו”ר עמותת ידידי ביה”ח הוסיפה, “היחידה לטיפול 
אסירי  ואנחנו  מזה.  פחות  לא  חיים,  בהצלת  עוסקת  כללי  נמרץ 
הזו  החיונית  היחידה  הקמת  למען  שהתגייסתם  על  לכם  תודה 
ועל התמיכה שלכם האיתנה לאורך הדרך. בזכותכם הפכנו חלום 

למציאות!“. 
עדנה  הידידים  עמותת  מנהלת   ,₪ מיליון  כחצי  גויסו  באירוע 
מוהנא  לד”ר  מיוחד  באופן  להודות  רוצה  “אני  סיכמה,  לפידות 
צוות  ולכל  נעאמנה האח האחראי,  לווליד  היחידה,  חטיב, מנהל 
ולגיוס  הזה  הערב  למען  והנשמה  הלב  כל  עם  שנרתמו  היחידה 

המשאבים להקמת היחידה החדשה”. 

ערב ההתרמה למען הקמת 
יחידת טיפול נמרץ

כחצי מיליון ₪ נאספו בערב ההתרמה השנתי של עמותת ידידי ביה”ח פוריה אשר הוקדש השנה 
למען הקמת יחידה חדשה לטיפול נמרץ כללי. ח”כ מיקי זוהר, אשר יזם סיוע של כמיליון וחצי ₪ 
למען הקמת היחידה החדשה אמר, “אני הקמתי בכנסת את הועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי 

כדי לפעול למען סגירת פערים בחברה בישראל ובפרט בתחום הבריאות...אני שמח שהיה לי 
הכבוד לסייע לכם בהקמת היחידה הכל כך חיונית הזו”.

ליבת המדרס:
מולטיפום חצי גמיש

בעל זיכרון ויכולות
דינאמיות

סיליקון גמיש בעל
יכולות על לספיגת

זעזועים

מעולה לפיזור עומסים ופתולוגיות שונות

גם הנחה
גם מתנה
וגם החזר

299₪ביטוחי

בלבד!

במקום ₪700
XS2 מדרס

ציפוי מולטיפום אוורירי
בעל עמידות גבוהה

מולטיפום מוקצף קשיח
לייצוב כף הרגל

מדרסים בהתאמה אישית

המבצעים תקפים בסניף טבריה בלבד. ** בהצגת מודעה זו. ט.ל.ח
ba

db
oy

.c
o.

il

אבחון כף הרגל ללא עלות

פרטים בסניפיםמדרסים בטכנולוגית CNC המתקדמת בעולם

לבעלי כללית מושלם / מאוחדת עדיף / מכבי מגן זהב:

ראשל"צ | פתח תקווה | רעננה | הרצליה | בני ברק | חולון | לוד | מודיעין | אשדוד | אשקלון | אלעד | יהוד | בת ים | תל אביב | עפולה | רחובות | חיפה | טבריה | רמלה | ראש העין | נתניה

מגוון דגמי אסיקס

199
החל מ:

גרבי לחץ

AG

רק199

AD

99 רק

תומך ברךחגורת גב ליישור כתפיים

79 רק 99 רק

במקום ₪349

סניף טבריה  |  אלחדיף 1, פינת הירדן  |  טל‘: 04-6720321
שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' - 09:00-19:00  |  יום ג' - 09:00-14:00

יום ו' - 09:00-13:00

בואו לשלם פחות!
א.א אורטופדיה וספורט הינה הספק

הבלעדי של כללית באזור טבריה

מה זה אומר בשבילכם?
אתם נהנים ממחירים מסובסדים

על מדרסים, אביזרים אורטופדיים ועוד



11המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 38 | מרץ 2019 

משדרגים

שיפור  של  תהליך  עברו  והפגייה  ילודים  מחלקות   2018 במהלך 

כמו  חדשניים.  והכשרה  שיפור  תהליכי  הכנסת  לצד  פיזי  ושדרוג 

כן, הפגייה עוברת לטיפול בשיטה חדשה ורב מקצועית - כ״פגייה 

תומכת התפתחות״. 

מערך  כל  לשדרוג  הרפואי  המרכז  של  נרחב  מתהליך  כחלק 

הטיפול בילדים החל מתינוקות ועד בני נוער, בוצע תהליך שיפוץ 

השיפוץ  לצד  והפגייה.  )תינוקייה(  הילודים  מחלקות  של  ושדרוג 

וילודים,  והוספת חדר מצוייד להמשך טיפול מיוחד לפגים  הפיזי 

החל תהליך של הכשרת צוות הפגיה כ״פגיה תומכת התפתחות״. 

ד״ר טטיאנה סמולקין, מנהלת מחלקת ילודים והפגיה, מסבירה, 

״יש פה שינוי בתפיסת הטיפול בפגים. אנחנו מרכזים את הטיפול 

הרב  הצוות  עמדה,  לכל  כצוות  ניגשים   - מקצועית  רב  בצורה 

בעיסוק,  מרפאה  פיזיותרפיסטית,  אחות,  רופא,  כולל:  מקצועי 

כולם מסונכרנים ופועלים ביחד״. 

תומכת  ״פגייה  מוסיפה,  פגיה,  אחראית  אחות  בנור  אורלי 

על  חיובית  השפעה  יש  סביבתיים  לתנאים   - משמע  התפתחות 

ההתפתחות המוחית של פגים ותינוקות חולים, אנחנו מקפידים 

על תאורה מיוחדת מעומעמת, טיפול בתינוק בטכניקות מיוחדות 

)טיפול בארבע ידים(, שתוף ההורים בטיפול, הפחתת התערבויות 

בהתאם למצב התינוק, ועוד. ששה אנשי צוות שלנו כבר עברו את 

מחלקות ילודים והפגייה בעיצומו של 
תהליך צמיחה ושדרוג מיה צבן 

דרך חדשה להסתובב בעיר9901*

ת  | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ

מגוון הדגמים של קלנועית אפיקים יבטיחו לכם נוחות, בטיחות ועצמאות,
שיסייעו לכם לחזור לשגרה הפעילה שלכם בלי להיות תלויים באף אחד.

לצאת לדרך חדשה ועצמאית

ההכשרה לשיטת הטיפול הזו כך שבהדרגה 
אנחנו נכשיר את כל הצוות, וכולם ידברו את 

אותה השפה״.
השינוי,  את  רואים  הילודים  במחלקת  גם 
״אם בעבר העברנו ילדים שנולדו עם מומים 
השתנה.  הזה  המצב  אחרים,  חולים  לבתי 
ומתקנים  מטפלים  אנחנו  מום  כל  כמעט 
רן  ד״ר  עם  הפעולה  לשיתוף  הודות  פה! 
שטיינברג ומחלקת כירורגיה ילדים ברמב״ם 
שינוי  ממש  עשינו  עומד,  הוא  שבראשה 
יכולים  שאנחנו  ידעו  שההורים  לי  וחשוב 

לתת מענה לרוב המומים, כאן אצלנו״. 
בנושא  היא  להורים  חשובה  בשורה  עוד 
בלב,  דם  כלי  של  כירורגי  לתיקון  פעולות 
במרכז  כאן  כיום  מבוצעות  אלה  פעולות 
הרפואי פדה-פוריה על ידי קרדיולוג הילדים 

שלנו, ד״ר גור מייצנר. 
מפותחות,  לא  ריאות  עם  נולדים  ״פגים 
ובד״כ סובלים ממחלה ריאתית כרונית של 
במרכז  כאן  לנו  יש  שנה  חצי  מזה  פגות, 
דבאח,  ד״ר  ילדים,  ריאות  מומחה  הרפואי 
MRI מח אנחנו יכולים לבצע  וזה מאד חשוב לטיפול בפגים. גם 
מומים  או  תשניק  אחרי  פג  של  במקרה   MRI-ה ביחידת  אצלנו 
הצוות המקצועי  נוירולוגיות במערכת העצבים המרכזית,  ובעיות 
שלנו יחד עם צוות הרופאים המרדימים מבצע את הבדיקות כאן 
הזמן  כל  אנחנו  ילדים,  רנטגן  גם מומחה  לנו  יהיה  בקרוב  אצלנו. 
מקצועי  מענה  לתת  כדי  מקצועיים  רופאים  ומוסיפים  מפתחים 

מהיר ורחב לתושבי האזור״. 
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 מערך הילדים מערך הילדים

מערך הילדים קופץ כתה! 
 מיה צבן 

הרפואי,  במרכז  הילדים  מחלקת  מנהל  זיד,  אבו  סעיד  ד”ר 
מסכם את השנה שבה חל מהפך מרשים בכל מערך השירות 
שמחלקת  לומר  אפשר  וילדים.  פעוטות  לתינוקות,  הרפואי 
נטויה!  הזרוע  ועוד  שתיים,  ואפילו  כתה  קפצה  הילדים 
השירותים  רשימת  את  ולהרחיב  להמשיך  הן  התוכניות 

החדשים לרווחת הילדים באזור כולו. 

המסר שלו להורים - “יש לכם פה בית שאתם יכולים לפנות 
אליו ולקבל את הרפואה הכי מקצועית והכי טובה”. 

מנהל מחלקת הילדים, ד״ר סעיד אבו זיד, צריך לקחת נשימה 
המדהימה  הפריצה  על  לספר  מתחיל  שהוא  לפני  ארוכה 
החדשים  הרפואיים  והשירותים  הילדים  מחלקת  של  קדימה 
הרפואי  המרכז  של  הילדים  מערך  אימרו,  מהיום   - לילדים 
פדה-פוריה. ״2018 היתה שנה של שינוי, עשינו מהפך והוספנו 
רופאים מומחים והרבה שירותים חשובים שלא היו בעבר. היו 
חסרות באזור הרבה מרפאות מקצועיות לילדים, אנחנו פתחנו 
את המרפאות האלה כדי לתת מענה לציבור בכל האזור וגם 

לרשות רופאי הילדים בקהילה״. 
מערך הילדים התפתח והתרחב במספר כיוונים, נוספו שירותים 
במסגרת  מקצועיות  מרפאות  נפתחו  המאושפזים,  לילדים 
מרפאות חוץ, זאת במקביל להשקעה מאד גדולה בהכשרה של 
מתמחים, סטאז׳רים וסטודנטים - את הפירות של ההשקעה 
הזו הם כבר קוטפים. לאחרונה זכתה מחלקת הילדים במקום 
״מחלקה  הסטאז׳רים.  של  הרצון  שביעות  בסקר  בארץ,  שני 
מלמדת היא מחלקה שמתקדמת ומתפתחת זה מעשיר את 

הצוות ומחייב אותנו ללמוד ולהתעדכן כל הזמן״. 

היא  ״המשמעות  השינוי,  משמעות  את  מדגיש  סעיד  ד״ר 

שאנחנו נותנים רפואה איכותית לילדים קרוב לבית. הם יכולים 

להשלים את הבדיקות והטיפולים - קרוב לבית. צריך להדגיש 

שהיום אנחנו יכולים לטפל במקרים היותר מורכבים שעד כה 

נאלצנו להעביר לבתי חולים מרוחקים״. 

לילדים,  ריאות  מומחה  החדשים:  הרפואיים  השירותים  בין 

לתינוקות  שינים  רפואת  לילדים,  זיהומיות  למחלות  מומחה 

ופעוטות, מרפאת עינים מיוחדת לילדים, שרותי אף אוזן גרון, 

הייתאם  ד״ר  שלנו,  רופא  ״שלחנו  ועוד.  לילדים  אורטופדיה 

מריסאת להתמחות ברפואה דחופה לילדים והוא יחזור ויקבל 

חמישה  שלחנו  הכל,  לא  וזה  שלנו.  הילדים  מיון  על  אחריות 

כדי  רמב״ם  הרפואי  במרכז  מקצועית  להשתלמות  רופאים 

מחלקת  ילדים.  נמרץ  לטיפול  היחידה  לפתיחת  להתכונן 

כירורגיית ילדים ברמב״ם עוזרת לנו והיום יש לנו שירות חיוני 

של כירורג ילדים 24/7 , מדובר גם במקרים דחופים וגם בכל 

תוספתן,  דלקת  כמו  ולילדים  לתינוקות  הנדרשים  הניתוחים 

חסימות מעיים, ניתוחי בקע - כל הניתוחים האלה בוצעו בעבר 

בביה״ח אחרים - עכשיו אנחנו מבצעים אותם״. 

ד״ר סעיד מבקש לציין שעם פתיחת היחידה החדשה לטיפול 

נמרץ ילדים, תוך מספר שבועות, תתרחב באופן טבעי הפעילות 

הכירורגית ״נוכל להרחיב את מגוון וסוגי הניתוחים המבוצעים 

אנחנו  מורכבים.  היותר  למקרים  גם  מענה  לתת  וכמובן, 

וחשובה כל כך להורים מכל האזור.  מביאים בשורה אמיתית 

והזדמנות להמשיך להתפתח  לנו אפשרות  נותן  טיפול נמרץ 

חולים  לבתי  שהעברנו  המקרים  של  רובם  שרוב  מעריך  ואני 

אחרים, יוכלו כעת לקבל כאן מענה רפואי מקצועי ומלא״. זאת 

בנוסף לשירותים הקיימים כמו גסטרו ילדים, נפרולוגיה ילדים 

וקרדיולוגיה ילדים. בעתיד מתוכננים שירותים חשובים חדשים 

המטולוגיה ילדים, נוירולוגיה ילדים וייעוץ לסוכרת. 

״אנחנו בעיצומו של מהפך בשירות הרפואי לילדים ואני מאד 

הנהלת המרכז  יחד עם  היתה המשימה שלי  זו  כך,  על  גאה 

הרפואי, לאורך כל הדרך, לעשות את הרפואה הכי טובה למען 

החלום...  את  להגשים  שהצלחנו  מרגיש  אני  האזור.  תושבי 

החלום החדש הוא לפרוץ קדימה בתחום המחקר עם מחקרים 
גדולים, ליצור שיתופי פעולה עם חוקרים מכל הארץ, ולשאוף 
לשתופי פעולה של כל בתי החולים בפריפריה בתחום רפואת 

הילדים, אני משוכנע שנקדם גם את הנושאים האלה״. 
לא נסיים בלי להזכיר את ההישגים האישיים של ד״ר סעיד, 
בפקולטה  ילדים  לרפואת  החוג  כראש  לאחרונה  מונה  אשר 
לרפואה של אונ׳ בר אילן בגליל. כמו כן, ב-2018 העיתון מעריב 
טובים  הכי  הילדים  רופאי  ברשימת  בולט  במקום  אותו  דרג 

בארץ. 

מרפאת ריאות ילדים 
ילדים. לריאות  החדשה  היחידה  בראש 

בכיר  מומחה  דבאח,  חוסיין  ד"ר  עומד 
במחלות ריאות ילדים. 

בעל  אסד,  אל  דיר  תושב  דבאח,  ד״ר 
ברפואת  כמומחה  שנים   17 של  ותק 
ילדים ועשר שנים כמומחה בכיר בתחום 
מחלות ריאות ילדים, בנוסף הוא משמש 
בר  אונ׳  לרפואה של  כמרצה בפקולטה 
אילן, בגליל. את לימודי הרפואה בטכניון 
במלגת  זכה  ואף  בהצטיינות  סיים 
הרפואי  במרכז  להשתלמות  הצטיינות 
מייקל-ריס, בשיקגו, ארה״ב. ד״ר דבאח 
בני  בבי״ח  ילדים  ברפואת  התמחה 
התמחות  עבר  מכן  ולאחר  בחיפה  ציון 

ברפואת ריאות ילדים בבי״ח רמב״ם. 
ילדים  ריאות  מרפאת  ראשון  בשלב 
בשבוע.  יומיים  פעילה  תהיה  החדשה 
של  רחב  למגוון  מענה  יתן  דבאח  ד״ר 
מחלות דרכי אוויר וריאות, כמו אסתמה, 
ריאה,  דלקות  ברונכיטיס,  סטרידור, 
של  מולדים  מומים  פיברוזיס,  סיסטיק 
בתינוקות  ריאה  ומחלות  הנשימה  דרכי 

ופגים.
הורים  עכשיו  עד  ״אם  ציין,  דבאח  ד״ר 
רחוקים,  חולים  לבתי  לנסוע  נאלצו 
הילדים  על  להקל  היא  שלנו  המטרה 
את  להם  ולהציע  הוריהם  ועל  החולים 
השירות החיוני הזה כאן, במרכז הרפואי 

פדה-פוריה וקרוב לבית״. 

פרופ’ דני גליקמן, מומחה 
במחלות זיהומיות לילדים

ילדים  במחלות  התמחה  גליקמן  פרופ’ 
נסע  בהמשך  הצופים.  הר  בהדסה 
להתמחות- על במחלות זיהומיות לילדים 
לארץ  כשחזר  בארה”ב,  שיקאגו  באונ’ 
זיהומיות  למחלות  היחידה  את  הקים 
ועמד  לגליל,  הרפואי  במרכז  לילדים 
האחרונות.  השנים   11 במשך  בראשה 
השנה מונה פרופ’ גליקמן כסגן הדיקאן 
בפקולטה  פרה-קליניים,  ללימודים 
לרפואה של אונ’ בר אילן בגליל. “השרות 
האספקטים  לכלל  וחשוב  חיוני  הוא 
ילדים. זיהומיות  במחלות  הרפואיים 
שמטפלות  המחלקות  עם  עובד  אני 
פגיה  כמו:  מחלקות  וילדים.  בתינוקות 
רפואת  גרון,  אוזן  אף  עיניים,  וילודים, 
יתרון  זה  אורטופדיה.  לילדים,  שינים 
גדול לילדים המטופלים, אני נמצא כאן 
שאני  היא  והמשמעות  הרפואי  במרכז 
ולפגוש  החולה  הילד  את  לראות  יכול 
את ההורים. עד כה לא היה שירות כזה 
מבי”ח  במומחים  נעזרו  הרפואי,  במרכז 

אחרים“. 
ומלמד  מכשיר  גם  גליקמן  פרופ’ 
סטודנטים, סטאז’רים ומתמחים במרכז 
ילדים  רפואת  של  בנושאים  הרפואי 
ומחלות זיהומיות. “יחד עם צוות מחלקת 
הילדים והמעבדה למיקרוביולוגיה אנחנו 
את  ולייעל  הקשר  את  לשפר  פועלים 
בדיקות  להזמין  לדוגמא  כמו  הטיפול. 
ואפילו  אנטיביוטי  טיפול  לקצר  נוספות, 

לקצר אשפוז לילד, במידת האפשר”. 

שירות כירורגית ילדים
לשיתוף  הודות  מופעל  החדש  השירות 
פעולה עם ביה”ח רמב”ם ומנהל מחלקה 
כירורגית ילדים ונוער, ד”ר רן שטיינברג. 

ידי  על  ניתן  ילדים,  לכירורגיה  השרות 
טובי הרופאים בישראל, הודות לשיתוף 
לכירורגיית  המחלקה  עם  הפעולה 
השרות  רמב”ם.  הרפואי  במרכז  ילדים 
בניהולו של ד”ר שטיינברג כולל מרפאה 
ניתוחים,  ביצוע  ילדים,  לכירורגיית 

ומענה מלא לרפואה דחופה. 
מחלקת  מנהל  שטיינברג,  רן  ד”ר 
העומד  ברמב”ם  ונוער  ילדים  כירורגיה 
מסביר,  ילדים  כירורגית  שירות  בראש 
“ביה”ח רמב”ם והמחלקה שלי התגייסנו 
החיוני  השירות  את  להנגיש  במטרה 
והחשוב הזה למטופלים מכל האזור, כך 
יצטרכו  לא  והוריהם  ילדים  שתינוקות, 
טיפול  לקבל  יוכלו  אלא  רחוק.  לנסוע 
מקצועי ואיכותי בביה”ח הקרוב אליהם...

כל חמשת הרופאים הבכירים במחלקת 
נוטלים  ברמב”ם,  ונוער  ילדים  כירורגית 
עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת  חלק 
כוננות  יש  פדה-פוריה.  הרפואי  המרכז 
יהיו זמינים  שלנו 24/7, בנוסף הרופאים 
התייעצות  תהיה  מורכב  מקרה  ובכל 
חוות  שייתן  הצוות  כל  של  משולבת 
מרפאה  נפעיל  כן,  כמו  מתאימה.  דעת 
וימי  חוץ,  מרפאות  במסגרת  כירורגית 

ניתוחים אלקטיביים אחת לשבוע”. 
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בעיות אכילה בגיל הרך בעיות אכילה בגיל הרך 

בשורה חשובה להורים! צוות רב תחומי, שבראשו 
ד”ר אבי און, מומחה ברפואת ילדים, נותן הדרכה, 
בגילאים  ופעוטות  לתינוקות  וטיפול מקצועי  ייעוץ 
0-6 במסגרת המרפאה החדשה לבעיות אכילה לגיל 

הרך. 

במסגרת הרחבת השירותים של מערך הילדים במרכז הרפואי 

לטיפול  ייחודית  מרפאה  גם  לאחרונה  נפתחה  פדה-פוריה, 

בבעיות אכילה בגיל הרך, מגיל לידה ועד גיל 6. 

הורים  של  הפניות  במספר  עלייה  ניכרת  האחרונות  בשנים 

המודאגים מהרגלי האכילה ומקצב הגדילה של ילדם. שכיחות 

בעיות האכילה בגיל הרך מוערכת בכ-25% בקרב ילדים בריאים, 

כאשר השכיחות עולה לכדי 80% בילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

הבשורה החשובה היא שכיום יש מענה - צוות רב תחומי עומד 

לרשותכם במרפאה החדשה שנפתחה במרכז הרפואי. מומלץ 

בעיות  מתאים,  טיפול  ובהיעדר  מאחר  וייעוץ  לבדיקה  להגיע 

האכילה עלולות להחמיר עם הזמן.

מסיבות  הנגרמות  הפרעות  הינן  הרך  הגיל  של  אכילה  בעיות 

שונות: גורמים ביולוגיים-גנטיים, רגשיים, משפחתיים ותרבותיים-

קשיים  לאכול,  מלא  או  חלקי  בסירוב  מתבטאות  הן  חברתיים. 

ו/או  מלאה  מהנקה  המעבר  )למשל  השונים  המעברים  בשלבי 

חדש במרכז הרפואי - 
מרפאה לבעיות אכילה בגיל הרך מיה צבן 

כמו  חריגות  אכילה  התנהגויות  משלים(,  למזון  מבקבוק  אכילה 

בכי סביב ארוחה, אגירת מזון בפה, או האכלה בזמן שינה. 

באמצעות  הוא  ביותר  היעיל  הטיפול  כי  מדגיש  און  אבי  ד”ר 

צוות רב מקצועי רחב אשר מסתכל על הבעיה מבחינה רפואית 

ההיבט  וכמובן  הילד  התפתחות  רגשית-התנהגותית,  קלינית, 

הטיפול  ולאורך  יחד, החל משלב האבחון  יושב  הצוות  התזונתי. 

התצפית  במהלך  ויכולים  אכילה  תצפיות  עושים  “אנחנו  עצמו, 

לאבחן את הדינמיקה בהאכלה ואת האינטראקציה בין המאכיל 

לאוכל,  הילד  של  הגישה  על  הרבה  מזה  לומדים  לילד.  המרכזי 

היכולות המוטוריות שלו“. 

טל שדה קון, רכזת המרפאה שהיא דיאטנית מומחית להפרעות 

שבה  ראשונית  תקופה  לאחר  כי  מציינת  הרך,  הגיל  של  אכילה 

לבעיות  המרפאה  צוות  עם  פעולה  בשיתוף  הופעלה  המרפאה 

אכילה של הגיל הרך מבית החולים לילדים על שם אדמונד ולילי 

ספרא, שיבא, תה”ש, הוחלט להרכיב צוות רב תחומי של אנשי 

עומדת  כעת  פדה-פוריה.  הרפואי  המרכז  עובדי  שהם  מקצוע 

לרשות ההורים תושבי האזור כולו, מרפאה מקצועית אשר נותנת 

מענה חיוני שהיה חסר באזור, בתחום בעיות האכילה של תינוקות 

וילדים. 

מומחה  און,  אבי  ד”ר  המרפאה,  מנהל  את  כולל  המרפאה  צוות 

ברפואת ילדים, גסטרואנטרולוגיה ותזונה. רכזת המרפאה, טל שדה 

קון - דיאטנית מומחית להפרעות אכילה של הגיל הרך, דפנה עוז 

אלטר - עו”ס, שיר ערקי - דיאטנית, טנוס טנוס - קלינאי תקשורת, 

סוניה סגל - אחות ילדים ומתאמת המרפאה. 

ד”ר אבי און, “אנשים שומעים בעיות אכילה וחושבים על אנורקסיה, 

זו טעות לחשוב כך. יש בעיות אכילה מאד מגוונות וגם בגיל הרך...

תינוקות שקשה להם לעבור מהנקה מלאה לשלב של מזון טחון או 

ממזון טחון למזון מוצק... אנחנו גם שמים דגש על צורת ההאכלה: 

לא רק אם הילד אוכל אלא איך האמא או האבא מאכילים אותו, 

ונותנים כלים להורה לגישת האכלה מתאימה”. 

בגילאי  פעוטות  של  מקרים  רואים  “אנחנו  מוסיפה,  קון  שדה  טל 

שנתיים - שלוש שמתחילים לפתח אכילה בררנית. ההורים מספרים 

שהם לא רוצים לאכול פירות וירקות או מקרים קיצוניים בהם הילד 

מוכן לאכול רק שלושה פריטי מזון כמו במבה, שניצל ומעדן חלב”. 

טל מדגישה שלתגובת ההורים יש משקל משמעותי בהתמודדות 

עם הבעיה, “כשההורים והסביבה שמים על זה דגש גדול מדי או 

נגררים להתנהגות מוטעית כמו להאכיל בכח או להאכיל את הילד 

ואמורות  קלות  הן  הבעיות  המקרים  ברוב  במיטה...  או  באמבטיה 

לחלוף, אבל כאשר ההורים לא מקבלים את ההדרכה המתאימה, 

הבעיה עלולה להחמיר, להתמשך, ולגרור השלכות כמו תת תזונה, 

ופגיעה בגדילה של הילד ובקצב ההתפתחות. 

הראשון  בנה  עם  הגיעה  אשר  )טבריה(  צעירה  אם  אליהו,  מירה 

מיכאל בן השנתיים וחצי, למרפאה, סיפרה, “ הוא מאד בררן באוכל, 

להקיא,  עומד  הוא  כאילו  עושה  דקות  כמה  ואחרי  אוכל  היה  הוא 

היה מוכן להכניס שום דבר  הוא לא  זה במשך כמה שעות  ואחרי 

לפה... ואני הייתי מאד בלחץ, בדקתי באינטרנט והייתי בטוחה שיש 

לו בעיה רפואית וזה מאד הדאיג אותי. הייתי כל כך מוטרדת שלא 

הצלחתי לישון בלילה, הייתי מתוסכלת שהוא לא אוכל...”

טל שדה קון, “מירה הגיעה אלינו עם מיכאל לאבחון וטיפול, הסברנו 

נרגעה  היא  רפואית,  בעיה  פה  שאין  הבינה  שהיא  ברגע  והרגענו, 

והתגובות שלה השתנו ואז גם הילד נרגע והתחיל להגיב אחרת”. 

שינינו  במרפאה  הטיפול  “בעקבות  ההסבר,  את  משלימה  ומירה 

את צורת ההאכלה, ביטלנו את הסחת הדעת שיוצרת הטלביזיה, 

ובנוסף אם הוא לא רוצה לאכול אני לא לוחצת עליו ולא מלחיצה 

אותו. ..”

הבעיה שהדירה שינה מעיניה של מירה נפתרה הודות לייעוץ והליווי 

לנושא  מודעים  לא  “הורים  מסכם,  און  וד”ר  המרפאה,  צוות  של 

יש לנו את הכלים לתת להם את המידע  של אכילה התנהגותית, 

והטיפול ולמנוע מבעיות שלפעמים הן קלות, להמשך או להסתבך“.

●  המרפאה מקבלת הפניות מכל קופות החולים ומיועדת לילדים בני 0-6 שנים עם בעיות אכילה. 

● פעילות המרפאה: יום חמישי, בין השעות 8:00-13:00

להזמנת תור, טל. 04-6652291 - זימון תורים 

ניתן לפנות גם דרך זימון תורים באתר:

 www.poria.health.gov.il 
● יש להצטייד בטופס התחייבות מתאים

● מיקום המרפאה: בניין מספר 1, קומה 5 )גסטרואנטרולוגיה(
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עינים לילדים
הביטוח 
הלאומי

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

 היכנסו למגוון השירותים הדיגיטליים
באתר של הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. מעתה ניתן לקבל מגוון שירותים 
אונליין במהירות ובפשטות, בלי לצאת מהבית:

 הגשת תביעות לקצבאות – דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, סיעוד, נכות כללית,
תאונות עבודה, מילואים, דמי לידה, מענק לימודים ועוד.

שליחת מסמכים – בנושאי קצבאות וגבייה ישירות לפקיד בסניף.
 כניסה לאתר האישי - לאחר הזמנת קוד וסיסמה באתר האינטרנט, תוכלו לגלוש
באתר האישי ולקבל את כל המידע הנוגע רק לכם, כמו מצב הטיפול בתביעה שהגשתם, 

מידע על קצבאות שקיבלתם, אישורים, מכתבים ועוד.
פנייה ישירה לסניף שלכם – לבירורים, אישורים ושאלות כלליות.

תיאום דמי ביטוח – לעובדים שכירים אצל כמה מעסיקים, ולמקבלי פנסיה מוקדמת 
שעובדים גם כשכירים.

מרפאת עינים לילדים - ד"ר איתי בן ציון 

ואף  ושודרגה  שופצה  חוץ,  שבמרפאות  לילדים  העינים  מרפאת 
האזור  תושבי  עבור  לילדים.  עיניים  לרפואת  מתקדם  ציוד  נרכש 
החדש  והציוד  המקצועי  הצוות  נחוץ,  ומאד  חיוני  בשירות  מדובר 
פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  את  מציבים  ספק  ללא  והמשוכלל 

בשורה הראשונה של מרפאות העינים לילדים בארץ. 
וילדים  לתינוקות  ומיועד  ומעקב.  טיפול  אבחון,  כולל  השירות 
גיל.  הגבלת  ללא  פזילה  של  ובמקרים   .18 גיל  ועד  לידה  מגיל 
כך שתהיה באווירה צבעונית  מעבר לעיצוב מחדש של המרפאה 
עיני,  תוך  לחץ  לבדיקות  מתקדם  ציוד  נרכש  הילדים,  עולם  של 
כולל  העין  קרקעית  לבדיקת  ציוד  ראייה,  לבדיקות  מותאם  מסך 
הבדיקה  חדר  לילדים.  העין  קרקעית  לצילום  המותאמת  מצלמה 

האורטופטית - לבדיקת תפקודי מיקוד ראייה והצורך במשקפיים 
מרים  האורתופטיסטיות  שתי  המתקדם.  הציוד  כל  עם  צויד 
שליאכטר ושרית בן שבת, מבצעות שם בדיקות. במקרים בהם ילד 
צריך טיפול בסגירות או בעין עצלה, הבדיקה והטיפול נעשים ביחד 

ד״ר בן ציון ואורטופיסטית. 
ד״ר איתי בן ציון, מנהל מרפאת העינים לילדים, ששמו הולך לפניו 
בכל הארץ מסכם, ״אין באזור שירות עינים מקצועי, איכותי ונרחב 
כמו שאנחנו מציעים... אני מגיע לטפל גם בפגים בפגיה, לעיתים 
בשבועות  מולד  קטרקט  או  מולדת  גלאוקומה  של  מקרים  יש 
מאזורים  גם  ילדים  הרבה  אלינו  מגיעים  התינוק.  לחיי  הראשונים 

מרוחקים יותר מהגליל 
מהעמקים.  או  העליון 
שבעבר  הורים  הרבה 
היו נוסעים עם הילדים 
בי״ח  או  לביה״ח שיבא 
לקבל  יכולים  שניידר, 
המענה  כל  את  פה 
המטרה  וזו  המקצועי 
ולהרחיב  לשפר  שלנו 
הרפואי  השרות  את 

לילדים מהאזור כולו״. 
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בנעלי עבודה
משה כהן נהג, מח’ תחבורה 

תמי אזולאי סגנית אחות אחראית, מח’ ילדים 

משימות  את  מבצעת  התחבורה  מחלקת  העבודה:  שגרת  על 
במשמרות  צוות  הסעות   - היממה  שעות  כל  במהלך  הנהיגה 
והובלת  מטופלים  תרופות,  מעבדה,  בדיקות  נוספות,  ולמשימות 
ציוד, העבודה במחלקה מתנהלת במשמרות קבועות, וכן הפעלת 
כשירים  להיות  נדרשים  הנהגים  מתפרצות.  למשימות  כוננויות 

לביצוע המשימות ולהקפיד על כל הנחיות הבטיחות והתעבורה. 
ומנהל  נהגים  שישה  ובצוות  רכבים,  חמישה  המחלקה  לרשות 

מחלקה.
ישראל  וכבישי  מאחר  בתפקיד:  להצלחה  וכישורים  תכונות 
ערני,  להיות  הנהג  על  לטעויות,  סלחנים  ואינם  מאוד  עמוסים 
אחראי ומקצועי מאוד. עליו להקפיד על נהיגה זהירה עפ”י החוק, 
בכביש  לשינויים  קשוב  להיות  נסיעה,  מדי  תקין  שהרכב  לוודא 
מצוינים,  אנוש  יחסי  מאוד  חשוב  אלו  כל  עם  יחד  הדרך.  ולתנאי 

יכולת לעבודה בצוות, ואדיבות כלפי המטופלים והצוות הרפואי.
במרכז  כנהג  לעבוד  התחלתי  לעבודה:  הראשון  מהיום  זיכרון 
המבנים   .1976 בשנת   ,22 בגיל  מהצבא,  השחרור  אחרי  הרפואי 
היו כולם צריפים ומחלקת התחבורה שכנה בצריף שהיה ממוקם 
המעבדות  עם  יחד  הפנימיות,  למבנה  ומתחת  רנטגן  למכון  מעל 
וההנהלה. לא היה אז שינוע של ספקים אל המרכז הרפואי. את 
כל ההובלות היינו אנחנו עושים - החל מאינפוזיה שהיתה מגיעה 
בבקבוקים שהיינו מעמיסים בארגזים על המשאית, המשך בביצים 
בנסיעות  וכלה  בטבריה,  מהשוק  להביא  יורדים  שהיינו  וירקות 
לקופ”ח בנצרת עם צ’קים. הרכבים היו כמובן ללא מזגן ובדרכים 
מנהל  ונעימה.  חמה  תמיד  היתה  בצוות  האווירה  אבל  גרועות, 
- אדם מיוחד במינו, מסביר  ז”ל  דינר חלפון  המחלקה שלנו היה 

לא  בשעתו  הליכות.  נועם  ובעל  פנים 
עם  העברה  שחייבו  הנחיות  כמובן  היו 
העברת  של  מקרה  לי  והיה  רופא,  ליווי 
דם  איבד  הוא  לרמב”ם,  מדמם  מטופל 
במהלך הדרך ובמזל הגענו לרמב”ם בזמן 
והכנסתי אותו לחדר המיון לקבלת טיפול.
עם  נשוי,  אני  היום  בבית:  אומרים  מה 
חמישה ילדים, שלושה מהם כבר נשואים, 
ותשעה נכדים. המשפחה הוקמה וגדלה 

קשה,  עובד  שאני  יודעים  במשפחה  כאן.  עבודתי  שנות  במהלך 
הטוב  הצד  על  משימה  כל  ומבצע  העבודה  את  ברצינות  לוקח 
ביותר. בשעתו הייתי נוסע לתל אביב ומקבל 20-30 כתובות ליום 
עבודה - לא הייתי מוותר על אף משימה וחוזר לביה”ח רק אחרי 
מאוד  שהעבודה  יודעים  בבית  המשימות.  כל  את  שהשלמתי 

חשובה לי ומפרגנים.
את  אוהב  מאוד  אני  לעבודה:  לבוא  כיף  לי  שעושים  הדברים 
מגיע  הוא   - אוהב  שהוא  מה  את  עושה  אדם  כאשר  העבודה. 
לעבודה בשמחה וכל העשייה שלו מושפעת מכך. אני אוהב לעזור 
לפעמים  נעימה.  מאוד  במחלקה  והאווירה  ולצוות  למטופלים 
מתגעגעים לימים בהם היינו בית חולים קטן, אינטימי ומשפחתי, 
אבל גם היום על אף שבית חולים גדל - נשארה אוירה מאוד נעימה.
מקווה  שנים.  כשלוש  עוד  לפנסיה  יוצא  אני  ושאיפות:  אתגרים 
לבלות הרבה עם המשפחה והנכדים, ליהנות מהזמן הפנוי, ואולי 

לטייל יותר וללמוד תורה במדרשה בשכונה.

תמי מתגוררת במושב הזורעים, נשואה לניסו - חבלן משטרה, אמא 
ל-6 ילדים, הגדול בן 21 והקטנה בת 11. תמי בוגרת ביה”ס לסיעוד 

בלינסון ומשמשת אחות במחלקת ילדים מזה 20 שנים.
רגע, או חוויה שזכורה לך במיוחד במהלך העבודה שלך במרכז 
הרפואי? מזה חצי שנה אני משתתפת בקבוצת הריצה של המרכז 
–שירות  שונים  מסקטורים  הם  הקבוצה  חברי  פוריה”.  “רצי  הרפואי 
ינואר השתתפנו  סוציאלי, גזברות, הנהלה, סיעוד ורפואה. בתחילת 
החל  במיוחד,  מרגשת  הייתה  החוויה  כקבוצה,  טבריה,  במרתון 
מההזנקה שבה הכריזו עלינו דרך המסלול עצמו שבו תמכנו ועודדנו 
אחד את השני ועד קוו הסיום. היינו גאים לייצג את המרכז הרפואי 

ומעבר לתחושת השייכות, זו הזדמנות לקידום בריאות העובד. 
היא  ואיך  בחייך  שעברת  ביותר  המשמעותית  החוויה  על  ספרי 
במהלך  ירי,  מרסיס  נפצע  בעלי  שנים  כ-3  לפני   ? עליך  השפיעה 
אימון במסגרת העבודה. החוויה הזו גרמה לי להבין עד כמה החיים 
הזו  התקופה  הבריאות.  במיוחד  מאליו,  ברור  הכל  ושלא  שבריריים, 
הביאה איתה תובנות והעיקרית שבהן, שצריך להודות כל יום על מה 

שיש ולהוקיר את הדברים הפשוטים היומיומיים. 
הזמן  כל  משתדלת  אני  הגשמת?  לא  ועדיין  לך  שיש  חלומות 

להגשים חלומות קטנים,שמחות קטנות, עכשיו, לא מחכה למחר..
אוסף החלומות וההישגים הקטנים מבחינתי הוא החלום הגדול.

אהוב  הכי  המקום  למה?  בבית,  עליך  האהוב  המקום  או  הפינה 

אנחנו  והמטבח.  האוכל  פינת  הוא  עלי 
מאוד  ואני  לארח  שאוהבת  משפחה 
המון  ומשקיעה  ולאפות  לבשל  אוהבת 
בעיצוב, עריכה והגשה. פינת האוכל היא 
המקום שבו נפגשים כולם והיא מסמלת 
משפחתיות. ככל שהשולחן גדל כך הלב 

שלי מתרחב. 
לאחרונה  שקראת/ראית  סרט  או  ספר 

ואת רוצה להמליץ עליו
קריסטין  של   - שבשכחה“  “המתיקות 
ואמונה  - סיפור של תקווה, אומץ  הרמל 
יוצאות  נשים  של  דורות  ארבעה  לאורך 

דופן - סיפור משפחתי על אהבה וכנות. 
מקום שביקרת בו בארץ או בעולם ואת זוכרת כחוויה מיוחדת: 
שמקסיקו  ספק  אין  אבל  ובארה”ב  במזרח  באירופה,  הרבה  טיילתי 

היא חוויה אחרת שגורמת לי לחזור שוב ושוב.
“גם מסע  מהו המשפט שהיית יכול להגדיר אותו כמוטו לחיים? 

של אלף קילומטרים מתחיל בצעד אחד”.
הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאת חושבת על העתיד?

כשאני חושבת על העתיד עוברת לי בראש תפילה, שאלוהים ישמור 
על האהובים שלי, שנהיה בריאים וטובים אחד לשני. 

בנעלי בית

יריד בריאות

צוות המרכז הרפואי קיים לראשונה בטבריה יריד בריאות עבור בני 
וסדרה של  ובדיקה  ייעוץ  11 עמדות  היריד שכלל  הגיל השלישי. 
ארבע הרצאות בנושאי רפואה ובריאות, אורגן ע״י מיה צבן, דוברת 
המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה בשיתוף פעולה עם אלי 

ללוש, רכז כיתת ותיקים בטבריה. 
השלישי  הגיל  מבני  עשרות  הגיעו  בבוקר   8:00 מהשעה  החל 
בטבריה לבית יד לבנים שם קיבל את פניהם צוות המרכז הרפואי. 
החל  ובדיקה  הדרכה  ייעוץ,  עמדות   11 הוצבו  הכניסה  ברחבת 
שבו  וייעוץ  הדגמה  דוכן  דרך  שור,  ד״ר  שביצע  עינים  מבדיקות 
של  שורה  בעיסוק  ריפוי  יחידת  מנהלת  סער,  צוק  רוני  הציגה 
אביזרים שמותאמים כדי לסייע לקשישים לתפקד באופן עצמאי, 
ייעוץ של התזונאית יהאוני ליברמן, הדרכת החייאה במקרה דום 
לב שהעבירו מדריכי ההחייאה קאסם מסאלחה ועיסאם מנסור, 
דוכן מידע לגבי זכויות אזרחים ותיקים שאיישו עו״ס יעל סגל בשן 

ומתנדבי מוקד ׳סגולה׳ ועוד. 
ארבע  שמעו  בו  לאודיטוריום  המשתתפים   140 עברו  בהמשך 
הרצאות מרתקות. ד״ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פתח והציג 
את רשימת השירותים הרפואיים החדשים ותנופת הפיתוח שעובר 
המרכז הרפואי לאחרונה. ״אנחנו כל הזמן מתמודדים עם השאלה 
במרכז  כה  עד  היו  שלא  רפואיים  שירותים  עוד  לכם  להביא  איך 
הרפואי. למה? בכדי שלא תצטרכו לנסוע לבתי חולים מרוחקים, 
ונגיש,  זמין  לא  הרפואי  כשהשירות  רבים  שבמקרים  לנו  ברור  כי 

אנשים נאלצים לוותר עליו...״ 
רון קובי, ראש העיר טבריה שהגיע ליריד אמר, ״אני מאד מעריך את 

יריד בריאות של המרכז הרפואי פדה-פוריה 
לגיל השלישי 

כ-140 מתושבי טבריה הגיעו ליריד הבריאות הראשון לבני הגיל השלישי, של המרכז 
הרפואי פדה-פוריה

ד״ר און ואת העשייה של השנים האחרונות 

נפעל  אנחנו  פדה-פוריה,  הרפואי  במרכז 

ביננו  הפעולה  שתוף  את  ולהעמיק  לחזק 

בכל התחומים...״ 

סודרסקי,  ד״ר  הקרדיולוג,  סיפר  בהמשך, 

והטיפולים החדשניים שהם  על הטכניקות 

המתקדמים ביותר בארץ ומבוצעים במערך 

הלב של המרכז הרפואי. ד״ר אבי פרץ, מנהל 

למיקרוביולוגיה,  והמעבדה  המחקר  מכון 

ולהתחסן  להקפיד  חשוב  מדוע  הסביר 

הסכנות  ומהן  חצבת  או  שפעת  כנגד 

עופר  הרצתה  אחרונה  מתחסנים.  כשלא 

פיזיותרפיה  מחלקת  מנהלת  רומנו,  רוקמן 

ששמעו  לאחר  גופנית.  לפעילות  אוסטיאופרוזיס  בין  הקשר  על 

המשתתפים  יצאו  השלישי  בגיל  הגופנית  הפעילות  חשיבות  על 

לתרגל - היו שבחרו להצטרף לריקודי עם ואילו האחרים השתתפו 

בשיעור צ׳יקונג על הדשא. 

נהדר  זה  שלנו,  לגילאים  ״במיוחד  ציינה,   )77( חימאווי  אורה 

שהגעתם לכאן עם כל כך הרבה אנשי צוות...זה נותן לנו הרגשה 

מאד טובה שמישהו בודק ומייעץ לנו מה לעשות. אנחנו מקבלים 

מידע, ייעוץ ותשומת לב!״

אלי ללוש, רכז כתת ותיקים סיכם ואמר, ״היה יום בריאות עשיר, 

אנחנו  ונהנו,  התענינו  מאד  כולם  למצופה.  מעל  ומוצלח  מעניין 

לקיים  נשמח  הרפואי.  המרכז  צוות  לכל  ותודה  הערכה  מלאי 

פעילויות וירידי בריאות נוספים״. 
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תודהלזכרו של חזי

לכבוד
 מנהל המרכז הרפואי פוריה 

ד”ר ארז און
שלום רב,

בשנת 2018 קשה למצוא מי שיגידו מילים טובות ועוד לצוות רפואי במרחב 
הציבורי. 

המכתב המצ”ב עוסק בהכרת תודה נקייה ונטולת אינטרסים. 
בנוסף  למטה.  ועד  מלמעלה  בדבר  לנוגעים  יעברו  שהמילים  נבקש  ככזו 

נשמח לציונם לשבח של אנשי הצוות הרשומים בכל דרך אפשרית.
בנובמבר נולדה בתנו השנייה אור. בחרנו ללדת בפוריה אחרי חוויה מוצלחת 
בשנת 2015 עם בתנו רון וזאת בשל תנאים פיזיים מדהימים והחשוב ביותר 

צוות ברמה גבוהה.
אספר על החוויה והאנשים שפגשנו: 

אותנו  קיבלה  שגרתית.  בבדיקה  ראשון  יום  בבוקר  המסע  את  התחלנו 
רינה בקבלת היולדות עם המון רצון לעזור. היא עשתה כל מה שצריך כדי 
שנרגיש בנוח. המשכנו לחדר הלידה ובו קיבלנו יחס והסברים על התהליך. 
וסלינה הסבירה, נתנה דגשים והרגיעה, את וסלינה החליפה טינה - מיילדת 
והחשוב  ביטחון  משרה  קשובה,  רגישה,  מקצועית,  גבוהה,  מאוד  ברמה 

ביותר עשתה את זה ביחד אתנו בשלום.
כשעלינו למחלקה, כאבא חרד ליוויתי את אור לחדר הילודים. שם פגשתי 
דמויות יוצאות דופן במסירותן ומקצועיותן. פגשתי את קטיה, שעל אף כל 
השאלות הרבות, הכניסה לפרטים, הרצון שלי לסטריליות מורח בת.. הייתה 
שם וזרמה עם כל הבקשות שלי. הייתה אוזן קשבת לחששות שלי ועשתה 
הכל כדי שנרגיש בנוח גם ביום שלמחרת. ללא ספק מדובר באשת מקצוע 
הראויה לכל קידום ושימור. ראוי לומר שכל צוות חדר הילדים הראו גישה 

מדהימה וסבלנית. 
לסיכום החוויה, מספר ימים לפני הלידה שמענו דברים פחות טובים על בית 
החולים - שיפוצים ובלגן. כשהגענו לא היה זכר לשיפוץ ובטח שלא לבלגן. 

המחלקה הייתה מתוקתקת ומוחזקת.
אנו מודים לצוות בית החולים ולאנשים המדהימים שעובדים בו. אנחנו ללא 

ספק נחזור ללדת וכמובן שנמליץ לכל הרוצה לשמוע.

בברכה,

תום ועפרי אלבו

20/11/2018

ד”ר ארז און
מנהל בי”ח ע”ש ברוך פדה פוריה

שלום ד”ר ארז און,
 - צעירי  תמי  הגב’  אצל  התור  בהזמנת  היה  הגסטרו  מח’  עם  הראשון”  “מפגשי 

המזכירה הרפואית של מכון הגסטרו.
ברצוני לציין את הרגשת הביטחון, הרצון הטוב והידע אותם נסכה תמי בשיחתנו, 
דבר שהעביר בי תחושה שאני מטופל רצוי ומכובד. בהמשך גם התרשמתי מרצונה 
הכן למצוא לי תאריך קרוב ככל האפשר ואכן היא הצליחה גם בכך. תודה לך תמי 

מכל הלב.
קיבלה  ובהמשך  יפות,  פנים  בסבר  במחלקה  לרישום  התקבלתי  הבדיקה  ביום 
אותי אביבה דייסי - אחות מח’ הגסטרו והכינה אותי לקראת הבדיקה, הכנה אותה 

עשתה ברוגע תוך השריית תחושה של ביטחון.
לי בדיקה  ולבסוף הגיעה ד”ר פריצקי, זאת כבר הפעם השלישית בה היא עושה 
זו ובכל פעם אני מתרשם מחדש מהמקצועיות, האמינות והנעימות  “לא נעימה” 
שלה, הן לפני הבדיקה והן עם תום הבדיקה לעת קבלת התוצאות וההסבר הברור 

והמפורט. פשוט הרגשתי שאני בידיים טובות.
מבין  ו”קצת”  הירדן  עמק  של  המועצה  ראש  כסגן  שנים   22 ששרת  אדם  בתור 
בעובדים, אני מרשה לעצמי לברך אותך ואת בית החולים פוריה על כי התברכתם 

בצוות כל כך מקצועי, מעולה ונעים שכזה.
תודה על כל שעשיתם עבורי.

בברכה,       
מוטי אילון 

11/02/2019
הנדון: הבעת תודה והערכה

ד”ר און הנכבד,
אבינו, הבעל והסבא עודד גומפל ז”ל, שחלה במחלה סופנית, זכה לטיפולכם המסור 

בחודש האחרון לחייו.
פגשתי אותך מכובדי ד”ר ארז און, במח’ לרפואה דחופה )מיון(, לפני כשבועיים בשעת 
בוקר מוקדמת לאחר לילה לא קל עבורנו, והבעתי בפניך בע”פ את הערכתינו על הטיפול 
המסור מצד הצוות במיון, אך למילה הכתובה ערך משלה. אין בפינו מילים להביע את 
תודתנו והערכתנו על הטיפול המסור לו זכה ראש משפחתנו בימיו האחרונים. אבינו, 
הבעל והסבא היה איש מלא חיים, מרץ, נוכחות ואישיות כריזמטית. אהבת האדם היו 

ממאפייניו העיקריים.
81.5, השאיר אחריו בני  )ל’ שבט תשע”ט( בגיל  ביום ה-4.2.19  לנו, הלך לעולמו  בצר 

משפחה דואבים ומתגעגעים.
ברצוננו להודות לכל הצוות המסור של מח’ לרפואה דחופה )מיון(, ומחלקה פנימית ב’ 
)רופאים, אחיות, כח עזר ועוד רבים וטובים(. במיוחד ברצוננו לציין את האחיות מחדר 
המיון: הגב’ רותי אדרעי ויעל בן דוד שקלטו אותנו פעמיים בלילות במהלך החודש, טיפלו 
בנו במסירות ורגישות הראויה לשבח חרף העומס הרב ומורכבות התפקיד המוטלת על 
כתפיהן. לאחיות ממח’ פנימית ב’: הגב’ גלינה אסאולנקו וגלנה, שאף הן עשו מאמץ 
הפליאטיבית  האחות  נווה,  רויטל  לגב’  ומיוחדת,  נוספת  תודה  רבה.  אמפתיה  לגלות 
ממח’ אונקולוגית, שמרגע ש”נגעה” בנו ברגעים שיותר מכל היינו מבולבלים וזקוקים 
שינוי,  ומחוללת  תומכת  מקצועית,  אמפתית,  דמות  הייתה  באישיותה  מושטת,  ליד 

באופן בו התמודדה המשפחה עם הסופניות של ראש משפחתנו האהוב והיקר!
עזר,  כח  אחיות,  רופאים,  בשמותיהם:  כולו  הצוות  את  לציין  נוכל  לא  הדברים  מטבע 
נפש  במסירות  קשים  רגעים  מעט  בלא  אותנו  וליוו  לו,  שנדרשנו  מי  וכל  אלונקאים 
ורגישות, העושים מלאכתם קודש, ימים ולילות בכדי להחזיר נשמה לאפם של אנשים, 

ועל הרגישות הרבה שגליתם לבני המשפחה במצוקתם.
תודה לך ד”ר ארז און מנהל בית החולים, שבסיורך בשעת בוקר מוקדמות, התייחסת 
ביה”ח למצוינות רפואית  ויותר מכל על כך שאתה מנהיג את  ואמפתיה,  כבוד  בהמון 

ואיכות שירות.
כפולה  משמעות  המקבל  דבר  ידיכם,  מעשה  בכל  הצלחה  בברכת  ותבורכו  ייתן  מי 

ומכופלת.
נודה מאוד, אם הערכתינו ותודתנו תימסר אישית לכל אנשי הצוות שהזכרנו לעיל.

נתן אלתרמן כתב: “לעולם לא תדע אם האנשים החולפים על פניך, יישארו בליבך. אבל 
ישנם אנשים שדי שהם חולפים לצידך אתה מודה להם על שעות של חסד”.

ואתם גם בליבנו תישארו! 
בהערכה רבה,
אורן גומפל
בשם המשפחה כולה
)משפחות: גומפל, דרורי, קזס, שגיא ושני(

04/02/2019
לכבוד

ד”ר נסראללה סוהיל
מנהל מכון אונקולוגי

הנדון: הבעת תודה
שהוא  יש  מצוקה  ובשעת  עזרה,  ומבקש  לשמים  עיניו  את  מרים  אדם 
רעייתי מרים,  אני שמלווה את  גם  וכן  עזרי...”  יבוא  “מאיין  ושואל:  מתפלל 

בעת הזו במחלתה...
נסראללה  ד”ר  ואתה  בפוריה,  האונקולוגי  למכון  הגענו  וכואבים  טרודים 
היית שם וקיבלת אותנו בצורה כה יפה, בעידוד, ובאמפתיה גדולה והסברת 
ודאגת וערכת בדיקות והתייעצות והרגשנו שאנחנו בידיים טובות. באים אנו 
להודות לך מעומק הלב גם אם הטיפול טרם הסתיים וגם אם הדרך עדיין 

ארוכה. 
כמו כן, מצאנו במכון שבהנהלתך צוות נפלא, צוות חם, מבין, מחבק שכל 
כוונתו היא לעזור למטופלים וכל כולו, כל אחת ואחד בתפקידו, ד”ר ברעם, 
המזכירה אוסנת, עובדות, פקידות, אחיות, צוות מסביר פנים ונותן הרגשה 

שיש מי שאכפת לו מהמטופלים.
כך  ועל  בידיו,  שהאחריות  מי  של  אישית  מדוגמה  נובע  שהדבר  ספק  אין 

תבורך.
מי ייתן וירבו רופאים ומנהלים כמוך.

בכבוד רב,

בשם רעייתי מרים ובשמי בני אטיאס

טבריה

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

הספד לד”ר בן יחזקאל

מפי ד”ר מאג’ד גנאים, מנהל המחלקה 

עומדים אנו היום מול קברו הטרי של עמית יקר שעבד איתנו 
כ25  האורטופדית  המחלקה  של  הרפואי  מהצוות  חלק  והיה 

שנים. 

חזי היה רופא אוהב אדם, שעבד עם הלב . 

הוא יצר קשר אישי עם המטופלים ודאג להם במסירות רבה. 
גם עם צוות המחלקה והעמיתים במרכז הרפואי יצר קשרים 

חמים והיה קשוב ונכון לסייע. 

חזי היה איש שמח שהשרה סביבו אופטימיות ושמחת חיים, 
וחוש  החיים  שמחת  על  תמיד  שמר  קשות  בתקופות  גם 

ההומור שהיו אופייניים לו. 

שידע  ולמרות  הסרטן  במחלת  נאבק  חזי  משנתיים  למעלה 
שהמחלה מתקדמת, הוא לא איבד את האמונה האופטימית 
שלו שינצח את המחלה והצליח להדביק גם אותנו באופטימיות 

הזו. 

נושא  כל  על  חזי  עם  לדבר  ונוח  קל  לי  היה  אישית,  ובנימה 
לחלוק  יכולתי  לא  אותם  עדינים  אישיים,  נושאים  על  ובעיקר 
למקצוע,  כעמית  רק  לא  חזי  את  הכרתי  אחרים.  אנשים  עם 
הכרתי גם את אביו שהיה מנהל ביה״ס התיכון בכפר ראמה, 

שם למדתי. 

חזי הוא בן למשפחה מוכרת, מכובדת ומכבדת. 

בשם כל צוות המחלקה אני מבקש למסור למשפחה היקרה, 
תהיו חזקים, תמשיכו את רוחו השמחה והאופטימית של חזי. 

חזקה,  אחת  כמשפחה  האורטופדית  המחלקה  צוות  אנו, 
תומכת ומלוכדת נהיה לצידכם ואיתכם תמיד. 

חזי היקר, 

בשירה,  בשמחה,  מלאים  שהיו  חייך  על  ברכתי  בחיים  בעודך 

שהיו מלווים באהבה עצומה למשפחתך, לילדיך.

ברכתי על היכולת שלך ועל האומץ לקחת את החיים למקומות 

ואת  הפחד  את  להשאיר  ולהתנסות,  לנסות,  להעז,  רחוקים 

הדעות בצד ולהניע את עצמך קדימה. 

ברכתי על הסקרנות והלמידה על ששברת את מחסום השפה 

ולמדת רוסית וידעת איטלקית, צרפתית וערבית ואנגלית ועוד 

ועוד.. 

ברכתי על טוב ליבך, על היכולת להכיל את כולם... כולם! את 

כל הדחויים והאומללים ולתת מעצמך את הכל. 

ברכתי על העקשנות וההתמדה למרות ויכוחים וסערת רגשות, 

על דעותיך הפוליטיות והחזון לשלום. 

ומה אברך לך עוד?

מלאך  גומות,  עם  מלאך  טוב,  של  מלאך  מלאך,  אתה  עכשיו 

ששומר עלינו מלמעלה. 

יהי זכרך ברוך. 

לא נשכח אותך לעולם. 

חיה 

מכתב פרידה מחיה מרי, אחות אחראית מחלקה אורטופדית 

 ד"ר יחזקאל )חזי( בן יחזקאל ז"ל
2018-1955

צוות המחלקה האורטופדית נפרד מד”ר בן יחזקאל 
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פוריהך־^ ידידי פוריה החולים בית ידיד עמותת
ח •י 1tK flf pni 1yrt Hiwpiul *(Ms,-*.1ו0ןנ

 מילת! בחצי
 נאספו שקלים
 הקסת לסען
 ל1םיפ יחידת
 חדשה נמרץ

פוריה! עיה״ח
 בערב נאסף הכסף
 עמותת של השנתי ההתרמה

 700כ- פוריה. ביה״ח ידידי
 למאורע התכנסו אורחים

 הגשום האוויר מזג אף על
 מקי הכנסת חברי ובראשם

ואחרים. יוגב מוטי זוהר,
 באזור הרשויות ראשי גם
 וכמובן מפעלים נציגי נכחו

 גם כמו ומכובדים אורחים
 הביא שליבם עסקים בעלי
 והם לתרום לרצון אותם
תרמו.

 כדי הערב, כאן "התכנסנו
 חדשה מחלקה הקמת לקדם

 אחרי כללי, נמרץ לטיפול
 הזו המחלקה בהן רבות שנים
הולם לא זמני, במקום שכנה

 מנהל און, ארז ד״ר באירוע אמר מתאים", ולא
 חדשה, מחלקה להקים הזמן הגיע החולים" בית

 בשלבי אנחנו נמרץ. טיפול מיטות 12 עם מצוידת
 נמצאים היינו ולא המחלקה, של מתקדמים תכנון

 מיקי ח״כ של הנדיב הסיוע אלמלא הזה, במקום
 ובני המטופלים התושבים, כל בשם לך הודה זוהר.

משפחותיהם.
 תהיה שזאת ולכם, זוהר ח״כ לך מבטיח אני

 לנוי מגיע בארץ. ביותר והיפה המתקדמת היחידה
שלנו החזון להגשמת לפעול שנמשיך מבטיח ואני

 ולצמצום האזור לתושבי הרפואי השרות לשיפור
 הצפון בין בבריאות, נסבלים הבלתי הפערים
למרכז".

 כמיליון של סיוע יזם אשר זוהר, מיקי ח״כ
 "אני אמר: החדשה היחידה הקמת למען ש״ח וחצי

 ושוויון חלוקתי לצדק הועדה את בכנסת הקמתי
 בחברה פערים סגירת למען לפעול כדי חברתי

 שהיה שמח אני הבריאות. בתחום ובפרט בישראל
 היחידה בהקמת פוריה לביה״ח לסייע הכבוד לי

הזו". חיונית כך הבל
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 מרפאת חדש:
 ילדים ויאות
 הרפואי נמרנז

פרה-פוריה
 מרפאת

ילדים ריאות  
 חדשה
 נפתחה
 החודש
 במרכז
 הרפואי
 היחידה בראש פדה-פודיה.

 עומד ילדים, לריאות החדשה
 מומחה דבאח, חוסיין ד״ר

 ילדים ריאות במחלות בכיר
 ריאות מרפאת ראשון בשלב
 פעילה תהיה החדשה ילדים
 דבאח ד״ר בשבוע. יומיים

 של רחב למגוון מענה יתן
 וריאות, אוויר דרכי מחלות

 סטרידור, אסתמה, כמו
 ריאה, דלקות ברונכיטיס,

 מומים פיברוזיס, סיסטיק
 הנשימה דרכי של מולדים
 בתינוקות ריאה ומהלות

ופגים.
 במיוחד בי ציין דבאח ד״ר
 דרכי מחלות החורף בעונת

 זו "חורף שכיחות: הן הנשימה
 דרכי במחלות העמוסה העונה

 אלה ווירוסים, שפעת, נשימה,
 ביותר השכיחות המחלות

 עכשיו עד אם ילדים. אצל
 לבתי לנסוע נאלצו הורים
 המטרה רחוקים, חולים
 הילדים על להקל היא שלנו

 ולהציע הוריהם ועל החולים
 הזה החיוני השירות את להם
 פדה- הרפואי במרכז כאן,

לבית." וקרוב פוריה

כתבו עלינוכתבו עלינו

אל סינארה

שישי בגולןישראל היום

כוכב הצפון

DoctorsOnly

כוכב הצפון

קורה בכנרת

חדש בעמק
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 WHK²�*«   «—U???J???²???Ðô«Ë  w??łu??�u??M??J??²??�«  — Óu??D??²??�«
  UłöF�«  d¹uDðË  WO³D�«  …e??N??ł_«  ‰U−�  w�
 W¹u�b�« WOŽË_«Ë VKI�« ÷«d�√ XKFł WHK²�*«
 XKFł ¨‰ ÒË_« …U�u�« q�UŽ w{U*« w� X½U� w²�«¨
 ¡UHA�«Ë  UN²'UF�  sJ1   ôU??ŠË  ÎU{«d�«  UNM�
 5K¼R� ¡U³Þ√ œułË ÒÊS� p�– v�« W�U{ùUÐ ÆUNM�
 ÕUð√  VKI�«  WŠ«dłË  ÷«d??�√  w�  5BB�²�Ë
 v�«  «c¼  ¨v{d*«  s�  s¹dO¦JK�  ¡UHA�«  WO½UJ�≈
 w�  «u'UF²¹  Ê√  v{dLK�  WO�UM*«  dÒ�uð  V½Uł
 ÊËb??ÐË  r¼UMJÝ  s�U�√  s�  W³¹d�   UOHA²��
 ¡«d???łô W??K??¹u??Þ Î «—u??N??ý —U??E??²??½ô« v???�« W??łU??(«
  UOKLŽ Èd& ÊU� «–S� ÆWKłUŽË Wz—UÞ  UOKLŽ
 bŠ«Ë vHA²�� w� ¨oÐU��«  w� ¨Õu²H*«  VKI�«
 w� ÂuO�« ÎUMJ2 d�_« `³�√ ¨W�Ëb�« w� 5MŁ« Ë√
  UOHA²�*« Ác¼ bŠ√ ¨ UOHA²�*« s� dO³� œbŽ

ÆU¹d³Þ »d� U¹—uÄ vHA²��
 w� W??¦??¹b??(« V??O??�U??Ý_«Ë Ÿu???{u???*« «c???¼ ‰u???Š
 ¨W¹u�b�« WOŽË_«Ë VKI�« q�UA� …«Ë«b�Ë ÃöŽ
 l� ¡UIK�« «c¼ UM¹dł√ ¨WOŠ«d'« dOžË WOŠ«d'«
 WHÒ¦J*«  W¹UMF�«  r��  d¹b�  +U??ž  »U??¹–  —u²�b�«
 ÷«d�_«  wzUBš√  ¨U¹—uÄ  vHA²��  w�  VKIK�
 …dD�I�UÐ h ÒB�²*« VKI�« ÷«d�√Ë WOMÞU³�«

ÆVKI�«  U�œ r ÒEM� WŽ«—“Ë

 vHA²�*« w???�  p??K??L??Ž s???Ž U??M??Łb??Š ∫¢…—U???M???B???�«¢ 
°p�UB²š« ‰U−�Ë

 YOŠ U¹—uÄ vHA²�� w� qLŽ√  Î U�UŽ 15  cM� ∫+Už Æœ
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 5Kłd�«  w� …œËb�*« 5¹«dA�«  Z�UF½ p�c� Æ U�UŽb�«

 ÆUNO�  U�UŽb�« l{Ë ‰öš s� ÎUC¹√ …dD�I�« WDÝ«uÐ

  U�U ÒLB�«  dÒOG½  UM×³�√   «uMÝ  Àö??Ł  w�«uŠ  cM�Ë

 VKI�«   UOKLFÐ  fO�Ë  …dD�I�«  WDÝ«uÐ  5¹«dA�«  w�

ÆWŠu²H*«

 ÂU ÒLB�« dOOGð V−¹ t½√ ÊË—ÒdIð v²� ∫¢…—UMB�«¢ 
øw½U¹dA�«

 oO{ w¼ ÂULB�UÐ œ«b�½« ÀËb( ÷«dŽ_« ∫+Už Æœ
 œuN−� Í√ ‰c???Ð ‰ö???š —b??B??�« w??� r???�√Ë f??ÒH??M??²??�« w??�

 ¨wA*«  ¡UMŁ√  ¡UOŽù«Ë  VF²�UÐ  —uFA�«Ë  wŽu�«  Ê«bI�Ë

 œ«b�½ô«  ÊuJ¹   ôUŠ  „UM¼  ÆW¹—bB�«  W×Ðc�«  p�c�Ë

  U??�u??×??H??�« ¡«d????ł« W??K??�«u??� V??łu??¹ d????�_«Ë ÎU??O??ze??ł

  U�öF�«  dNEð  U�bMŽ  sJ�Ë  ¨œ«b�½ô«  l{Ë  WFÐU²�Ë

ÆÂU ÒLB�« dOOGð Í—ËdC�« s� `³B¹ ÁöŽ√ …—u�c*«

  ÂU ÒLB�«  dOOGð  ÊUJ�ùUÐ  `³�√  q¼  ∫¢…—UMB�«¢  
 W??O??K??L??F??�« v?????�« W????łU????(« ÊËb??????Ð …d??D??�??I??�U??Ð j???I???�

øWOŠ«d'«
 ¨WOŠ«d'« WOKLF�UÐ ÁdOOGð r²¹ ÂULB�« ¨…œUŽ ∫+Už Æœ
 —b??B??�«  `??²??�  r??²??¹  t???½√  vMF0 ¨Õu??²??H??�  V??K??�  WOKLFÐ  Í√

 d�¹_« Ú5D³�«  5Ð tF�u� ÊuJ¹ Íc�«  ¨ÂU ÒLB�« l{ËË

 s� ÊUŽu½ „UM¼Ë Æ©wÞ—Ë_«® w�Ozd�« ÊU¹dA�« 5ÐË

Æwłu�uO³�«Ë wŽUMD�ô« ∫ U�ULB�«

øqC�√ ULN¹√ ∫¢…—UMB�«¢ 
 30  ≠  20  …d²H�  bLB¹  wŽUMD�ô«  ÂU ÒLB�«  ∫+U??ž  Æœ
 s¹œU�uJ�« ¡«Ëœ i¹d*« ¡UDŽù WłUŠ ÊuJð sJ�Ë WMÝ

 lM*Ë ÂU??L??B??�«  v??K??Ž  W??D??K??ł ÀËb????Š l??M??*  Âb????�«  lOOL²�

 ¡«d???ł«  tOKŽ  s??¹œU??�u??J??�U??Ð  Z�UF²¹  s??�  q???�Ë  ÆÁœ«b???�???½«

 t½√  s�  b�Q²K�  Ÿu³Ý_«  w�  5ðd�  Ë«  …Òd??�   U�u×H�«

 WOLJ�«  X½U�  ÊS??�  ¨s¹œU�uJ�«  WOL�  YOŠ  s�  Ê“«u??²??�

 s�  q??�√  X½U�  «–«Ë  n¹e½  t�  qB×¹  WÐuKD*«  s�  d¦�«

 q� s� lM Ô1 p�c� ÆÂU ÒLB�« vKŽ WDKł qB% »uKD*«

 WO�—u�«   «Ë«d??C??)«  q??�√  s�  s¹œU�uJ�UÐ  Z�UF²¹  s�

 w�U²�UÐË  K  5�U²OÑ  rłUN¹  t??½_  d??C??š_«  Êu??K??�«   «–

 „UM¼  p�c�  Æs¹œU�uJ�«  ‰uFH�  vKŽ   «Ë«dC)«  dŁRð

 ¡«Ëœ q¦� s¹œU�uJ�« l� U¼cš√ sŽ ŸUM²�ô« V−¹ W¹Ëœ√

 q¦� w�Ë ÆVKI�«  U�œ w� »«dD{ô« W'UF* —u�Ëdá�«

 Æd³�« …dOðuÐ  U�u×H�« ¡«dł« tOKŽ ÊuJ¹  ôU(« Ác¼

 WłUŠ ÊuJð ô t½√ tðUM�Š sL� włu�uO³�« ÂULB�« U�«

 b×� WMÝ 20 15≠ …b* bLB¹ tMJ�Ë s¹œU�uJ�UÐ ÃöFK�

 Ÿ—“  r²¹  p�c�  ÆÁdOOGð  v??�«  WłUŠ  ÊuJð  YOŠ  ¨vB�√

 40® s��« ÍdOG� ’U�ý_« w� wŽUMD�ô« ÂU ÒLB�«

 włu�uO³�« ÂU ÒLB�« Ÿ—eÐ ÂuI½ 5Š  w� ¨©q�√ Ë√ WMÝ

  UHŽUC� VÒM−²½ p�cÐË ¨©WMÝ 85 ≠ 70® 5M�*« Èb�

Æs¹œU�uJ�«

 ÂU??L??B??�«  Ÿ—“ r??²??¹  ôU????Š Í√ w??� ∫¢…—U???M???B???�«¢ 
ø…dD�I�UÐ  ôUŠ Í√ w�Ë WOŠ«dł WOKLFÐ

 dDš q�«uŽ rN¹b� fO� s¹c�« ’U�ý_« Èb� ∫+Už Æœ
 ÂULB�«  dOOGð  r²¹  Ê√  q ÒCH½  WOŠ«d'«  WOKLF�«  ¡«d??łù

 w� q�UA� rN¹b� s¹c�«Ë ÊuM�*« v{d*« U�√ ÆWOKLF�UÐ

 rN¹b� dJ��«Ë ÍdJ��UÐ v{d*« Ë√ vKJ�« w�Ë 5²zd�«

 …dODš  rN¹b�  WOŠ«d'«  WOKLF�«  ÊuJ²�  Ê“«u??²??�  dOž

 ÂULB�« dÒOG½ p�c� …dO³�  UHŽUC*« ‰uBŠ WO½UJ�≈Ë

 WOKLF�« s??� ¡U??H??A??�« ÊS???� p??�c??� Æ…d??D??�??I??�« o??¹d??Þ s??Ž

 ÕÒd�¹ …dD�I�« w� ULMOÐ dNý√ …bŽ ‚dG²�¹ WOŠ«d'«

 WOFO³D�« tðUOŠ v�« œuF¹Ë ÂU¹√ 3 bFÐ XO³�« v�« i¹d*«

Æ…dOB� …d²� ‰öš

 o¹dÞ  sŽ  ÂULB�«  dOOGð  r²¹  nO�  ∫¢…—UMB�«¢  
ø…dD�I�«

 dO¦JÐ  d¦�«  nÒKJ¹  …dD�I�UÐ  ÂU ÒLB�«  dOOGð  ∫+U??ž  Æœ
 qLA¹®  qJOý  n??�√  W¾�  w�«uŠ  ¨WOŠ«d'«  WOKLF�«  s�

 …dD�I�UÐ  dOOG²�«Ë  Æ©vHA²�*«  w??�  Àu??J??*«  nO�UJð

 ÊU¹dA�« o¹dÞ sŽ …dD�I�« WÐu³½√ ‰Ušœ≈ WDÝ«uÐ r²¹

 d¹b�²Ð  p�–  ¡«dł≈  ÊUJ�ùUÐ  `³�√  ÂuO�«Ë  ¨qłd�«  w�

 ·ö�ÐË ÆwKJ�« d¹b�²�UÐ fO�Ë Œ ÒËb� ¡«ËœË wF{u�

 wK�_«  ÂU ÒLB�«  W??�«“≈  UNO�  r²¹  w²�«  WOŠ«d'«  WOKLF�«

 lC½ …dD�I�«  w??�  ¨t??½U??J??�  b??¹b??'« ÂU??L??B??�«  l???{ËË

Æ.bI�« ÂU ÒLB�« qš«bÐ b¹b'« ÂULB�«

 „Òd×²¹ Ê√ s??� · Òu??�??ð  pM¼ f??O??�√  ∫¢…—U??M??B??�«¢ 
øt½UJ� s� ŸË—e*« ÂU ÒLB�«

 q¦� w�Ë ŸË“d*« ÂULB�« „d×²¹ b� Ÿ—e�« w� ∫+Už Æœ
 sJ�Ë ¨dš¬ ÂUL� ‚u� ÂU ÒL� l{Ë sJ1 W�U(« Ác¼

 qzUÝ l� ÂU ÒLB�« „d×²¹ Ê√ sJ1 ô sJ�Ë Æ—œU½ d�√ «c¼

 WOŠ«d'« WOKLF�« w� ULMOÐ Æt� `L�¹ ô tL−Š Ê_ Âb�«

Æ.bI�« ÂULB�« ÊUJ� b¹bł ÂUL� l{uÐ ÂuI½

øÂU ÒLB�« WHOþË w¼ U� ∫¢…—UMB�«¢ 
 ÁU&UÐ Âb�« ÊU¹dł WŠUð≈ w¼ ÂULB�« WHOþË ∫+Už Æœ
 ‰UŠ w�Ë ¨VKI�« w�  U�UL� WFÐ—√ „UM¼Ë ÆjI� bŠ«Ë

 V−¹ UL� Âb�«  a{ WOKLŽ n�u²ð  U¼bŠQÐ qKš ÀËbŠ

ÆÂU ÒLB�« qLŽ w� —uB� qB×¹ U¼bMŽË

 d³²F¹ …dD�I�UÐ ÂULB�« dOOGð q¼ ∫¢…—UMB�«¢ 
 w� Èd???š√   UOHA²�� w??�  p???�–  r??²??¹  q???¼Ë ÎU???¹œU???¹—

ø‰ULA�«
 w� j??I??� Èd????? Ô&Ë W???¹œU???¹— W??I??¹d??D??�« Ác????¼ ∫+U?????ž Æœ
 ÂU��_« Ác¼ ÆVKI�« WŠ«d' ÂU��√ UNO� w²�«  UOHA²�*«

 ¢ÂU??³??�—¢v??H??A??²??�??� w??� j??I??� …œu???łu???� ‰U??L??A??�« w??�

 qF' ÀU×Ð√ Èd?? Ô& Âu??O??�«Ë Æ¢U??¹—u??Ä¢Ë ¢q??�d??J??�«¢Ë

 œUFÐù  …dD�I�«  o¹dÞ  sŽ  lOL−K�   U�U ÒLB�«  q¹b³ð

ÆWOŠ«d'«  UOKLF�« dÞU��

øW¹u�b�« WOŽË_« q�UA� r¼√ w¼ U� ∫¢…—UMB�«¢ 
 u¼ W??¹u??�b??�«  W??O??ŽË_U??Ð  dA²M� ÷d???� d??¦??�«  ∫+U???ž Æœ
 ÷d??*«  «cN�  dD)« q??�«u??ŽË ¨5??¹«d??A??�«  VÒKBð ÷d??�

 Âb�«  jG{Ë Âb�«  w� WFHðd*«   UOM¼b�«Ë ÍdJ��«  w¼

 WK�Ë WML Ò��«Ë 5šb²�«Ë wŁ«—u�«  q�UF�«Ë Ê“«u²*«  dOž

 vKŽ  fKJ�«  l??�  ‰Ëd²�O�uJ�«  r�«d²¹  YOŠ  ¨W??�d??(«

  «œ«b??�??½ô«¨…œU??Ž  ÆU¼dD�  oÒOC¹Ë  5¹«dA�«  Ê«—b???ł

 √b³ð  p??�–  ‚u??�  U??�Ë  ÷«d???Ž√  UN�  b??łu??¹  ô  70%  W¹UG�

 w�  l??łu??�U??Ð  h�A�«  dFA¹  YO×Ð  ¨dNEð  ÷«d????Ž_«

 fHM²�«  oOCÐ dFA¹ UL�  œuN−� Í√  ‰cÐ  Èb�  —bB�«

 VKI�« vKŽ WDKł qB% ¨W�U(« W'UF� ÂbŽ ‰UŠ w�Ë

 Ë√  U??¼b??Š√®  WOłU²�«  5¹«dA�«  oKGð  Ê√  UN½Qý  s�  w²�«

 U¼Òb9Ë  VKI�«  WKCŽ  ÍcGð  WOłU²�«  5¹«dA�U�  Æ©d¦�«

 20 W¹UG� …d²H� Âb�« ‰u�Ë ÂbŽ ‰UŠ w�Ë 5−��_UÐ

 WO³K�  WÐu½  qB%  «cJ¼Ë  ¨VKI�«  WKCŽ   u??9  WIO�œ

 ‰UŠ  w�  ¨…U�u�«Ë  WO³KI�«  W²J��«  VÒ³�ð  b�  w²�«  …œU??Š

 WDK'«  qB%  b�  p�c�  ÆWŽd�Ð  ÊU¹dA�«  `²�  r²¹  r�

 WDK'« V³�ðË ”√d??�«  v�«  bFB²� W³�d�«  5¹«dý w�

 ÆwHB½  s�  d¦�«  Ë√  wHBM�«  qKA�«  Àb?? Ô%Ë  WOžU�b�«

 lOD²�¹ ö� 5Kłd�« 5¹«dý w� œ«b�½« qB×¹ Ê√ Ë√

 w� …b???¹b???ý ÂôP????Ð  d??F??A??¹  Ê√  Ë√  ¨w??A??1 Ê√  »U???B???*«

 5Kłd�« w� ¢UM¹dždG�«¢ v�« p�– ÍœR¹ b�Ë ¨5Kłd�«

ÆWŽd�Ð UN²'UF� r²¹ r� «–«

 s�  Î «dO¦�  Êu½UF¹  ÍdJ��«  v{d�  ∫¢…—UMB�«¢  

ø«–U* ¨5Kłd�« w� W�Uš W¹u�b�« WOŽË_« q�UA�
 w� W¹u�b�« WOŽË_« vKŽ Î «dO¦� dŁR¹ ÍdJ��« ∫+Už Æœ
 s�«eð  «–≈Ë  ¨d??¦??�«  UNOKŽ  dŁR¹  5šb²�«  sJ�Ë  5Kłd�«

 ÆÎ UHŽUC� d??D??)« Êu??J??¹ 5??šb??²??�« l??� Íd??J??�??�« ÷d??�

 s�  d¦�√  dŁRð   UOM¼b�«Ë  ÍdJ��«  ÒÊS??�  VKI�«  vKŽ  U�√

Æ5šb²�«

 WOŽË_« w??�  «œ«b??�??½« qB% q??¼ ∫¢…—U??M??B??�«¢ 
 ،wLCN�« “UN'« w�UÐË …bF*« ÍcGð w²�«  W¹u�b�«

øUNÒKŠ u¼ U�Ë
 W�UD�«Ë W�UÞ v�« WłU×Ð r�'« w� uCŽ q� ∫+Už Æœ
 ¨Âb�« o¹dÞ sŽ wðQ¹ 5−��_«Ë ¨5−��√ v�« WłU×Ð

 ÒÊS�  ¡U??F??�_«  Ë√  …bF*«  5¹«dý w� œ«b??�??½«  qBŠ «–S??�

 Ê√ bFÐ sD³�« w� …b¹bý ÂôPÐ dFA¹ »UB*« h�A�«

 ¨d¦�√  Âœ  v�«  …bF*«  ÃU²%  q??�_«  bF³�  ÆÂUFD�«  ‰ËUM²¹

 Î UC¹√ r²¹ q(« Æb¹bA�« r�_« qB×¹ œ«b�½ô« ‰UŠ w�Ë

 WDÝ«uÐ  …œËb??�??*«  5¹«dA�«  `²�  r²¹  YOŠ  …dD�I�«

ÆÆ U�UŽœ

 ôË WIÒO{ 5¹«dA�« X½U� ‰UŠ w�Ë ∫¢…—UMB�«¢ 
øUNO�  U�UŽb�« l{Ë sJ1

 ¡UF�_« w� UM¹dždž qB% b� W�U(« Ác¼ w� ∫+Už Æœ
 UNO�  r²¹  WOŠ«dł WOKLF�  WłUŠ ÊuJð  U¼bMŽË …bF*«  Ë√

 WKJA�  Ác??¼  ÆUM¹dždG�«  tO�  XKBŠ  Íc??�«  ¡e??'«  h�

 5¹«dý  błuð  ULM¹√  ÂU??Ž  qJAÐ  sJ�Ë  ¨WDO�Ð  X�O�

Æ…dD�I�UÐ UN×²� sJ1 WIKG�

 ¨5Kłd�«  w�   «œ«b�½«  sŽ  XŁb%  ∫¢…—UMB�«¢  
ø5�U��« w�«Ëœ bBIð q¼

  «œ«b�½« sŽ …—U³Ž w¼ 5�U��« w�«Ëb� ¨ö� ∫+Už Æœ
 V³�Ð  qB%  Ác¼Ë  ¨5¹«dA�«  w�  fO�Ë  …œ—Ë_«  w�

 Ê«d??O??D??�« ‰ö???š ”u??K??'« Ë√ W??K??¹u??Þ  «d??²??H??� ·u??�u??�«

 b�   ôU(« Ác¼ q¦� w�Ë W�dŠ ÊËbÐ WK¹uÞ  UŽU��

 d³�« Ác¼Ë 5²zd�« v�« qBðË …œ—Ë_« w� WDKł qB%

Æ5�U��« w�«Ëœ w� …—uDš

 U¹—uÄ vHA²�� w� r�I�« sŽ UMŁÒbŠ ∫¢…—UMB�«¢ 
ø“U²1 «–U0Ë

 r��  d³�√  U??¹—u??Ä  vHA²��  w??�  VKI�«  r��  ∫+U??ž  Æœ
 w�  VKI�«  r��  s�  v²Š  d³�√  uN�  ¨‰ULA�«  w�  VKIK�

 błu¹  WH¦J*«  W¹UMF�«  r��  wH�  ¢q�dJ�«¢Ë  ¢ÂU³�—¢

 W'UF*  WO½UJ�≈  błuð  VKI�«  r��  w??�Ë  Æ…Òd???Ý√  WF�ð

 Ê√ U¹—uÄ w�  eÒOL*«  ¡wA�«Ë  ¨bŠ«Ë  Ê¬  w�  ÎUC¹d�  22
 w�  ULMOÐ  ¨VKI�«  WŠ«dł  r��  l�  œułu�  VKI�«  r��

 VKI�« WŠ«dł r��Ë VKI�« r�� ÊS� Èdš√  UOHA²��

 w� fK& 5L�I�« w� UM¹b� WO³D�« r�«uD�« ÆÊöBHM�

 ¨W�d²A*« —u�ôUÐ YŠU³²ðË W¹uÝ WOŠU³B�«  U�K'«

 r�I�« fH½ w� Êu¦J1  UOKLŽ «Ëdł« s¹c�« v{d*«Ë

 XKBŠ «–«  W�Uš Î «b??ł rN� d??�_«  «c??¼Ë VKI�«  v{d*

ÆUN²'UF� qN��« s� ÊuJ¹ YO×Ð  UHŽUC�

 ¨VKI�«  w�   UOKLF�«  Ÿ«u½√  lOLł r�I�«  w� Íd$ UL�

 r¼Ë  s×M�  dO�uA¼  qð  vHA²��  w�  r²¹  UL�  U�U9

 dO�uA¼  q??ð  w??�  r²ð  WOKLŽ  q??�Ë  ¨r�I�«  fH½  d³²F½

 lC½  ¨sJ�Ë  VKI�«  Ÿ—“   UOKLŽ  «bŽ  U�  ¨UM¹b�  UN¹d$

 ÊËdE²M¹  s??¹c??�«  v??{d??*«  r??�??ł  w??�  Î U??O??ŽU??M??D??�«  U³K�

 b�Ë ¨rzö� Ÿd³²� s� VK� dÒ�uð r²¹ Ê√ v�« VK� WŽ«—“

 VK�  l� v{d� „UMN�  ¨WK¹uÞ  «uMÝ l{u�«  dL²�¹

 Æ «uMÝ 5 ≠ 4 cM� wŽUMD�«

ør�I�« w� qLF¹ VO³Þ r� ∫¢…—UMB�«¢ 
 Î U³O³Þ 15  tO�  qLF¹Ë Î̈ «b??ł  dO³�  UM¹b�  r�I�«  ∫+U??ž  Æœ
 WOŽË_«  w??Š«Òd??łË  ¨VK�  w??Š«Òd??łË  VK�  wOzUBš√  s�

 w�Ozd�« ÊU¹dA�« Ë√ oMF�« w� ÊuJð b� w²�« ¨W¹u�b�«

Æa*« Ë√

 WO{«d²�ô« …dD�I�« Êu�b�²�ð q¼ ∫¢…—UMB�«¢ 
 …dD�I�« l� W½—UI� h×H�« «c¼ WO�«bB� Èb� U�Ë

∫¢…—UMB�«¢?Ð ’Uš ¡UI� w� U¹—uÄ vHA²�0 VKIK� WH¦J*« W¹UMF�« r�� d¹b� +Už »U¹– Æœ

Õu²H� VK� WOKLFÐ fO�Ë wF{u� d¹b�²ÐË —bB�« w� …dOG� W×²HÐ WO³KI�«  U�ULB�« `ÒKB½ ¢U¹—uÐ¢ w�
 q??ð¢ w???� Èd???& w??²??�«  U??O??K??L??F??�« l??O??L??ł Íd????$Ë V??K??I??�« ¡U??Ðd??N??� q??�U??A??� Z??�U??F??½¨…d??D??�??I??�U??Ð V??K??I??�« w???� »u??I??¦??�« o??K??G??½Ë W??O??½U??¹d??A??�«  U??�U??L??B??�« d?? ÒO??G??½ 
 v??{d??*«  r??E??F??�  Ÿu???³???Ý_« w???� Õu??²??H??� V??K??�  U??O??K??L??Ž 4≠5Ë W??M??�??�«  w???� …d??D??�??� W??O??K??L??Ž 1500≠1700  Íd????$  V??K??I??�«  W??????Ž«—“ «b????Ž U??�¢d??O??�u??A??¼
 …e??N??ł√ U??M??¹b??�  W??M??L??�??�«Ë w??×??B??�« d??O??ž q??????�_«Ë W???�d???(« W???K???�Ë 5??šb??²??�« …d???¦???� V??³??�??Ð »d???F???�« s???� 5???¹«d???A???�« w???�  «œ«b????�????½« l???� U??M??½u??K??B??¹ s???¹c???�«
‰U??L??A??�«  U??O??H??A??²??�??� l??O??L??ł 5???Ð s???� ¢ÂU????³????�—¢Ë ¢U???¹—u???Ð¢ w???� j??I??� œu???łu???� V??K??I??K??�  MRI “U???N???łË ¨ u????ÐËd????�« Âb??�??²??�??½  U??O??K??L??F??�« i??F??Ð w???�Ë W??�U??š

המודיע

בכוכב חדשות

ר

 רעות■
 סטבוו

 בת>0וה
לו שרה

7v׳

f#w91un׳ ־: אליאס 
* מטבריה'

 עם ביחד המשפחה יום את שמחה הרבה עם חוגגים
 של וליילוד לאם באגף והצוות המאושרות המשפחות

פדה-פוריה. הרפואי המרכז
 הבת ליאור האבא גאל, האמא מטבריה, אליאס משפחת

 בצהרים(עדיין אתמול שנולד המקסים והתינוק אגם הקטנה
 כולנו שנהיה - המשפחה ליום מאחלת גאל שם). נבחר לא

ואהבה. בשמחה ביחד מאוחדים,
 נווה מפוריה- המשפחה לוי, שרה והסבתא סטבון רעותי
 והרבה טובות בשורות בריאות, מאחלת שרה סבתא עובד.
שמחה. זה ילדים כי - ילדים

כוכב הצפון

שישי בגולן



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 38 | מרץ 2019  24


