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שמאי קינן יו"ר ועד הפועל

העבודה להשלמת בניין סמסון יצאה לדרך!

ושוב חלפה שנה
ואנו נעצרים לרגע -
מסתכלים אחורה ואז
קדימה ....נותנים לעצמנו
דין וחשבון.
אחורה :מה עשינו עד כה
לפיתוח המרכז הרפואי
הרצוג ולהרחבתו? כיצד
דאגנו להטבת מצבם של המאושפזים בצל
קורתנו? ואז קדימה :לקראת מה נמשיך לפעול?
מה עוד ניתן לשפר?
התמונה ברורה .הבנייה תושלם לפי התכנון
בעוד כשנה ,ותכלול גם את המבנה המיועד
למרפאות אמבולוטריות .בכך ,נהיה המרכז
הרפואי הגדול ביותר לחולים מונשמים ושיקומיים
ברחבי ירושלים רבתי .ואתם העובדים ה"ניצבים"
בחוד החנית ,ראויים לכל שבח והוקרה.
היו ברוכים בברכת שנה טובה  -אתם ובני
משפחתכם.
שמאי קינן

בימים אלה התחדשה העבודה בבניין סמסון,
להשלמת ארבע קומות האשפוז הנוספות.
תוואי החדרים העתידיים כבר נראה בשטח.
על פי התכנון יאוכלסו הקומות החדשות
במחלקות שיקום ,מחלקות פנימיות-גריאטריות,
מכונים לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק ומרכזי
שירות שונים .אכלוס ארבע הקומות הנוספות
יגדיל את יכולת המרכז הרפואי הרצוג לקלוט
חולים הממתינים לאשפוז.
הצפי לסיום העבודה – סוף .2020

נציגי אגף הסיעוד ומקצועות
הבריאות בסיור לימודי ברוסיה

|

אלול תשע"ט

שיתוף פעולה פורץ דרך בטיפול בצעירים בסיכון

התחנה לבריאות הנפש של המרכז הרפואי הרצוג
בשיתוף האגף לקידום נוער בעיריית י-ם ,פיתחו
מענה ייחודי לטיפול בצעירים וצעירות בסיכון
בעיר לפיו ,כל צעיר הפונה למרפאתנו ,ייפגש עם
איש מקצוע  -כבר באותו שבוע .לאורך תקופת
הטיפול ,מתקיים קשר ותיאום בין המטפלים
במרפאה למלווים ואנשי השטח בקהילה.

לצורך כך ,נערך תהליך התמקצעות בטיפול
באוכלוסייה זו ,שכלל את כל גורמי הטיפול
בהובלת המרפאה לבריאות הנפש של המרכז
הרפואי הרצוג ,החטיבה לקידום נוער וצעירים
בעירייה ,סל שיקום ,על"ם ,ותכנית יתד .היתרון
במענה ייחודי זה לטיפול בצעירים הוא מהירות
הטיפול ,מניעת הידרדרות למצבי חירום ומיצוי
זכויות מוצלח עבור הפונה.
איך פונים ליחידה לטיפול בצעירים במרפאה?
מדי יום שני מקבלים במרפאה פונים חדשים
(גילאי  .)25-18הצעיר מוזמן להגיע למרפאה
ביום שני ב 9.30-בבוקר עם הפנייה והתחייבות
מקופת החולים ולגשת לרישום במזכירות
המרפאה .עוד באותו יום תיערך פגישה ראשונה
עם איש צוות מהמרפאה ,ובהמשך תיבנה תכנית
טיפול בהתאם לצרכי הצעיר.

בסיור הלימודי ברוסיה

נציגי אגף הסיעוד ומקצועות הבריאות חזרו בימים
אלה מסיור לימודי ברוסיה ,במהלכו ביקרו בבי"ח
שיקומי ובהוספיס באזור מוסקווה.
חברי המשלחת שמעו על הפעילות במקום
ובסיור שערכו נחשפו למערכת הבריאות
המקומית ולדרכי הטיפול השיקומי והפליאטיבי.

בפגישה שהתקיימה לסיום הביקור ,קרא נציג
שגרירות ישראל במוסקווה להמשיך ולהדק את
קשרי חילופי-הידע בתחום הטיפול הרפואי.
במסגרת קשרי חילופי הידע הגיעה ב3.7.19-
למרכז הרפואי הרצוג ,משלחת מנהלי מוסדות
רפואיים ,רופאים ואחיות מרוסיה ,ללמוד על

חידושים בתחום הטיפול הרפואי והסיעודי
הגריאטרי ,פסיכיאטרי וההנשמה הממושכת.
הם התקבלו ע"י צביה לוי ,מנהלת אגף סיעוד
ומקצועות הבריאות ולוו ע"י טניה דובינסקי,
מפקחת אגף גריאטריה ומדלנה ספיבק ,אחות
כללית.
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אורנה כהן

ד"ר יחזקאל קן

משנכ"ל המרכז הרפואי

מנכ"ל המרכז הרפואי
חברים ,משפחת המרכז הרפואי הרצוג ,שלום וברכה,
בערב ראש השנה זה ,נמצא המרכז הרפואי הרצוג באחד הצמתים הגדולים
של שנות פעילותו האחרונות .לפני שבועות מספר התחדשה העבודה
בבניין סמסון ,להשלמת ארבע קומות האשפוז הנוספות .מהלך זה יחולל
את אחד השינויים הגדולים שידע ביה"ח מאז המעבר מרח' יפו לבניין
הנוכחי ,לפני למעלה מ– 50שנה! היום ,לא נעבור אלא נוסיף ונרחיב את
הקיים .בסיום הבנייה בעוד כשנה וקצת ,ביה"ח כמעט יכפיל את עצמו.
מחלקות חדשות יתוספו וחלק מהמחלקות הישנות ישודרגו .התנאים
החדשים ,מקצתם הכרתם כבר במחלקות המונשמים בבניין החדש ,יהיו
ממש מ"המאה העשרים ואחת".
התהליך לא יהיה קל ,שכן העבודה מתבצעת בתוך בנין "חי ונושם"...
אולם אי הנוחות תהייה זמנית ואני מאמין שגם כדאית .כולנו מתבקשים
להיעזר בסבלנות רבה כי מועד הסיום נראה באופק .אני מקווה מאוד
שבראש השנה הבא נוכל לבשר על מועד הפתיחה הפורמלי.
הרחבה זו של ביה"ח טומנת בחובה אתגרים לא קלים שלא ידענו כמותם.
יהיה צורך להמשיך ולגייס כוח אדם ולהרחיבו למספרים שלא התנסינו
בהם זמן רב .אנו מקדמים בברכה כל עובד חדש המצטרף למשפחת
הרצוג ומאחלים לכולם הצלחה בקליטה ובעבודה .מצב זה מחייב כל
אחד ואחת מאתנו לקבל כל עובד/ת חדש/ה בסבר פנים יפות ובנכונות
לעזור בקליטה ובלימוד .זה יתרום לכך שעם פתיחת המחלקות החדשות,
ה"מכונה" תהיה משומנת וחלקה.
במקביל ובשקט ,שמתם לב בוודאי למבנה המרפאות ההולך ונבנה סמוך
למגרשי החניה המערביים .בניין זה יביא לשינוי מהותי בעבודת מרפאות
ביה"ח הממוקמות כיום באזורים שונים בעיר ,ויאפשר לעבוד בשותפות
מלאה עם ביה"ח עצמו .עדיין נשאיר "רגל על הקרקע" בבניין הישן שברח'
שמעון חכם ,אולם מרכז הכובד יעבור למבנה החדש .גם בניית מבנה זה
אמורה להסתיים לקראת ראש השנה הבא.
וכך – בעוד כשנה ,בית החולים החדש והגדול יעמוד במרכז קמפוס חדש
משלו ,בתוספת מגרשי חנייה רחבי ידיים ועוד.
אך כל זה "רק" מבנים .הנשמה נמצאת בעובדים המטפלים בלב חם
ובנפש חפצה בחולים המרובים הפוקדים את שערינו .זה לא קל ולעיתים
קשה מאוד ואף אלים ,כמו שראינו לא פעם במחלקות הפסיכיאטריות.
הנהלת ביה"ח עושה כל מאמץ מול משרד הבריאות על מנת לתקן
מצב זה ,מה שהביא ללא מעט מחלוקות ביננו לבין המשרד .הנושאים
שבמוקד הבעיות נדונו לאחרונה אצל מנכ"ל משרד הבריאות וגם כאן
אנו מתכננים מהלכים לשיפור המצב .אני מקווה שנוכל להתחיל בקרוב
בשיפוץ המחלקות במגמה לשפר את התנאים לחולים ולעובדים כאחד.
חברים .בית החולים מתפקד בזכותכם ברמה גבוהה מאוד .על כך יעידו
התורים הארוכים של המבקשים להתאשפז .אתם ,הנושאים בעול היומיום
של הטיפול בחולים ,מהווים את "רצפת הייצור" המאפשרת לביה"ח
למלא את ייעודו.
מי ייתן והשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת בריאות אישית
לכולנו ולבני משפחותינו ,שנת שגשוג והגשמה עצמית ומערכתית ושנה
בה השמחה תהיה שורה בינינו.
ד"ר יחזקאל קן

עובדים/ות ,מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,
בימים בהם האזרח מן השורה נאנק תחת העול ,בימים בהם תחושת
האזרח היא שהמדינה שכחה אותו וכי המדינה איבדה את ערכיה ,אני גאה
עד מאד על כי המרכז הרפואי שלנו היה ונשאר "שמורת טבע" בג'ונגל
של המציאות .אני גאה על הישגינו בכל תחומי העשייה ובראש ובראשונה
על הערכים שמנחים אותנו.
לפני כ 30-שנה הצבתי חזון :להקים קופת פנסיה למימון הפנסיה
התקציבית לעובדינו שבהסכם הקיבוצי .חזון זה נפרט במהלך השנים
לפרטי פרוטות והשנה החזון מומש .זוהי בשורה משמחת הטומנת בחובה
ערך של נאמנות לעובד הן בתקופת עבודתו ובוודאי לאחר תום תקופת
עבודתו למשך כל חייו וחיי שאיריו.
זאת ועוד ,פיתוח המרכז הרפואי היה חזון נוסף של ההנהלה הכולל בחובו
פיתוח ארגוני ופיתוח תשתיתי :הפיתוח הארגוני נעשה במהלך כל השנים,
תוך התאמה למציאות משתנה ודינמית ובתוך כך מתקיים תהליך של
בניית מנהלים ועובדים שימשיכו ללוות את הארגון לשנים רבות קדימה.
הפיתוח התשתיתי מגיע לשיאו בשנה זו ואילך ועד סוף  2020אמורה
להסתיים בניית בניין סמסון ובניין המרפאות כמו גם מטבח מרכזי חדש.
מדובר בהישג נדיר ומיוחד של הנהלת ביה"ח ובמיוחד כשמשק הבריאות
קורס כמעט כולו.
בפנינו חזון נוסף למימוש :הרחבת פעילות המרכז ופיתוח ההון האנושי
תוך שימת דגש על רווחתו ,השתכרותו ותנאי העסקתו של העובד.
כבר בשנה האחרונה נעשתה העלאת שכר במס' סקטורים ,מגמה זו
תימשך בהדרגה ובהתמדה.
כלל ההישגים המרשימים הללו לא היו מתאפשרים בלעדי דורות של
עובדים ומנהלים שמלווים את העשייה של ההנהלה במסירות ובאחריות.
אבקש בהזדמנות זו להודות לכולכם ובפרט לקבוצת המנהלים "שחקני
הנשמה" שנתברכנו בהם ואשר מלווים אותי ואת ההנהלה בעשייה בבי"ח
ומסייעים רבות בהגשמת החזון של ביה"ח בכל תקופה ותקופה.
אני מאחלת שנדע עוד שנים רבות של צמיחה ,שגשוג והתפתחות.
חג שמח,
אורנה כהן

סימולטור למציאות מדומה
לקידום שיקום המטופל

אחד מהאמצעים התורמים לקידום הטיפול בחולים שיקומיים הוא
הסימולטור למציאות מדומה ובמכונים לריפוי בעיסוק והפיזיותרפיה
שבמרכז הרפואי הרצוג ,עושים בכך שימוש.
מכשיר ה Myro-הנראה כאן בתמונה ,מעניק למטופל סביבה בטוחה,
מאתגר אותו לפעול ותורם לשיפור טווח פעילות הידיים שהיה מוגבל
בשל פגיעה .האינטראקציה
עם המכשיר השיקומי הזה
מסיחה את המטופל מהכאב,
מהחולשה ומהעייפות ,נותנת
לו מוטיבציה לפעול ולבצע
תנועות מהן נמנע קודם,
ובכך מקדמת את שיקומו.

בבי"ס הרצוג שבמחלקה להנשמה-ילדים לומדים לראשונה בכיתה

לומדים בכיתה בבי"ס הרצוג

שנת הלימודים החדשה נפתחה בבי"ס הרצוג
לחינוך מיוחד כשהתלמידים לומדים לראשונה
בכיתה .אמל חמאתי ,מנהלת ביה"ס" :זהו
הישג משמעותי לילדי המחלקה ,לצוות הסיעודי
והרפואי המסור ולצוות המורים .חדר הכיתה,
המותאם לצרכי הילדים המונשמים ,מאפשר
לקיים קבוצה לימודית-חברתית למתן גרייה
חושית ותקשורת תומכת חילופית ,ונותן
הזדמנות לילדים ליצור אינטראקציה וקשר
חברתי ביניהם .זו שאיפה למימוש הפוטנציאל
הקוגנטיבי והרגשי שלהם.
חשוב לציין שהעברת הילדים מחדרי האשפוז
לכיתה ע"י הצוות הסיעודי בראשות האחות
האחראית שני מיארה ,הוא תהליך הכרוך

חנה כליפה -
אחות מומחית קלינית
בראיון במגזין "משפחה"
חנה כליפה ,אחות מומחית קלינית במחלקת
שיקום ,התראיינה במגזין "משפחה" בכתבה
שעסקה בתפקיד אחות–מומחית-קלינית.
חנה משמשת בתפקידה שבע שנים והיא
בוגרת הקורס הראשון בארץ
לאחיות מומחיות .יחד
אתה סיימו בהצטיינות
את בחינות הסטאז'
הממשלתיות גם
שנה גוטסמן,
דורית גולוב ,רונית
בכר ואליהן הצטרפה
משואה אופיר .כולן
משמשות כאחיות מומחיות
קליניות במרכז הרפואי הרצוג ,המבצעות חלק

אחיות מומחיות קליניות

במאמץ רב והצוות הסיעודי אינו מוותר עד
הגעת אחרון התלמידים".
בי"ס הרצוג לחינוך מיוחד במרכז הרפואי הרצוג,
הוא ראשון מסוגו בארץ 33 .תלמידים מונשמים
לומדים מדי בוקר באופן פרטני ועכשיו ,גם
בלמידה קבוצתית בכיתה .בנוסף לתכנית
לימודים אישית-מותאמת מתקיימות קבוצות
למידה בתחומים כמו :תנועה ,מוסיקה ,גרייה
רב-חושית ותיפוף הגוף.

צוות המורים בבי"ס הרצוג

תודה לצוות המחלקה
ס .הגיעה אלינו כחולה מונשמת ולאחר שמונה
חודשים השתחררה לביתה כשהיא צועדת על
רגליה.
כעת ,הגיעה להודות לצוות מחלקת הנשמה-
מבוגרים ד'" .אני מודה לכל הצוות על התמיכה
והעזרה .מאד שמחה להיות בבית אבל לא
שוכחת צוות כזה"  -דברי ס .בביקורה במחלקה.
כשהגיעה ס .לאשפוז במרכז הרפואי הרצוג
כשהיא סובלת כנראה ממחלה נוירולוגית ,מצא
צוות המחלקה פוטנציאל לשיפור במצבה ונרתם
בשיתוף בני משפחתה לקדמה .נקבעה תכנית
שיקום ובהדרגה בעזרת פיזיותרפיה נשימתית
נגמלה ממכונת ההנשמה.
השיפור במצבה אפשר לקדמה בכל התחומים
הפרא-רפואיים :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק
ותזונה.

ממטלות הרופאים ובהשגחתם.
מתוך הכתבה..... :האחיות המומחיות
בגריאטריה הגיעו מתוך השטח עם הרבה ניסיון.
חנה כליפה" :עברנו הכשרה מקיפה ויסודית
ואנו מביאות אתנו את הפן הסיעודי....שחשוב
לצד הפן הרפואי........אחות מומחית קלינית
מבצעת קבלה ,לוקחת אנמנזה של החולה,
עורכת בדיקה גופנית ,מזמינה ומפענחת דם,
מוציאה מכתבי שחרור ,מעניקה טיפול שוטף
ובמקרי חירום נותנת מענה כצוות סיעודי......
אינני רופאה .אני אחות עם סמכויות רחבות".

דורית גולוב ,אחות מומחית במחלקה" :הצבנו
לס .מטרות ועודדנו אותה לעשות כל מאמץ
להגיע ליעד .היא נלחמה ולא ויתרה לעצמה גם
כשהתהליך היה מלווה בכאב".
ד"ר אסתר לי מרקוס ,מנהלת אגף הנשמה:
"זוהי דוגמא לעבודה של צוות-רב-תחומי השם
את המטופל במרכז ,נרתם כולו למשימה ופועל
תוך שיתוף מלא של המשפחה.

ס( .שלישית משמאל) בביקורה במחלקה להנשמה-מבוגרים ד'

ד"ר אילייה אברבוך ז"ל

ההנהלה ועובדי
המרכ ז הרפואי
הרצוג ,מרכינים
ראש עם פטירתו של
ד"ר אילייה אברבוך,
לשעבר מנהל
המחלקה לבריאות
הנפש – נשים במרכז הרפואי הרצוג.

ד"ר אברבוך עבד בביה"ח מעל ל 16-שנה
עד יציאתו לגמלאות ב .1994-בעל השכלה
פסיכיאטרית רחבה וכישורים קליניים יוצאים
מן הכלל ,ד"ר אברבוך תרם להתפתחותם
המקצועית של דורות מתמחים ורופאים
צעירים.
כישוריו הניהוליים ויושרו האינטלקטואלי
שימשו במשך שנים דוגמא לצוותי האגף
לבריאות הנפש במרכז הרפואי הרצוג.
יהי זכרו ברוך.

סטודנטים לעבודה סוציאלית בפרויקט מיוחד:

מוסיקה ככלי טיפולי

נוי שילה וזאב הלר ,סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטה
העברית בי-ם המתמחים במרכז הרפואי הרצוג ,סיימו בימים
אלה פרויקט מרגש במחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב ובמחלקה
להנשמה–מבוגרים ה' .מטרת הפרויקט ,שנערך בהנחיית השירות
הסוציאלי ,הייתה להשתמש במוסיקה ככלי טיפולי להעלאת זיכרונות
בקרב מטופלים.
הסטודנטים ערכו מיפוי של מטופלים היכולים להשתתף בפרויקט,
שוחחו איתם ,ובדקו מול כל מטופל מה המוסיקה מעוררת אצלם
ו"איפה היא פוגשת אותם" .לסיום ,נערך במחלקה קונצרט לכל
משתתפי הפרויקט ,בו להקה שרה ונגנה לפי בקשות המטופלים.
כל מטופל קבל דיסק בהקדשה אישית עם אוסף השירים האהובים
ביותר על המטופלים ,כפי שהעידו בשיחותיהם עם הסטודנטים.
יונית צברי ,מנהלת השירות הסוציאלי" :המוסיקה חיברה בין כולם
והמיזם היה מוצלח ומרגש".

להתנדב ולהרגיש סיפוק
פעמיים בחודש מגיעה הספרית אליזבט בן משה ב 8.00-למחלקה
להנשמה-ילדים ,כדי לספר את הילדים עוד לפני רחצת הבוקר.
אחרי סבב תספורות  -כל ילד מסתפר במיטתו  -היא אוספת את
כליה עד לפגישה הבאה.
ההתנדבות במחלקת הנשמה-ילדים לא הייתה קלה בהתחלה.
אולם בהדרגה ,התרגלה אליזבט וקבלה את העובדה שהילדים
אינם מגיבים ואין כל חילופי דברים במהלך התספורת .עכשיו ,בכל
פעם שהיא נפרדת מהילדים ומצוות המחלקה ויוצאת לדרכה ,היא
חשה סיפוק עצום.
"מי שיכול ,צריך לעשות טוב בעולמנו ולעזור .זה מה שהופך אותנו
לבני אדם" ,דברי אליזבט בן משה.

מוסיקה ככלי טיפולי

קצרים
מאפריל  2019נוספו לביה"ח כ 40-עובדים חדשים.
פורשים לגמלאות
			
דן חסני
		
ליבה כהן-סקאלי
המשך עשייה פורייה

מהמחלקה לבריאות הנפש-גברים
מהמחלקה לבריאות הנפש-גברים

ברכות
		
לתרצה אוחיון
		
לשולמית עובדיה
		
ליעל עשירי
		
לשרה פנטילאט

		
מהמחלקה לבריאות הנפש-גברים
				
ממחלקת כספים
			
משירותי הפיזיותרפיה
		
מהיחידה להפרעות בתקשורת ובליעה

תנחומים
		
ליצחק אנתמאר
		
לאיצ'ייש ארגראו
		
לגלינה בורמיסטרוב
		
ללבנה גדרון
		
לילנה זלצבסקי
		
לשלום ניל מוריס
		
למרים פנחס

			
מהנשמה-ילדים
		
מפנימית גריאטרית א'
			
מהנשמה-ילדים
			
מהנשמה-ילדים
			
מהנשמה-ילדים
			
מהנשמה-ילדים
				
משיקום

המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם של:
עובד ביה"ח עבדאללה מסאלחה וגמלאי ביה"ח ד"ר אילייה אברבוך.
שנה טובה לכל קוראינו!

חדשות המרכז הרפואי הרצוג

ברכות לפרופ' אפרים יאול
על קבלת הדרגה!
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אלול תשע"ט

להולדת הבת
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הבן
על מות האם
על מות האב
על מות האם
על מות האב
על מות האם
על מות האם
על מות האב

ברכות לפרופ' יאול
על קבלת דרגת
הפרופ' מטעם
הפקולטה לרפואה
של האוניברסיטה
העברית בירושלים.
פרופ' יאול,
מוסמך לבריאות
ה צ יב ו ר ו מ ר צ ה
בפקולטה לרפואה
של האוניברסיטה
העברית ,מנהל את המחלקה לסיעוד מורכב
כ 30-שנה .הוא מומחה ברפואה גריאטרית
וברפואת משפחה ובעל ניסיון רב בטיפול
בחולים ובני משפחותיהם .פרופ' יאול הקים
במחלקה לסיעוד מורכב יחידה מיוחדת
המתמחה בפצעי לחץ ומטפלת בחולים
מכל הארץ בשיעור הצלחה גבוה .הוא פרסם
כ 50-מאמרים בתחום הרפואה הפנימית-
גריאטרית.

מערכת חדשות הרצוג :יו"ר  -אורנה כהן ,משנכ"ל • כתיבה ועריכה  -אילת מישור ,דוברת
צילום :מחלקת יח"צ ודוברות עיצוב והדפסה:
לתגובותeilat@herzoghospital.org :

