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פרס על תרומה ייחודית 
למרכז הרפואי הרצוג

ז"ל,  הלוי  לשלמה  השנתי  האזכרה  בטקס 
פרס  הוענק  המנהל,  הוועד  יו"ר  לשעבר 
המשנה  מלשכת  מאיר  לתרצה  שמו  על 
למרכז  הייחודית  תרומתה  על  למנכ"ל, 

הרפואי הרצוג לשנת תשע"ז 2017.
אורנה כהן, משנכ"ל: "הפרס הוענק לתרצה 
מאיר על עבודתה המאומצת והמסורה רבת 
לביצוע  וגמישות,  מוביליות  תוך  השנים, 
השכר,  תוכנות  השכר,  במערך  שינויים 
הכשרת עובדי שכר, וניהול מחלקת השכר".

תכנית "מסע שחרור" לחיילים קרביים משוחררים ממשיכה לצבור תאוצה:

עוד 300 חיילים משוחררים יצטרפו ל-1000 שכבר השתתפו 
בתכנית של מרכז הטראומה

השרות בצה"ל גובה מחיר בקרב החיילים 
זה.  לשירות  מחייהם  שנים  המקדישים 
פוסט  הפרעה  שמפתחים  אלה  רק  לא 
החיילים  של  רובם  רוב  אלא  טראומתית, 
וחוויה  מהתנהגות  לעבור  חייבים  בסדיר, 

צבאית לחיים אזרחיים.

הרצוג-  מטיב:  של  שחרור"  "מסע  תכנית 
בפסיכוטראומה,  לטיפול  הישראלי  המרכז 
פועלת זה 10 שנים בקרב חיילים קרביים 
קשים  לאירועים  שנחשפו  משוחררים, 
במהלך שירותם הצבאי ומתקשים במעבר 
ישתתפו  הקרובה  בשנה  אזרחיים.  לחיים 
בתכנית עוד 300 חיילים משוחררים, נוסף 
ל-1000 בוגרי התכנית. בתכנית הייחודית 
שפותחה במרכז הטראומה במטרה לבנות 
חוסן נפשי בקרב חיילים אלה, משתתפים 
הם  קרביות.  יחידות  של  אורגניים  צוותים 
חוויות  את  התכנית  במהלך  מעבדים 
להתמודדות  אסטרטגיות  ולומדים  הקרב 
שלושה  נמשכת  התכנית  הטראומה.  עם 
חודשים וכוללת מס' סדנאות לרבות סדנת 
לראשונה,  בחו"ל.  יהודית  בקהילה  אירוח 

תשתתף בתכנית קבוצת קצינות נפגעים.                                                     
התכנית מנוהלת ע"י אלון ולטמן, פסיכולוג 
ומבוססת  עו"ס,  רחבי,  וששון  שיקומי 
מטיב,  של  מחקרית  ועבודה  ניסיון  על 
במרכז הטראומה. במחקר שנערך במרכז 
ממשתתפי  כ-68%  כי  נמצא  הטראומה 
ופיתחו  חברתיים  קשרים  שיפרו  התכנית 
יותר  גמישים  הפכו  וכ-58%  נפשי  חוסן 

במעבר לחיים האזרחיים.

שר האוצר ביקר במרכז הרפואי 
הרצוג

ב-17.9.17,  ביקר  כחלון,  האוצר משה  שר 
במרכז הרפואי הרצוג והתקבל ע"י הנהלת 
שמאי  הפועל,  ועד  יו"ר  הרפואי:  המרכז 
והמשנכ"ל,  קן  יחזקאל  ד"ר  קינן, המנכ"ל, 
אורנה כהן. לאחר ששמע סקירה על המרכז 
הרפואי, פעילותו ותכניותיו, סייר במחלקות 

האשפוז שבבניין הקיים וזה החדש.
העומד  כחלון,  משה  מסר  סיורו  במהלך 
בראש מינהל מקרקעי ישראל, על החלטתו 
לפטור את המרכז הרפואי הרצוג מתשלום 
המרכז  כידוע,  היתר.  ודמי  חכירה  דמי 

הרפואי הרצוג אינו מתוקצב ע"י המדינה.

איך אפשר לעכב התקדמות 
של דמנציה וסקולרית?

מאמר חדש של ד"ר יאול וד"ר מאירון דן 
בנושא זה 

ניתן לעכב התקדמות של דמנציה וסקולרית 
ע"י התערבות  בשלב מוקדם של המחלה, 
רפואית-מניעתית שתפחית את ההידרדרות 
הגיעו  זו  - למסקנה  הצפויה של הדמנציה 
ד"ר אפרים יאול וד"ר עודד מאירון במחקר 
 Frontiers in-ב אלה  בימים  המתפרסם 
הכותרת:  תחת   Aging Neuroscience
 Systemic & Disease-Specific Risk
 Factors in Vascular Dementia:

.Diagnosis & Prevention

מחלת הדמנציה הווסקולרית גורמת לירידה 
בכלי  פגיעה  עקב  קוגנטיבית-תפקודית 
אחרי  בשכיחותה  שנייה  והיא  במוח  הדם 

מחלת האלצהיימר.

זיהוי  דמנציה,  של  אחרים  מסוגים  בשונה 
השלב המוקדם של דמנציה וסקולרית, טרם 
התערבות  יאפשר  הקוגניטיבית,  הירידה 
מניעתית שתעכב את התפתחות המחלה.

לקיחת  ע"י  יעשה  המוקדם  השלב  "אבחון 
מלאה,  גופנית  בדיקה  רפואית,  היסטוריה 
מבחנים נוירו-קוגניטיביים בעיקר של מרכיב 
אנטומית  והדמייה  האקזקוטיבי  הקשב 

ותפקודית של פעילות המוח".  

"ההתערבויות המניעתיות יכללו:
הפחתה של גורמי סיכון למחלות כלי דם; 
למניעת  עזר  אמצעי  קרישה;  נוגדי  מתן 
נפילות; מניעת הפניית חולים לפרוצדורות 
מיותרות; והפחתת מינון תרופות העלולות 

לגרום לתופעות לוואי.

חיי  איכות  על  וישמרו  ישפרו  אלה  כל 
המטופלים",  דברי ד"ר יאול, מנהל מחלקת 
חוקר  מאירון,  עודד  וד"ר  מורכב  סיעוד 

במרכז הקליני לחקר מדעי המוח.

המשנה למנכ"ל, אורנה כהן, ותרצה מאיר

שר האוצר, המנכ"ל ויו"ר ועד הפועל במחלקה 
להנשמה-ילדים



יום עיון בשירותי הריפוי בעיסוק:

ריפוי בעיסוק גם לחולים 
מונשמים

יום העיון של שירותי הריפוי בעיסוק נערך 
ב-31.10.17 תחת הכותרת: "ריפוי בעיסוק 
לחולים מונשמים". האירוע התקיים במעמד 
ובהשתתפות  קן,  יחזקאל  ד"ר  המנכ"ל, 

חולים  מבתי  בעיסוק  מרפאים  עשרות 
ומוסדות שונים ברחבי הארץ וצוות המרכז 

הרפואי הרצוג.
אגף  מנהלת  מרקוס,  אסתר-לי  ד"ר 
על  בהרצאה  הכנס  את  פתחה  הנשמה, 
הנשימה  מערכת  של  ופיזיולוגיה  אנטומיה 
זלצמן,  קובי  נשימתי.  לכשל  והסיבות 
ודרכי  עקרונות  סקר  נשימתי,  תרפיסט 
בטיפול  ההנשמה  מכונת  עם  התמודדות 
יעקוביץ, אבתהאל מחרום  בחולה. מאירה 
דנו  בעיסוק,  הריפוי  מצוות  פיקאר,  ומירי 
יכולות  להערכת  בכלים  בהרצאותיהן 
המונשם  בעידוד  ושימורן;  קוגנטיביות 
גרייה  במתן  שניתן;  ככל  עצמאי  לתפקוד 
תומכת  תקשורת  בהתאמת  חושית; 
עם  העולות מהעבודה  ובדילמות  חלופית; 

חולים מונשמים בדרגות תפקוד שונות.
שרון קרני, מנהלת שירותי הריפוי בעיסוק: 
עמיתים  עם  לחלוק  לנו  אפשר  "הכינוס 
למקצוע את הניסיון והמידע הרב והייחודי 
ההנשמה,  באגף  עבודתנו  במהלך  שנצבר 
בתחום  לעשות  מה  הרבה  שיש  ולהוכיח 
המשתתפים  מונשמים.  חולים  עם  זה 
התרשמו מהיקף העבודה והעשייה והעידו 

שהכינוס תרם להם רבות".

מניעת דמנציה ע"י הפחתת 
גורמי סיכון נפשיים

זה היה נושא הרצאתו של ד"ר קאופמן 
באוניברסיטת קורנל, ארה"ב

הרפואי,  המנהל  מ"מ  קאופמן,  יקיר  ד"ר 
למניעת  במרכז  ב-19.11.17  הרצה 
ארה"ב,  קורנל,  באוניברסיטת  אלצהיימר 
על מניעה ראשונית של דמנציה. ההרצאה 
ומתמחים  סטודנטים  בפני  נערכה 
בנוירולוגיה וצוות המרכז למניעת אלצהיימר 
באוניברסיטת קורנל, הכולל מרפאה, מכון 
השנייה  הפעם  זו  אקדמי.  ומרכז  מחקר 
זה.  במקום  להרצות  מוזמן  קאופמן  שד"ר 
ריצ'רד  ד"ר  המרכז,  מנהל  עם  "הקשר 
אייזקסון, התהדק הודות לתחום המשותף 
בו שנינו עוסקים - מניעת דמנציה", אומר 

ד"ר קאופמן.

התמקדה  קורנל  באוניברסיטת  הרצאתו 
בראיית הדמנציה כמגפה עולמית המסכנת 
עדיין  לה  שאין  בעולם,  וחברות  כלכלות 
למנוע  שניתן  מראים  מחקרים  אך  מרפא, 
החדשים  הדמנציה  ממקרי  מחצית  עד 
הקשורים  הסיכון  בגורמי  וטיפול  זיהוי  ע"י 

בשיפור אורחות החיים.
הם  לדמנציה  הסיכון  "גורמי  קאופמן:  ד"ר 
גופניים )חוסר פעילות גופנית, תזונה, ריבוי 
)דיכאון,  נפשיים-חברתיים  או  תרופות( 
המניעה  פעילויות  ועיקר  סטרס(  בדידות, 
הנפשיים-חברתיים  לגורמים  מכוונים 
התפרצות  על  יותר  חזקה  שהשפעתם 

המחלה".

איך לקדם טכנולוגיות שיקום מתקדמות?
JBC - Jerusalem BioCity הנושא נדון בכינוס במרכז הרפואי בשיתוף 

וחברות סטארט-אפ מי-ם

כנס בנושא "טכנולוגיות שיקום מתקדמות 
הרפואי  במרכז 
ב-  נערך  הרצוג" 
בשיתוף   27.9.17
- פורום אנשי   JBC
בתחום  מקצוע 
ה  י ג ו ל ו נ כ ט ו י ב ה
חברות  המקדם 
סטארט-אפ בתחום 

הרפואי בי-ם.
פנה   JBC צוות 
הרפואי  למרכז 

מרכז-למצוינות- שישמש  כדי  הרצוג 
כנס  את  יזמו  ויחד  בטיפול-גריאטרי, 
השתתפו  באירוע  הזה.  המוחות  סיעור 
משקיעים  סטארט-אפ,  חברות  מנהלי 

פוטנציאליים, רופאים וחוקרים.
את  הציג  הרצוג  הרפואי  המרכז  צוות 
שיביאו  ו"החלומות"  האתגרים  הצרכים, 
בתפקוד,  הפיסיקלי,  בשיקום  לשיפור 

בעלי  אנשים  בקרב  ובתקשורת,  בתנועה 
נכויות. נציגי חברות 
הסטארט-אפ תיארו 
הטכנולוגיה  כיצד 
אותה הם מפתחים 
על  לענות  יכולה 

צרכים אלה.
הקשרים  מטרת 
הללו  המתפתחים 
הדדית  הפרייה  היא 
שיטות  לפיתוח 
חדשות  טיפול 
לטובת  מתקדמות  טכנולוגיות  ויישום 

החולים.

ביקורי משלחות במרכז הרפואי הרצוג

צוותים רפואיים מהרפובליקה הצ'כית ומסין

לאחרונה  ביקרו  מקצועיות  משלחות  שתי 
אוקטובר  בחודש  הרצוג.  רפואי  במרכז 
רופאים   30 של  משלחת  הגיעה   ,2017
ואחיות מהרפובליקה הצ'כית וחודש לאחר 
מכן, נציגות בכירה ממשרד הבריאות הסיני. 
כדי  הרפואי  למרכז  הגיעו  המשלחות  שתי 

ללמוד מהניסיון שנצבר כאן ומההתקדמות 
בתחום הרפואי והטיפולי באגף גריאטריה. 
המרכז  הנהלת  ע"י  התקבלו  האורחים 
ונחשפו  האשפוז  במחלקות  סיירו  הרפואי, 
הרפואי  והטיפול  האבחון  ולשיטות  לדרך 

באוכלוסיית הגיל השלישי.

קבוצת תיכוניסטים מצפון קרוליינה, ארה"ב

היהודי  הספר  מבית  תלמידים  כ-20 
 American Hebrew Academy הבינלאומי
בצפון קרוליינה, בקרו ב-26.10.17 במרכז 
שערכו  מודרך  סיור  לאחר  הרצוג.  הרפואי 
במקום, נפגשו עם מספר אנשי צוות מהם 

למדו על שירותי הטיפול המגוונים הניתנים 
במרכז הרפואי לטובת המאושפזים.

מגיעה  זה  ספר  מבית  תלמידים  נציגות 
ולהכיר  ללמוד  כדי  לישראל  לשנה  אחת 

מקומות ומוסדות שונים בארץ.

31.10.17. שרון קרני פותחת את יום העיון

אוקטובר 2017. ד"ר יחזקאל קן וסטיב שורץ עם המשלחת הסינית

Jerusalem BioCity 27.9.17. כינוס בשיתוף



המרכז הרפואי הרצוג פותח לתקופת הרצה מרפאה יחידה מסוגה בארץ:

)TDCS( טיפול חדשני בהפרעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות במרפאה לגרייה מוחית
באישור  פותח  הרצוג  הרפואי  המרכז 
מסוגה  יחידה  מרפאה  הבריאות,  משרד 
חשמלי  זרם  בעזרת  מוחית  לגרייה  בארץ 

עודד מאירון,  ד"ר  בניהול   ,)TDCS( חלש 
המוח.  מדעי  לחקר  הקליני  מהמרכז 
הרצה,  לתקופת  שנפתחה  המרפאה, 
מציעה טיפולים חדשניים ובלתי פולשניים 

לחולים  סכיזופרניה,  מדיכאון,  לסובלים 
מדמנציה  ולסובלים  מוחי  אירוע  לאחר 
ונוירולוגיות  פסיכיאטריות  והפרעות 
שימוש  תוך  נעשים  הטיפולים  נוספות. 
זרם  בעזרת  מוחית  לגרייה  בטכנולוגיה 
במחקרים  שנמצאה  שיטה  חלש,  חשמלי 

הפרעות  במגוון  לטיפול  יעילה  קליניים 
שיפור  כולל  ונוירולוגיות  פסיכיאטריות 
קשב  יכולות  וחיזוק  קוגנטיביים  תפקודים 
ללא  מורגש,  ואינו  כמעט  הטיפול  וריכוז. 

תופעות לוואי וללא צורך באשפוז.
למידע ולהרשמה: ד"ר מאירון 02-5316856.

קורס הכשרת מלווים רוחניים 
לרבנים שלוחי חב"ד

רוחניים  מלווים  להכשרת  נוסף  קורס 
לאחרונה  הסתיים  משפחתם  ובני  לחולים 

במרכז הרפואי הרצוג.
הקורס, בן 60 שעות הלימוד, הכשיר לליווי 
רוחני רבנים המשרתים במרכזים רפואיים 
ברחבי הארץ ביניהם: תל השומר, רמב"ם, 
התומך  תפקיד  צדק.  ושערי  הדסה  מאיר, 
משפחתו  ובני  לחולה  לתת  הוא  הרוחני 
מרחב רגשי ורוחני ולסייע בהתמודדותו עם 

מחלה ואשפוז ממושך.
הקורס:  מנחה  גלאס,  יהונתן  ד"ר  הרב 
שהכשירו  כלים  רכשו  "המשתלמים 

לתפקידם  אותם 
 : ם י ל ל ו כ ה ו
הקשבה,  מיומנות 
רוחנית,  הערכה 

שירה ולימוד". 

כלל  הקורס 
קבוצתיים,  דיונים 
במאמרים  קריאה 

מומחים,  הרצאות  המקצועית,  מהספרות 
עבודה מעשית והדרכה פרטנית.

תכנית הליווי הרוחני במרכז הרפואי הרצוג, 
זו השנה העשירית ומשמשת שדה  פועלת 
להתמחות  קליני 
פי  על  בתחום 
של  הקריטריונים 
לליווי  העמותה 

רוחני בישראל. 

התכנית:  מנהלי 
יאול  אפרים  ד"ר 
קאופמן  יקיר  וד"ר 
והיא נערכת בסיוע הפדרציה היהודית של 

.)UJA( ניו יורק

לתקשר טוב יותר לשיפור איכות החיים בעזרת תוכנת מחשב
הנשמה-ילדים,  ממחלקת  בדוי(  )שם  דני 
מחשב  במשחקי  לשחק  לאחרונה  החל 
ולבחור סרטון שברצונו לראות. התקדמות 
המונשם  הילד  של  התקשורת  ביכולת  זו 
בן הארבע וחצי, התאפשרה לאחר תהליך 
שימוש  להקניית  שעבר,  ארוך  למידה 
לתקשורת  מיוחדת  מחשב  בתוכנת 
חלופית. לתהליך זה היו שותפים כל צוותי 
השירות  הסיעודי,  הרפואי,  המחלקה: 
והצוות  בעיסוק  הריפוי  שירותי  הסוציאלי, 

החינוכי של בי"ס הרצוג שבמחלקה.
סימני  גילה  כשדני  כשנה,  לפני  החל  הכל 
יכולת שימוש באייפד, בעקבות זאת הוחלט 
התאמת  של  מהלך  הוריו  בשיתוף  לקדם 
תכנת תקשורת חלופית. צוות מכון "אמר", 
יכולת  את  בחן  תומכת,  לתקשורת  מרכז 
תהליך  החל  ובהמשך  דני  של  התקשורת 
שהוביל  המחלקה  צוות  בעזרת  למידה 

האייפד.  בתוכנת  לשימוש  דבר  של  בסופו 
כעת, יכול דני להביע את רצונותיו, לקרוא 
גם  ולהתראות.  שלום  לומר  וגם  לצוות 
הרפואי  במרכז  אחרות  אשפוז  במחלקות 
לתקשורת  במחשב  שימוש  נעשה  הרצוג, 

חלופית.

להיות מוכנים לשעת חירום
על מנת לשפר את יכולותינו בשעת חירום, 
הרצוג  הרפואי  במרכז  השנה  ביצענו 

בכל  פעולות  מגוון 
הנוגעים  התחומים 
לחיי השגרה והמעבר 
בבית  חירום  לשעת 
מתוך  החולים, 
שמתכונן  שמי  הבנה 
יפעל  גם  ומתכנן, 
נכון ויעיל יותר בשעת 

חירום.
ממשי  שדרוג  בצענו 
לכל מערכות החירום 
במרכז  אש  כיבוי  של 
העברנו  הרפואי, 

הדרכות מרמת העובד במחלקה ועד לרמת 
להתנהגות  הקשור  בכל  המוסד,  הנהלת 
שרפות,  אירועי  על  בדגש  חירום  במצבי 

רעידת אדמה ומלחמה.
גולת הכותרת הייתה תרגיל העורף הלאומי 

תורגלו  ובו   2017 יוני  בחודש  שהתקיים 
אנו,  ובכללם  בארץ  החירום  מערכות  כל 

כמוסד רפואי.

בתרגיל בדקנו את עצמנו, את נהלי החירום 
להמשיך  ויכולתנו  החירום  תשתיות  שלנו, 
של  במצב  ולתפקד 
קריסת מערכות, תוך 
עמידה בייעוד המרכזי 
רפואי  כמרכז  שלנו 
מי  על  שמירה  והוא 
על  מופקדים  שאנו 

בריאותם וחייהם.

כולי תקווה שלא נאלץ 
הידע  את  לממש 
בהדרכות  שרכשנו 
ונזכה  ובתרגילים 
לכולנו. שקטה  לשנה 

עודד שני
הרפואי  במרכז  מוסדית  אבטחה  מנהל 

הרצוג.

שיפור איכות חיים במחלקה להנשמה – ילדים 
בעזרת שימוש במחשב

מכשירים מלווים רוחניים במרכז הרפואי הרצוג

הדרכות לעובדים להתנהגות במצבי חירום



בוקר של תזונה
צוות שירותי התזונה ערך לאחרונה "בוקר 
המרכז  עובדי  נחשפו  בו  תזונה"  של 
הרפואי למידע עדכני אודות תזונה נבונה. 
מידע: דוכני  מספר  פעלו  היום   במהלך 

בה קבל כל נשקל מידע על סך אחוז השומן * עמדת שקילה ומדידת גובה ואחוזי שומן, 
בגופו ומצבו ביחס לרצוי.

ובמשקאות  במזון  החבוי  "הסוכר  דוכן  במאכלים *  הסוכר  סך  את  הציג  שלנו", 
ומשקאות שונים במטרה להעלות מודעות 
של  עצמית  לבדיקה  כלים  ולספק  לנושא 

תכולת סוכר וצריכה מבוקרת שלו.

* בדוכן "שומנים בריאים יותר או פחות", 
הוצגו סוגי שומנים תוך בירור משותף לגבי 
לתכולת  בהתייחס  שונים  שמנים  תעדוף 

חומצת השומן.
השוואה  נערכה  "פחמימות"  בדוכן   *

לגודל  התייחסות  תוך  פחמימות  סוגי  בין 
עשירה  פחמימה  בין  ולהבדלים  המנה 
לדלת סיבים. הפעילות הסתיימה בהרצאה 
על  התזונה  שירותי  מנהלת  של  מרתקת 

"טרנדים ומיתוסים בעולם התזונה".

ד"ר אסתר-לי מרקוס במגזין פורבס
הנשמה  אגף  מנהלת 
במרכז הרפואי הרצוג, ד"ר 
נבחרה  מרקוס,  אסתר-לי 
פורבס  במגזין  להתראיין 
בשאלה  שעסקה  בכתבה 
"מיהו הרופא הטוב", זאת 
החלוצית  עבודתה  בזכות 
בתחום ההנשמה הכרונית 
ויחסה המיוחד למטופלים.
מרצה  מרקוס,  ד"ר 
לרפואה  בפקולטה  בכירה 
העברית  באוניברסיטה 
בהיבטים  העוסק  בקורס 
מקצוע  של  האנושיים 
שרופא  סבורה  הרפואה, 
לא  לגלות  נדרש  טוב 
גם  אלא  מקצועיות  רק 
אנושי  וקשר  אמפתיה 

לחולה.
הרצוג  הרפואי  המרכז 
שיש  כבי"ח  בכתבה  נזכר 
ביותר  הגדולה  היחידה  בו 

בארץ להנשמה כרונית.

 צדק, שערי החולים בבית רדיולוג טורנר,
 המקצועי הרופא של ביתרונות מכיר

 לבחור צריד הייתי "אם וה״מנוכר".
 מקצועי לרופא נחמד רופא בין היפותטית

 בוחר הייתי כרוניים במקרים אז וקר,
 האקוטיים במקרים יותר, האמפתי ברופא

 ד״ר האוטומט". הרובוטי, המקצועי, -
 האוטומט רבים במקרים כי טוען טורנר

 פוגמת רגשית ומעורבות יתרון, הוא
 הכי המקצוע היא "רפואה הטיפול. באיכות

 לאנושיות", מדע בין ממשק יש שבו ממזג,
 שברגע משום הכרחי, "הריחוק טוען. הוא

 עשוי זה אובייקטיבי, ולא מעורב שהרופא
שלו". השיפוט ביכולת לפגוע
 הקרויה מגמה מתפתחת בכדי "לא

 Relationship(יחסים׳ מבוססת ׳רפואה
Oriented Medicine.( כשהיינו 

 שהתאפיין בעולם צמחנו סטודנטים
 הרופא ומתנשאת: פטרנליסטית בתפיסה

 מכאן לציית. אמור היה והמטופל קבע
 לטיפול׳ 'היענות כמו מושגים נגזרו

 מי על האשמה את להטיל נטייה והיתה
 ד״ר כותבת ההוראות", אחר מילא שלא

 האישי, בסיפורה העוסק בספרה, אלעד
 זוגה בן ואת אביה את מלווה כשהיא
 הקשה ובמפגש שלהם, הטיפולים במהלר

 "בעשורים הבריאות. מערכת עם שלה
 נעה העשרים המאה של האחרונים
 לעליית עדים היינו עת בחוזקה, המטוטלת

 במרכז׳. ׳המטופל שלפיה הפוכה, גישה
 שהתמקד חשוב, התפתחותי שלב זה היה

 זו המטופל. ובעמדות ברצונות באמונות,
 המשפחה רפואת ידי על שאומצה הגישה

 את השקענו השינוי בעקבות הקלאסית.
 של לליבם הדיר במציאת מרצנו מלוא

 בעצם הפד שלהם כישלון וכל המטופלים,
 מדגישה אינה זו גישה אבל שלנו. לכישלון

לתהליד. המטופל של האחריות את מספיק

 מדובר ביחסים, הממוקדת הגישה פי על
 של תרומה על המבוסם משותף בתהליר

 האחריות מתחלקת כר הצדדים. שני
 פתרונות לקדם יותר רב סיכוי ויש ביניהם

 מאוזנת זו חדשה גישה אישית. מותאמים
 היחסים את גם בחשבון מביאה יותר,

 את ומבהירה לרופא המטופל בין הנוצרים
 פתוחה לתקשורת המשותפת אחריותם

הם טבעי, באופן וכך, העיניים, בגובה

 לאחריות והן הדרך לקביעת הן שותפים
לגביה".

סימפטיה לא אמפתיה,
 אמפתי להיות לרופא גורם מה אז

 של סוג הוא הריחוק האם למטופליו?
 טורנר ד״ר המטפל? של נפשו על הגנה
 שהקשר מאמין לא "אני זו. הנחה על חולק

 על מעיק לרופאו חולה בין האנושי
 בשביל לרפואה הגיעו כולם הרי המטפל.

 האנושי הקשר בשביל לאנשים, לעזור
 לרעתי, היא, העיקרית הסיבה בדיוק. הזה

 שוכח אתה באמת. שנורא מה זה השחיקה.
 ד״ר אדם". בן מול חולה, מול שאתה
 לתחושת נוספת סיבה על מצביע טורנר

 האישיותי. המימד גם "ישנו הריחוק:
 אם כמובן. אחרת, הבנויים אנשים יש

 אליטיסטית, תחושה עם מסתובב רופא
 ממטופליו, יותר וטוב חכם שהוא ומאמין

לא תחושה וייצור הלאה זאת ישדר הוא

 המידות על עובד לא אתה אם נעימה.
לגאווה". ליפול מאור קל שלך,

 ד״ר מחדדת סימפטיה", איננה "אמפתיה
 בין מלאה הזדהות שתהיה "אסור מרקום.
 יתרה רגשית מעורבות לחולה. הרופא
 אנחנו מקצוע. איש להיות ממך מונעת

 שחשובה הפרדה, לעשות בקורם לומדים
 ומונעת המטפל של נפשו על לשמירה גם

חולה, על מתאבל שרופא טבעי שבירה.

 עוד יש כי גבולות, לשים יש כאן גם אבל
לו". הזקוקים חולים

 ההתמחות בזמן טורנר ד״ר שערך מחקר
 בירושלים צדק שערי החולים בבית שלו

 ניתנו במחקר מעניין. ממצא העלה
c בדיקת תוצאות t רופאים. למספר 
 תוצאות אותן ניתנו חודשים מספר כעבור
 בצירוף הפעם אך רופאים, לאותם בדיוק

 אותן של הפענוחים המטופל. של תמונתו
 מקודמיהם, בהרבה טובים היו תוצאות
 מפורטים יותר, ארוכים בהרבה, מדויקים

 מקריים, ממצאים גם דווחו וכן יותר,
להתייחם. התבקש לא הרופא שאליהם

 תוקף משנה מעניקים הללו הנתונים
 כי שמדגישה אלעד, ד״ר של לגישתה

 כל, קודם מתבסס, מחלה של מדויק אבחון
 והקשבה במטופל התבוננות עין, קשר על

 85% עד 80%כ- מהווים אלו ״כל לסיפורו.
 רגשית המנותקים רופאים מהאבחנה.

 וממשפחתו, מהמטופל ותקשורתית
 לספק היה שיכול חיוני מידע מפסידים

 אמיתי. בזמן חיים מצילי נתונים להם
 החולה את המכיר משפחה בן של ניטור
 מאשר יותר מונים עשרות לעתים שווה

 בעקבות שנוצר האמון יקרים. מכשירים
 מה זה מהטיפול, חלק הוא קשר של ביסוס

 שהאבחון ישתכנע המטופל אם שיקבע
 ימשיך שמטופל הסיכוי נכונים. והטיפול

 יסכים או לו שניתנה תרופה ליטול
 גבוה קשה, אבל חיים מציל טיפול לקבל

 שהרופא מטופלים בקרב משמעותית
ובשיתוף". בכבוד בקשב, אליהם מתייחס

 זכאי "מטופל כי קובע החולה זכויות חוק
 מבחינת הן נאות, רפואי טיפול לקבל
 הרפואית, והאיכות המקצועית הרמה

 החוק, מלבד האנוש". יחסי מבחינת והן
 המטפל הצוות את מנחה הבריאות משרד

 באופן באמפתיה, למטופל להתייחס איך
 לומר יש המפגש בתחילת מביך: כמעט
 המטפל על "שלום"), ברכה(למשל מילת

 בשמו. למטופל ולקרוא עצמו את להציג
 את מציין הבריאות משרד כי העובדה
 רק הללו, מאליהם הברורים הצעדים
 של המודעות חוסר גדול כמה ממחישה
מסוימים. במקרים הרופאים
 משרד יצא 2016 בשנת לכך, מעבר

 העוסק מפורט, מדריך עם הבריאות
 שהוא להרגיש למטופל יגרום ב״מה

 קבלת במרכז נמצא שהוא טובות, בידיים
 טובה". שלו המטופל ושחוויית ההחלטות

 כאחד המטופל חוויית את הגדיר המשרד
 הבריאות, מערכת של הליבה מנושאי

 בארגוני אותו להטמיע פועל והוא
בארץ. הפועלים השונים הבריאות
עד בו נגענו שלא היבט מוסיף המדריך

 הרופא בין חלאה הזדהות שתהיה "אסור מרקוס: ד״ר
 איש להיות ממך מונעת יתרה רגשית מעורבות לחולה.
 יש כאן גם אבל חולה, על מתאבל שרופא טבעי מקצוע.

לו" הזקוקים חולים עוד יש כי גבולות, לשים

במרכז  עבד  ז"ל,  רווח  מנשה 
 20 שנה,   27 הרצוג  הרפואי 
עזר  ככוח  שימש  מהן  שנה 
שנים  ו-7  במחלקות האשפוז 
הרפואי.  המרכז  כמוקדן 
התאפיינה  כמוקדן  עבודתו 
יעיל  יפה,  שירות  במתן 
בעמדת  ביושבו  ומכבד. 
של  "הפנים  ובהיותו  הכניסה 
ביה"ח", הכיר וחיבב אותו כל 

מי שנכנס בשערי ביה"ח.
יהי זכרו ברוך.

קצרים

מספטמבר 2017 נוספו למרכז הרפואי כ-38 עובדים חדשים.

פרשו לגמלאות
מהמחלקה להנשמה-ילדיםסוזן כורם
ממחלקת משקוליד ראזם

המשך עשייה פורייה

מינויים
פיזיותרפיסטית ראשית )מינוי זמני(סיון ביינה

סגנית מ"מ מנהלת המחלקה לפסיכיאטריה גברים )מינוי זמני(ד"ר טל שחר

תנחומים
על מות האםמתת-חריפה א' - מונשמיםלילנה אקסמן

על מות האבמפסיכיאטריה - נשיםלד"ר אלכסנדר בורוכוב
על מות האבמהנשמה – ילדיםלענת יצחק

על מות האבמהמטבחלרחמין מורדכייב
יהודית בן הרוש ז"לעל פטירת גמלאית המרכז הרפואילמשפחת בן הרוש

מנשה רווח ז"לעל פטירתו בטרם עת של עובד המרכז הרפואילמשפחת רווח

מערכת חדשות הרצוג: יו"ר - אורנה כהן, משנכ"ל ● עורכת ומפיקה - אילת מישור, דוברת
צילום: מחלקת יח"צ ודוברות  עיצוב והדפסה: דפוס פלס

eilat@herzoghospital.org :לתגובות

"בוקר של תזונה" במרכז הרפואי הרצוג


