שנה טובה לכל קוראינו!

חדשות המרכז הרפואי הרצוג
שמאי קינן יו"ר ועד הפועל
בימי מגפת הקורונה
המתפשטת בכל רחבי
ה ע ול ם ו רב י ם ה ם
קורבנותיה ,גם
המרכז הרפואי הרצוג
נענה לאתגר העולמי
לטפל בחולי הקורונה
בארץ.
בחודשים האחרונים ,הושלמה הבנייה המואצת
באגף החדש והאתגר שלנו כיום הוא גיוס צוות
רפואי המסוגל לתת את הטיפול המירבי ,לעשרות
החולים שיזדקקו לאשפוז.
זו ההזדמנות להודות לכל אנשי המרכז
הרפואי העובדים לילות כימים ,במסירות רבה
ובמקצועיות.
יהי רצון ,שבשנה הבאה עלינו לטובה נזכה
לברכה" :תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה
וברכותיה" .אמן.
שמאי קינן

תקן אבטחת מידע
למרכז הרפואי הרצוג

המרכז הרפואי הרצוג הוסמך כחוק ,כארגון
שמערכות המידע שלו פועלות ומוגנות ברמה
גבוהה של אבטחת המידע .האישור ניתן לאחר
תהליך פנים ארגוני שנערך בשנה החולפת.
בעקבות ההתפתחות בתחום הסייבר ,העלייה
ברמת הפשיעה וניסיונות הפגיעה במערכות
ומאגרי מידע ,אשרה ממשלת ישראל לפני מס'
שנים ,תכנית לאבטחת מידע לגופים ממשלתיים

תו תקן לאבטחת המידע הרפואי במרכז הרפואי הרצוג
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המרכז הרפואי הרצוג פתח מרכז אשפוז לחולי קורונה

לחולי קורונה.
המרכז הרפואי הרצוג התגייס למאבק בנגיף
בניגוד לרוב מחלקות הקורונה שנפתחו תוך
הקורונה ופתח ב 13.8.20-מרכז אשפוז לחולי
הסבת מחלקות קיימות למחלקות קורונה ,מרכז
קורונה .מרכז האשפוז ,הממוקם בביה"ח
האשפוז לחולי קורונה
התת קרקעי באגף
שבמרכ ז הרפואי
החדש ,מונה 57
הרצוג ,נבנה בתוך בניין
מטופלים מכל הארץ
חדש ,בסטנדרט גבוה
ויוכל להכיל עד 160
של אשפוז רפואי והוא
חולי קורונה .הוא נבנה
מהמשוכללים מסוגו.
בכספי תרומות ובסיוע
בביקור שערך מנכ"ל
משרד הבריאות.
משר ד הבריאות,
ביה"ח התת-קרקעי,
פרופ' חזי לוי ,במתחם
שיועד מלכתחילה
הקורונה החדש ,ציין
לשמש מרחב מוגן
טקס פתיחת מרכז האשפוז לחולי קורונה.
שיעמוד בפני התקפת מימין לשמאל :פרופ' חזי לוי ,אורנה כהן ,צביה לוי ,ד"ר יחזקאל קן לשבח את ההתפתחות
העצומה של ביה"ח ואת התפקיד החשוב
טילים ולוחמה כימית וביולוגית ,הוסב בחודשים
שממלא ביה"ח הן בשגרה והן בזמן קורונה.
האחרונים למרכז אשפוז מבודד מביה"ח ומותאם

הנהלת המרכז הרפואי הרצוג החליטה להעלות את שכר עובדי הסיעוד
הנהלת המרכז הרפואי הרצוג החליטה בימים אלה
להעלות את שכר עובדי הסיעוד באחוזים גבוהים.
"דווקא בימים קשים אלה של מערכת הבריאות,
בהם עובדי הסיעוד במרכז הרפואי ,עומדים
בחזית הטיפול בחולים הקשים ועושים את
מלאכתם נאמנה חרף העומס הרגשי והפיסי,
החלטנו לעשות צעד זה ,לחיזוקם וכאות הערכה

וציבוריים .המטרה היא לתת למוסד כלים
לצורך הגנה על נגישות ,שלמות וסודיות המידע
הרפואי  -אישי שברשותו.
כמוסד רפואי המחזיק במידע רפואי-אישי ברמת
חיסיון גבוהה ,פעלנו בשנה החולפת להחלת
תקנים אלו ,כחלק מהותי מתפיסת המחויבות
למטופלינו בעבר ובהווה ובמטרה לשפר את
השירות למטופלים .הושקעו מאמצים רבים
בשיפור האיכות ,בעדכון ובהתאמת תהליכי
העבודה ,התשתיות ומאגרי המידע ,לדרישות

והוקרה לעבודתם" ,דברי אורנה כהן ,המשנה
למנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג.

התקנים הארגוניים והרפואיים  ISO 27799ו-
 ISO 27001ובסוף  2019הוענק למרכז הרפואי
הרצוג תו תקן אבטחת מידע.
זוהי רק תחילת הדרך ,והצלחתנו תלויה
במחויבות ובאחריות האישית של כל אחד
מעובדי ביה"ח ,לקיים ולשמר את נוהלי העבודה
בתחום אבטחת המידע .זאת לאור התרחבות
משמעותית הצפויה בשנה הקרובה ,עם סיום
בניית אגף סמסון ובניין המרפאות.
עודד שני ,מנהל אבטחה מוסדית
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אורנה כהן

ד"ר יחזקאל קן

משנכ"ל המרכז הרפואי

מנכ"ל המרכז הרפואי
משפחת הרצוג היקרה,
קשה להיזכר בביה"ח ש"לפני הקורונה" ! החודשים האחרונים חלפו
בסערה ,לפחות כך נראה לי...
בפסח ,עמדנו זמן קצר אחרי התפרצות הפנדמיה בארץ ועוד לא הבנו
במה זה ישפיע עלינו.
עתה ,חודשים ספורים לאחר מכן ,ביה"ח שינה לגמרי את אופיו בהופכו למרכז
אישפוז לחולי קורונה מהגדולים בארץ ,וכל זה תוך שבועות ספורים בלבד.
אנו ,אנשי ביה"ח ,חשנו זאת על בשרנו בדרך זו או אחרת ,במחלה
סימפטומטית ,באופן א-סימפטומטי או בשהייה בבידוד.
כמי שחלה בעצמו ,אני יכול להעיד שזה לא היה "תענוג" .בהזדמנות זו,
אני מבקש להודות לכם על הברכות ואיחולי ההחלמה שהגיעו מכל עבר.
במקביל לאירועי הקורונה ,ביה"ח המשיך לתפקד ,אם כי תוך שינויים
שעדיין מתפתחים והם כורח ופועל יוצא מהנסיבות .בטוחני כי
בחלוף הפנדמיה ,נשוב למצב הקודם ובצורה מחוזקת ,שכן בחודשים
הקרובים ,המחלקות החדשות תיפתחנה ואט אט נוכל להתחיל לאכלסן.
ובינתיים – עיקר המאמץ מכוון להתמודדות עם מחלת הקורונה ,כשמרכז
האשפוז שנפתח במרחב המוגן ,יוכל לאכלס עד  160חולים .אנו מקווים שלא
נצטרך להגיע למצב זה ,אך בעת כתיבת שורות אלה ,כבר עברנו את רף 50
החולים .ההשקעה היא גדולה והעומס מוטל בראש ובראשונה על הצוותים
המטפלים – האחיות ,הרופאים ואנשי המשק והתחזוקה  -שנאלצים
להתמודד מול מצבים חדשים שלא הכירו והנלמדים תוך כדי תנועה.
איש אינו יודע לומר "עד מתי" וכולנו יודעים למי נתנה הנבואה .אינני
רוצה להיכשל בכך.
רק אתנבא כי ברור לי שמשפחת הרצוג הענפה ,תיתן כל מה שיש לה
לתת באופן ישיר או עקיף ,על מנת שנצלח את השיטפון הזה בשלום,
ונכנס לשנה החדשה בשלום ובבריאות ,אנו ובני ביתנו.
שנה טובה ,בריאה ומוצלחת לכולנו,
ד"ר יחזקאל קן

עובדים/ות ,מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,
השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת ,מורכבת ושונה.
שנת הקורונה היא שנה שבה נדרשנו כפרטים ,כקהילה וכארגון ,להסתכלות
שונה על החיים ,על העולם ,על התפיסות ,האמונות והערכים שלנו ,גם
נדרשנו לעשיה בסגנון אחר .אולם שני דברים במיוחד בלטו בתקופה זו:
הערבות ההדדית ושינוי המבנה הכלכלי .נדרשנו להיות ערבים זה לה,
חוליו של אחד גרר את חוליים של רבים אחרים ולהיפך ,שמירה על כללי
הריחוק וההיגיינה תמך בבריאותם של רבים מהסובבים אותנו .דווקא
"הריחוק החברתי" מייצג בצורה פרדוכסלית את הקירוב החברתי ,את
הערבות ההדדית.
המבנה הכלכלי של חברות בעולם השתנה ומשתנה .שינוי זה עוד ילמד
בדברי ההיסטוריה ולהערכתי יביא עמו את המהפכה הכלכלית הבאה
ואתה גם את המהפכה החברתית ,הערכית ,והיחסים שבין אדם לרעהו
ובין האזרח למדינה.
כאן במרכז הרפואי הרצוג ,נערכנו מבעוד מועד (הרבה לפני הנחיות
משרד הבריאות) לעבודה תואמת קורונה כמעט בכל תחומי העשייה
שלנו .עובדים רבים גילו רוח של שליחות והתנדבות בטיפול בחולים.
שינויים במצבת החולים נעשו באופן תדיר ומאתגר ,וזה המקום להודות
מקרב לב על הניצוח המזהיר להיערכות הצוותים המטפלים בחולים,
לגב' צביה לוי ולצוות הנהלת הסיעוד כולו ובוודאי לעובדים המטפלים
בחולי הקורונה.
תודות גם למערכות המשקיות ולעומדים בראשן מר איציק ברגיל ומר אדם
זיגל ולצוות הרפואי של מחלקות הקורונה בראשות ד"ר רודוי וד"ר צוקרמן.
המרכז הרפואי הרצוג גם ידע לעמוד באתגר הלאומי והעמיד  160מיטות
במסגרת בי"ח קורונה וכל זאת תוך פחות מחודשיים ימים.
שנת  2021מעמידה בפנינו אתגר עצום של התחדשות :יעמדו לנו 8
מחלקות חדשות ובנין מרפאות חדש שיהיה צורך לאייש אותם בחולים
ובצוותים – נכונה לנו עבודה רבה.
כוחו של המרכז הרפואי שלנו הוא ברוחו .אני מאמינה גדולה בעושים
במלאכה ואני מאמינה כי נוכל לו לאתגר כפי שיכולנו בעבר.
אני מאחלת לכלל העובדים שנה בריאה ,שנה של התחדשות ועשייה
מבורכת לפרט ולכלל כאחד.
חג שמח,
אורנה כהן

סיפור הצלחה במרכז הרפואי הרצוג :בת  91הולכת על רגליה הודות לטיפול בהרצוג

ל.מ .הצליחה ללכת

רצינו לשתף אתכם בדברים מרגשים שכתבה לנו
נועה עמיחי-קאפח ,על סבתא שלה שהשתחררה
לאחרונה מהמחלקה הפנימית גריאטרית א'
במרכז הרפואי הרצוג וחזרה לביתה.

"זוהי סבתא שלי ל.מ .המהממת ,בת  .91לפני
קצת יותר מחודשיים שברה את האגן.
אחרי שיקום באחד מבתיה"ח הטובים בארץ,
אמרו לנו הרופאים שכנראה ,לא תוכל לעמוד
עוד על רגליה .אבל ,פרופ' אפרים יאול ,גריאטר
מדהים ,מנהל המחלקה הגריאטרית לסיעוד
מורכב במרכז הרפואי הרצוג ,שבדק אותה,
התעקש שתעבור שיקום נוסף במרכז הרפואי
הרצוג.
סבתא טופלה במרכז הרפואי הרצוג במחלקה
פנימית גריאטרית א' והשבוע החלה ללכת.
רק במדינת היהודים יילחמו על חיי בת  90כמו

על חיי בת  .20זהו הניצחון שלי!
הסבתא הזאת (שמעולם אינה אומרת "אין לי
כוח" ,למרות שבתום המלחמה נשארה כמעט
לבד בעולם)  -היא ההשראה שלי בחיים!
תודות גדולות לכל הצוות הרפואי במרכז הרפואי
הרצוג ,שעושה ימים כלילות ומשמש גם צוות
רפואי וגם בני משפחה ,זאת בימים של קורונה
שאין יוצא ואין בא .תודה מיוחדת לפרופ' אפרים
יאול ,שלא ויתר על סבתא שלי ,לד"ר אולגה
רודוי ,מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית א',
למשואה אופיר-אחות מומחית קלינית ולאולגה
שצירוב-האחות האחראית".

היערכות למשבר הקורונה במרכז הרפואי הרצוג
ד"ר יעקב חביב
מנהל רפואי

מוכנים להכנס למחלקה .מימין לשמאל :ד"ר אולגה רודוי-מנהלת מחלקת כתר א; חנה כליפה-אחות
מומחית קלינית; ד"ר בהא אלדין חטיב; אמל דלאשה-אחות; רחל קושלבסקי-צוות סיעודי

צביה לוי

מנהלת אגף סיעוד ומקצועות הבריאות
עם היוודע דבר פתיחת מחלקת קרונה ,נערכנו
לכך תוך מספר ימים ולמדנו שיעור בגמישות
ומוכנות של המערכת להגיב באופן מיידי לאתגר

הדרכת צוות מחלקות קורונה

איציק ברגיל

מנהל אגף תפעול ורכש
מגפת הקורונה שהחלה לכאורה בסין והתפשטה
במהרה ,הביאה למחסור של ציוד רפואי במדינות
שונות בעולם .בעידן הגלובליזציה ,מאחר ורוב
הציוד והמכשור הרפואי מיוצר בסין ,נוצרה
תלות גבוהה של מדינות בתעשייה הסינית.
מיד עם התפרצות המגיפה ,סין סגרה את
שעריה בפני ייצוא והחלה לרכוש ציוד רפואי
ממדינות שונות ,דבר שגרם למחסור עצום במשק
העולמי .מס' מדינות ביצעו הלאמה של חברות
פרטיות המחזיקות מחסנים וציוד רפואי עבור
שיווק אזורי ובכך עצרו יצוא של סחורות וגרמו
"לצוואר בקבוק" עולמי ,לטובת ביטחון בריאות
הציבור במדינה.
אגף התפעול והרכש במרכז הרפואי הרצוג חזה
את המחסור הצפוי עקב המשבר ונערך לקראתו,
לרבות הבטחת מלאי של ציוד מיגון ומכשור
רפואי .בעידן המשבר ,עקב הביקוש והמחסור,
מחירי הציוד הרפואי נסקו מעלה והביאו להוצאות
חריגות מהרגיל ,על מנת להשלים את החסר.
בתי חולים בארץ החלו לבצע השלמת ציוד
רפואי בסיוע מלאי מחסני האגף לשעת חירום
של משרד הבריאות.
מערך האספקה בעידן הקורונה יצר מציאות
חדשה ואי וודאות במשק העולמי לטווח הארוך.
כפי שנראה ,שינוי שגרת החיים ואחריות אישית
אחד כלפי השני יעצרו את המגפה.

החדש .עובדי בית החולים נרתמו במסירות
ומקצועיות רבה והיו ערוכים לכל תרחיש אפשרי.
הצוות הסיעודי נרתם לפתיחת המחלקה ,אולם,
אף אחד לא צפה שתוך  6ימים בלבד נגיע ל50-
חולים שהועברו מבתי חולים ,בתי אבות ומתוך
ביה"ח .הצוות הסיעודי בהובלת אוסאמה בדראן,
החל לעבוד ולהפעיל שתי מחלקות ותוך שבוע
אושפזו  57חולים מאומתים.
ניהול מרכז האשפוז החדש לחולי קורונה שנבנה
במרכז הרפואי הרצוג ,היה דומה למבצע צבאי.
הערכות מורכבת ומאתגרת ביותר ,גיוס עשרות
עובדי סיעוד ומקצועות הבריאות ,הכנסת שיטת
עבודה חדשה ,טכנולוגיות רפואיות מתקדמות
ושיטות תקשורת חדשות להתנהלות עם
המשפחות.
ראוי לציין שהצוותים נרתמו מרצונם ומבחירתם
לעבוד במחלקת קורונה ,במסירות ומקצועיות
כאחד.
האתגר הגדול עמו מתמודדים אנשי הצוות ,הוא
טיפול במגוון רחב של חולים שדורשים מעקב
ופיקוח למניעת הדרדרות בכל רגע נתון ,ויחד
עם זאת ,הקפדה מלאה על שמירת בריאות
ובטיחות הצוות המטפל.
לאחר שבועיים של הפעלה אינטנסיבית ,24/7
ניתן לסכם שהתנהלות הצוותים ראויה לציון
ועל כך אני רוצה להודות לכל אחד באופן אישי
ולומר תודה.
הוכחתם שיש על מי לסמוך ויש עם מי לעבוד.
בברכה ,צביה לוי

הבטחת מלאי ציוד רפואי לימי קורונה

כאן המקום להודות לעובדי אגף תפעול ורכש,
על המסירות והנאמנות בתקופה לא קלה זו.
מאחל חג שמח ובריאות ושנחזור במהרה לשגרה.
איציק ברגיל

מגיבים מהר ועושים הכל להגן על מטופלים ועובדים

מיד עם פרוץ מגפת הקורונה הבנו שמדובר
בווירוס העלול לפגוע בעיקר באוכלוסיית
המטופלים שלנו בהרצוג .מחלת הקורונה
מסוכנת במיוחד באנשים מבוגרים ובעלי מחלות
רקע .על כן נערכנו למניעת חדירת הווירוס
לביה"ח ,כדי להגן על מטופלינו ועובדינו ,בדגש
על המעטפת הטיפולית.
צוות ביה"ח עבר הדרכות ,כנסי הסברה ,ושיחות
אישיות לטובת הקניית ידע מה נדרש לעשות
וכיצד .בכניסה למרכז הרפואי ,עובר כל עובד
ומבקר תשאול ,מדידת חום ,חיטוי ידיים ,עטיית
מסיכה חדשה וחתימה על הצהרת בריאות .כל
עובד/מבקר נדרש לעטות מסכה ולהקפיד על
הגיינת הידיים .מדיניות הביקורים נקבעת עפ"י
מצב התחלואה בביה"ח ובמחלקות.
כדי למנוע הרגשת בדידות בקרב מטופלים,
החלטנו לאפשר לכל מטופל ,מבקר אחד קבוע,
המתבקש (עם כל הקושי שבדבר) להימנע ממגע
פיסי עם המטופל .צוות המחלקה עושה שימוש
באמצעים טכנולוגיים כטאבלטים וטלפונים,
לחבר בין המטופל למשפחתו.
עד לפני כחודש הצלחנו לשמור על מחלקות
ביה"ח נקיות מווירוס הקורונה.
אולם ירושלים היא עיר "אדומה" עם נתוני
תחלואה גבוהים בקורונה .העובדים ,המטופלים
והמבקרים באים ברובם מאוכלוסייה זו ולאחרונה
נתגלו גם אצלנו מקרי הדבקה.
אנו מגיבים מהר ועושים הכל כדי להגן על
אוכלוסיית המטופלים והעובדים.
בפרוץ המגפה ,התגייסנו לטובת העם ומדינת
ישראל וקלטנו חולים מונשמים-כרוניים מבתי"ח
כלליים כדי לפנות מיטות מונשמים/מכונות
הנשמה לטובת חולי קורונה .קלטנו והגענו קרוב
ל 200-מאושפזים מונשמים.
במקביל ,בתיאום עם משרד הבריאות ,בנינו מרכז
אשפוז משוכלל מסוגו לחולי קורונה .כשבועיים
לאחר פתיחתו הוא מונה  57חולים .אני גאה
בצוות המסור שהתנדב לעבוד במתחם הקורונה
העושה עבודה מקצועית ,אנושית ואכפתית.
ד"ר יעקב חביב

מומחי הרצוג עונים באינטרנט
לשאלות בנושא הקורונה

מדלנה ספיבק פורשת

אחרי למעלה מ 29-שנה ,פורשת מדלנה ספיבק
מעבודתה כאחות במחלקות שונות בביה"ח
וכאחות כללית.
בטקס הפרידה שנערך לה ,ציינו עמיתים לעבודה
את מקצועיותה ומסירותה למטופלים ,את נועם
הליכותיה ושמחת החיים בה ניחנה.
אורנה כהן ,משנכ"ל ,עמדה בדבריה על
הפתיחות והגמישות שבהתנהלותה והודתה
לה על השנים הארוכות בהן עבדה בביה"ח.
בדברי פרידתה ,הודתה מדלנה על התמיכה לה
זכתה לאורך השנים בעבודתה במרכז הרפואי

פרופ' אפרים יאול ,מנהל מחלקה גריאטרית
לסיעוד מורכב ועו"ס יונית צברי ,מנהלת השירות
הסוציאלי ,הצטרפו לצוות מומחים שהעמיד
המגזין האינטרנטי  Israel21cוענו לשאלות
גולשים מארצות שונות בנושא זמן-קורונה.
להלן מבחר שאלות ותשובות מומחי
הרצוג ,כפי שהופיעו באתר האינטרנט:
שאלה  -נדרשתי להיכנס לבידוד לאחר חשיפה
לחולה קורונה .איך לשפר את מצב הרוח במצב זה?
תשובה  -שמור על קשר עם בני משפחה
וחברים באמצעות טלפון או שיחות זום .צא
מדי פעם לשהייה במרפסת או בגינה פרטית,
אם יש לך ,ונסה להקדיש כ 30-דקות ביום
לפעילות גופנית מתונה .הקפד על אוורור הבית.

שאלה  -נמצאתי חיובית לקורונה.
איך לנהוג כדי לשפר סיכויים לעבור זאת בשלום?
תשובה  -אכלי אוכל בריא ומאוזן .מומלצות
ארוחות קלות הכוללות חלבונים ופירות
וירקות טריים .שתי הרבה נוזלים ,הקדישי זמן
למנוחה ולקריאה ושמרי על קשר עם יקירייך.
שאלה  -הורי גרים בחו"ל .בהנחה ויהיה אפשרי
לטוס אליהם ,האם יהיה זה מהלך בטוח?
האם לשהות אתם בבית או להתאכסן במלון?
תשובה  -השהייה במטוס ובשדה התעופה,
מהווה סיכון להידבק בנגיף הקורונה .אם אין ברירה
וחייבים לטוס ,ניתן לעשות זאת כל עוד אתה בריא
וללא מחלות רקע .עדיף להתאכסן בבית מלון.

קצרים
פורשת לגמלאות
מהנהלת הסיעוד

מדלנה ספיבק
המשך עשייה פורייה
ברכות

טכנאית מכשור רפואי
מהנשמה-מתבגרים
משירותי הפיזיותרפיה
משירותי התזונה
מאגף פסיכיאטריה
מאגף רכש ותפעול

		
לישימבט אבייה
		
לאביטל אקלו
		
לעמיחי גוטמן
		
לתמימה לזרי
לד"ר טל מלאך-שחר
			
לשני רצון

להולדת הבת
להולדת הבת
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הבת
להולדת הבן

הרצוג" .המקום הזה היה לי כבית ולמדתי מכל מי
שעבדתי אתו ,גם מהמטופלים" ,אמרה" ,תודה
מיוחדת אני שולחת לאורנה כהן ולצביה לוי".

התקדמות הבנייה בבניין סמסון
נמשכת עבודת הבנייה המואצת בקומות 4-1
בבניין סמסון.
בקומות  4-3הותקנו וחוברו לתשתיות הקיימות
כל המערכות הנדרשות והפעילות מתרכזת
כעת בעבודת נגרות ובניית הגשר שיחבר בין
בניין סמסון לבניין הקיים.
גם בקומות  1ו 2-הולכת ומסתיימת הקמת
המערכות השונות.
הצפי להשלמת הבנייה – אוקטובר .2020
אכלוס קומות  4-1במחלקות שיקום
וגריאטריה ,יתחיל עפ"י התכנון בתחילת .2021
במקביל ,נמשכת בשטח ביה"ח עבודת הכלים
הכבדים הפורצים דרך לכביש חדש שיגיע עד
לחזית הכניסה הראשית לבניין סמסון .זה יהווה
חלק מכביש טבעתי שיחבר את המרכז הרפואי
הרצוג גם מדרום ,עם אגף המרפאות ההולך
ונבנה והחניונים המערביים.

תנחומים
לנגה פאטו

מטפלת שיקומית באגף פסיכיאטריה

על מות האב

המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם של גמלאי ביה"ח:
מחמוד אבו ניע ואילנה רומן.

שנה טובה לכל קוראינו!

חדשות המרכז הרפואי הרצוג
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חדר אשפוז בקומה  3בבניין סמסון

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

