
"התמודדות נפגעי נפש 
משתקמים מול הסטיגמה 

החברתית קשה יותר 
מהתמודדותם 

בסימפטומים של מחלתם" 
- דברי חנה כליפה, מנהלת 

הוסטל בית הרצוג, במפגש 
משפחות שנערך לאחרונה.

היא הביעה תקווה 
שהקהילה תשכיל 

להשתחרר מהסטיגמה 
כלפי פגועי הנפש ותדע 

לקבלם.  המפגש, בו 
השתתפו כ-20 בני משפחה 

ואורחים, בא להדק את 
הקשר בין דיירי ההוסטל 
ואנשי הצוות למשפחות.

ד"ר ילנה צוקרמן - המנהלת שתרמה 
תרומה ייחודית לביה"ח בשנת 2009

פרס "המנהל שתרם 
תרומה ייחודית לביה"ח" 

לשנת תשס"ט-2009 ע"ש 
משפחת הלוי, הוענק לד"ר 

ילנה צוקרמן. 
הפרס הוענק לה במהלך 

טקס שנתי לזכרו של 
שלמה הלוי, לשעבר יו"ר 
הוועד המנהל של ביה"ח, 

שנערך ב-2.12.09. 
ד"ר עדי ששון, המנהל 
הרפואי: "ד"ר צוקרמן 

קבלה את הפרס על 
תרומתה לביה"ח הרצוג 

במשך שנים ובמיוחד על 
ניהולה הפעיל את 

המחלקות גריאטריה 
אקוטית2 וסיעוד

מורכב1-דיאליזה".  
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מנהלת הוסטל בית הרצוג, במפגש משפחות:

"הסטיגמה והאפליה החברתית הם מכשול עיקרי בשיקום נפגעי נפש"

חדש: מכשיר סנוזלן נייד בביה"ח
מזה כמה חודשים מפעיל 

שירות הריפוי בעיסוק 
מכשיר סנוזלן נייד 

במחלקה הפסיכוגריאטרית,   
זאת בנוסף לחדר סנוזלן 

הקיים בביה"ח. באמצעות 
הסנוזלן הנייד, כמו גם 

בחדר הסנוזלן, מופעלת 
שיטת טיפול הולנדית, לפיה 
מקבל החולה מגוון גירויים 

חזותיים - שמיעתיים 
ותחושתיים באופן מבוקר 

ומותאם אישית.

עכשיו, עם רכישת הסנוזלן 
הנייד, שהוא מהבודדים 
הקיימים בארץ, יכול גם 

המאושפז המרותק למיטתו 
והסובל מחסך בגירוים

לקבל טיפול זה. 
מחקרים מראים שטיפול 

בשיטה זו משפר את 
התפקוד הפיזי ויכולת 

התקשורת של המאושפז 
ומסיח דעתו מכאב. במעקב 

שנערך במהלך הטיפול 
במחלקת ילדים, נמצא אצל 

המטופלים דופק סדיר, 
   suction ירידה בצורך במתן

ורוגע כללי. 
בעתיד יורחב השרות 

למחלקות נוספות. 

פרופ' אורי הרסקו-לוי, 
מנהל אגף פסיכיאטריה, 

בשיתוף פעולה עם פרופ' 
דניאל ג'אביט 

מאוניברסיטת  ניו יורק, גילו 
שחומצות אמינו 

גלוטמטרגיות עשויות לעזור 
במחלות המתאפיינות 

בהפרעות בתנועה כגון 
פרקינסון, הנטינגטון 

ומחלות דיסקינטיות שונות.
המצאה זו נרשמה כפטנט 

חדש ע"ש בי"ח הרצוג ע"י 
משרד הפטנטים של 

האיחוד האירופי 
 European Patent-ה

Office. הפטנט נרשם עד 
עתה ב-27 מדינות 

אירופאיות. 
פרופ' הרסקו וצוותו 

ממשיכים בתוכנית מחקר 
להוכחת יעילות חומרים 

אלה במחלות נוירולוגיות 
שונות.  

האיחוד האירופי אישר 
פטנט חדש ע"ש בי"ח הרצוג

חיה גורן, מרפאה בהבעה ויצירה, 
מפעילה את הסנוזלן הנייד 

ד"ר ילנה צוקרמן מקבלת את הפרס מידי
לינה הלוי וד"ר יחזקאל קן, מנכ"ל ביה"ח
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הרב הראשי לישראל הרב 
שלמה עמר, הגיע בימים 

אלה לביה"ח הרצוג 
לבקר מאושפז. 

ליווה אותו בביקורו 
ד"ר יחזקאל קן, מנכ"ל 

ביה"ח, שהציג בפניו את 
עבודת ביה"ח.     

הרב הראשי שלמה עמר
בביקור בביה"ח הרצוג

תש“ע שבט 2010 ינואר 4 הרצוג חדשות

עו"ס מיכל אליאב, מנהלת ההוסטל 
חנה כליפה והמדריכה הדס שחורי
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בימים אלה אנו מציינים 115 שנה להקמת ביה"ח. 
אז איך הכל התחיל? 

לגיאוגרפיה  במחלקה  מוסמך  תלמידת  סליי,  ברכה 
באוניברסיטה העברית, כתבה מאמר העוסק בעשור הראשון 
חסדים  "מגמילות  סליי,  (ברכה  הרצוג  ביה"ח  של  לקיומו 
 ,125 קתדרה  תרנ"ה-תרס"ו",  נשים',  'עזרת  רפואי,  למוסד 
המבוססת  קצרה  רשימה  להלן   .(78-53 עמ'  תשס"ח,  תשרי 
בתוך  ביה"ח  של  ראשיתו  את  והמתארת  זו  עבודתה  על 

החומות.

על רקע מצב בריאותי קשה של היישוב היהודי בסוף המאה 
ועזרה  לתמיכה  שונות  אגודות  בארץ  לקום  החלו  ה-19, 
בחולים ונזקקים. במיוחד היה קשה מצבן של הנשים: נישואין 
ולידה בגיל צעיר; מחלות ומצב כלכלי ירוד שפגע בבריאותן; 
הסיעוד  כשמקצועות  זאת  וכל  גבוה;  תינוקות  תמותת  שיעור 

והמיילדות אינם מוכרים כתחום מקצועי מוגדר.
אגודה אחת, בניהולן של ציפה פינס ורוזה פיינשטיין, החליטה 

לשנות את המצב בירושלים.

בחנוכה תרנ"ה (28.12.1894), ייסדו פינס ופיינשטיין בירושלים 
מוקד  לשמש  שנועדה  אגודה   - הכללית"  נשים  "עזרת  את 

לפעילות של נשים למען נשים וחולים. 

בקהילה:  לפעול  נשים"  "עזרת  אגודת  החלה  ייסודה,  עם 
מיילדות  אחיות  שירותי  נשכרו  סיעוד;  לתפקידי  גויסו  נשים 
לחולים  ועזרו  נזקקים  בבתי  ביקרו  האגודה  נשות  מקצועיות; 
משפחת  קשרי  לנזקקים.  ומזון  ביגוד  וחולק  ונאסף  וליולדות 
פינס עם "היישוב הישן", הביל"ויים, אנשי המושבות והנדבנים 

מונטיפיורי ורוטשילד, עזרו בניהול וגיוס כספים ותמיכה.

ואז, סמוך מאד למועד הקמת האגודה, לקחו על עצמן נשות 
לחולי  מחסה  בית  וניהול  אחריות  חדשה:  משימה  האגודה 
נפש וחשוכי מרפא שהוקם ע"י משפחת ריבלין - היחיד בארץ 
ישראל במשך שנים רבות. על פי ספרי החשבונות הראשונים 
שתי  המחסה  בבית  אז  היו   ,(1897  ,1896) נשים"  "עזרת  של 
בשנות  חולים  גברים  ושני  אחת,  קשישה  נפש,  חולות  נשים 

השבעים לחייהם.

המפעל  את  שיבח  פינס,  משפחת  ידיד  יהודה,  בן  אליעזר 
בעיתונו, "הצבי":

"דבר גדול עשתה חברת "עזרת נשים"....עד לפני שנה לא היה 
חברת  כאלה.....עתה...תעשה  לאומללים  מקלט  מקום  שום 
"עזרת נשים" סדרים וניקיון". ("הצבי", כ"ו באב, תרנ"ה, 1894)

לבית  האחריות  את  נשים"  נשות "עזרת  עצמן  על  לקחו  למה 
בכוח  האמינו  הן  עולמן.  מהשקפת  נבע  כנראה  זה  המחסה? 
כפי  אחת  כל  יתרמו  יחד,  שיפעלו  נשים  של  ההתארגנות 

יכולתה ויקדמו את המוסד הזה.

בית המחסה של "עזרת נשים" - הוא ביה"ח הרצוג שבדרך -  
ומרווח  חדש  לבית  עבר   ואז  המוסלמי  ברובע  עד 1895  שכן 
יותר ברובע היהודי. תוך כ-10 שנים, הפכה אותו אגודת "עזרת 
ראשית  של  החשובים  הרפואיים  המפעלים  לאחד  נשים" 

המאה ה-20.

ביה"ח הרצוג בכנס משפחת ריבלין

מאז  נמשך  ריבלין  למשפחת  הרצוג  בי"ח  בין  הקשר 
ביה"ח.  מייסדי  בין  היו  ריבלין  ויוסף  אשר  כאשר   ,1894
של  ה-2  הכנס  לציון  העצרת  ב-15.10.09,  כשנערכה 

משפחת ריבלין בירושלים, היה שם גם ביה"ח הרצוג.  
לעצרת הגיעו למעלה מ-2000 ריבלינים שגדשו את לובי 
השונים  הביתנים  בין  עוברים  כשהם  הקונגרסים  מרכז 
שעסקו בתולדות המשפחה. ביתן הרצוג הציג את ביה"ח 
וסיכות-דש  תדמית  סרטי  הסברה,  עלוני  באמצעות 
הפרויקט  גם  הוצג  בביתן  לאירוע.  במיוחד  שהופקו 
האגף  לבניית  ריבלין,  ולמשפחת  להרצוג  המשותף 
ומשפחת  הישן  היישוב  ע"ש  בחלקו  שיקרא  החדש 

ריבלין.
המדינה,  נשיא  במעמד  מרכזית  בעצרת  הסתיים  הערב 
הכנסת  יו"ר   - המשפחה  ונציג  ירושלים  עיריית  ראש 
ראובן ריבלין. בסרט וידאו שהוקרן במעמד זה ותאר את 
סיפר  הארץ,  ופיתוח  לבניין  ריבלין  משפחת  תרומת 
ראובן ריבלין על אימו, רחל ריבלין, ועל פעילותה בוועד 

הפועל של בי"ח הרצוג במשך 40 שנה.   

וויזיה 
אולה 
על דן 

ר
 (

.

יום הולדת 115 לבית החולים הרצוג
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הרצוג  לביה"ח  הגיע  ששון  צבי 
לפני 30 שנה. לאחר שרות של 10 
כקצין  ישראל  במשטרת  שנים 
המחלקה  למנהל  התמנה  אחזקה, 
לשירותים טכניים של ביה"ח. הוא 
בירושלים,  שבעה  נחלת  יליד 
שכונה שסבו שעלה מבוכרה היה 
עברה  יותר  מאוחר  ממייסדיה. 
במושב  להתגורר  משפחתו 

שואבה. 
   

"כשהגעתי ב-1980 לביה"ח הרצוג", נזכר 
צבי ששון, "דברים רבים היו שונים כאן: 
כלל  העיר,  בקצה  ממש  שהיה  ביה"ח, 
כ-280  בלבד,  אשפוז  מחלקות  חמש 
גדר  ללא  בנוי  שטח  מ"ר   7,000 חולים, 
היקפית וכ-200 עובדים. כולם הכירו את 

כולם - ממש כמו בית. 

מסביב:  בנייה  החלה  בהדרגה  אולם 
נבנה  התרחבה;  שאול  גבעת  שכונת 
והוקמו  העירייה  של  התחזוקה  מרכז 
סחרוב.  גינות  וצומת  נוף  הר  שכונת 
הרצוג,  ביה"ח  על  גם  פסח  לא  השינוי 
לבי"ח  הפך  השנים  ועם  והתרחב  שהלך 

השלישי בגודלו בירושלים. 

לשירותים  המחלקה  עבודת  גם  כצפוי, 
טכניים עברה שינוי. עם רכישת מערכות 
הפכה  מתקדם,  ומכשור  חדשות  תפעול 
האחריות המוטלת עלינו כבדה יותר. כך 
למשל, האחריות לתקינות 24 שעות של 
ותאורת  רפואיים  גזים  אספקת  מערכת 
ביה"ח  מעבר  גם  שלנו.  היא  החירום 
על  השפיעה  שיווקית,  להתנהלות 

עבודת המחלקה המחויבת מעתה תמיד 
להקפיד על מראה נאה של ביה"ח.

 11 מונה  טכניים  שירותים  מחלקת 
חשמלאים  אחזקה,  עובדי  עובדים: 
ומזכירה. תחומי האחריות של המחלקה 
ושיפוץ,  בינוי  כללית,  אחזקה  כוללים: 

אנרגיה, בטיחות ותחבורה.
בביה"ח,  האחזקה  על  כאחראים 
העולות  לבעיות  מענה  לתת  מתפקידנו 
כתוצאה משימוש יומיומי בציוד ביה"ח. 

בחלקם  הניתנים  הטכניים  השירותים 
בין  כוללים  חיצוניים,  מקצוע  אנשי  דרך 
מערכות  הרפואי,  הציוד  את  היתר 
הקיטור  תנורי  האוויר,  מיזוג  החשמל, 
עובדי  והמעליות.  הגנרטורים  במטבח, 
המחלקה נמצאים לצורך זה בכוננות 24 

שעות ביממה.

המחלקה אחראית גם לתיפעול 
המייצרות  ביה"ח  מערכות  כל 
אנרגיה תוך הקפדה על חיסכון 

בצריכה. 

אנו שומרים על צריכה מבוקרת 
ובישול  לחימום  סולר  של 
וחשמל להפעלת מערכות מיזוג 

האוויר והתאורה. 

המחלקה  תפקיד  הבטיחות  בתחום 
בטיחות  כללי  על  שמירה  לוודא 
מוסמכת  בדיקה  על  והקפדה  הכרחיים 

וקבועה של ציוד ביה"ח כמו: מעליות, 
הצוות  בשימוש  ומכשור  החמצן  מיכלי 
על  גם  לשמור  נדרשים  אנו  הסיעודי. 
שימוש בציוד מגן, מניעת קרינה ביחידת 
לרעלים  חשיפה  ומניעת  הרנטגן 

במעבדה.

אשר לתחבורה, אנו אחראים על הסעות 
עובדים לביה"ח וממנו וביצוע 
מחלקות  של  שליחויות 

האשפוז והמנהלה. 

נוסף  האחרונות  בשנתיים 
הנגישות  נושא  גם  למחלקה 
לגישה  לדאוג  עלינו  לביה"ח: 
נוחה בכל רחבי ביה"ח לבעלי 

מוגבלויות.

מכל  לבקש  ברצוני  לסיום, 
ציוד  על  שמרו  העובדים: 
כל  על  מייד  ודווחו  ביה"ח 
סביבת  על  הקפידו  תקלה; 
למען  מסודרת  עבודה 

בטיחות כולנו". שה
בבית 
 ,2009
בעיות 
צוות 
תמר 
חיות 
יעוד.                                                                                                                           
ניעת 
ועדה 
יעוד, 
ובית 
קבלת 
דקים 

יטורי 
 - פור 
לי גם 
ם עם 
ר עם 

מנהלים שעושים בשטח:

עם צבי ששון 
מנהל שירותים טכניים

מחלקת שירותים טכניים:

מנהל מחלקה:               צבי ששון
אחראי ק"כ:        איסמעיל אבו חליפה 
אחראי קומה1:                   יחיא עיסא 
אחראי קומה2:                  יצחק אבנר

אחראי קומה3:                מוחמד רביע 
אחראי קומה4:                  וואיל גושה 
אחראי קומה 6-5:           בוריס זמלמן 

מערכות חשמל, מיזוג אויר וטלפון, 
חדר מכונות ראשי וגנרטורים: 

אלכס בוגטירוב
גזים רפואיים וציוד רפואי:

אדם זיגל וחנה בודינצקי
מזכירה: ריקי ברוך

מחלקת שרותים טכניים

נהל סיכונים     

שפט 

פול. 
גים 

הלי 
ם את 

ים.
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ש צבי 
לפני 0
שנים

אחזקה
לשירו
יליד 

שכונה
ממייס
משפח
שואבה

   
"כשהגע
צבי שש

ביה"ח,
חמש 
חולים,

היקפית
כולם -

אולם 
שכונת
מרכז 

שכונת
השינוי
שהלך 

השליש

כצפוי,
טכניים
תפעול
האחרי
למשל,

מערכת
החירום
להתנה

מניעת זיהומים הלכה למעשה
בבית  זיהומיות  למחלות  היחידה  עבודת 
במהלך 2009,  ויומיומית.  שוטפת  היא  החולים 
הבעיות  בחזית  זיהומים  מניעת  צוות  עמד 
צוות  החולים.  את  המאפיינות  האשפוזיות 
תמר  ד"ר  מרקוס,  אסתר-לי  ד"ר  את  כולל  זה 
כאחיות   - ואנוכי  ישי  בן  רינה  ברגשטיין, 
הסיעוד.                                                                                                                            הנהלת  ונציגות  אפידמיולוגיות 
למניעת  ועדה  גם  פועלת  החולים  בבית 
בוועדה  לחודש.  אחת  המתכנסת  זיהומים 
הסיעוד,  הנהלת  הרפואית,  ההנהלה  חברים 
ובית  המעבדה  נציגי  זיהומים,  מניעת  צוות 
מקבלת  הוועדה  אפדימיולוגי.  ויועץ  מרקחת 
דיווחים ומעקבים שוטפים על מצב החיידקים 

והזיהומים בבית החולים.
ניטורי  ביה"ח  במחלקות  ערכתי  השנה  במהלך 
 - שיפור  מגמת  על  שהצביעו  אפידמיולוגיה 
אולם בפנינו עדיין עבודה רבה. הועברו אלי גם 
דיווחים שוטפים על קבלה ושחרור חולים עם 
חיידקים עמידים. במקביל, התהדק הקשר עם 

משרד הבריאות בנושא מניעת זיהומים.

מנהלי

עם
מנה

מחלקת

מהנעשה בשטח
חלון למערך הסיעוד:

מערך החייאה 
החייאה היא אירוע בלתי צפוי, הדורש יכולת תגובה מהירה ויעילה וצוות 
מיומן בפעילות להצלת חיים. מאחר ומרכיב הזמן קריטי להצלת החולה, 

על מבצעי ההחייאה לדעת לשלוט היטב בכל תהליך ההחייאה.
בהתאם  לשנתיים.  אחת   BLS החייאה  קורס  עוברות  ביה"ח  אחיות 
להנחיות מנהל הסיעוד, סיימו במהלך השנה החולפת 90 אחיות ואחים 
קורס זה, בבתי החולים איכילוב, הדסה ובמד"א. כולם עברו את הבחינה 
בהצלחה וקיבלו את ההיתרים הנדרשים. ההשתלמויות השונות בנושא 
פי  על  אחידה"  החייאה  ל"שפת  להגיע  לנו  מאפשרות  החייאה, 

פרוטוקולים בינלאומיים.
המנהל  ששון,  עדי  ד"ר  בראשות  החייאה  ועדת  פועלת  החולים  בבית 
ואנוכי,  דובינסקי,  טניה  צוקרמן,  ילנה  ד"ר  הם:  הועדה  חברי  הרפואי. 

כמנהלת התחום הקליני.
בביה"ח  ההחייאה  פעולות  איכות  לשיפור  להביא  הוא  הוועדה  תפקיד 
לקחים  להפקת  חודשים  לשלושה  אחת  מתכנסים  אנו  ותוצאותיהן. 
במהלך  נדרשים.  לקחים  וליישום  מסקנות  להסקת  החייאה;  מאירועי 
השנה נערכות גם בקרות בנושאים כמו עגלת החייאה והצופן, במטרה 

לשפר את ביצוע ההחייאות בביה"ח.
נשמח לקבל הערות והארות בנושא ההחייאה וכל מה שקשור לכך, על 

מנת לשפר עד כמה שניתן את העשייה בתחום.

סיגלית ארבבוף, מנהלת התחום הקליני

אתי חזקיהו. לנהל סיכונים     חנה יוסף. מניעת זיהומים     סיגלית ארבבוף. ניטור עגלת החייאה

ניהול סיכונים
בשנים 2008-2005, מילא אמנון אורין את תפקיד מנהל 

הסיכונים של ביה"ח. עם צאתו ללימודים והמעבר לתפקיד 
אח כללי, מוניתי למ"מ מנהלת סיכונים. 

בין תפקידי הרבים אני נדרשת:
*  לזהות תהליכי עבודה וסביבת עבודה רפואית וסיעודית

    העלולים להביא לכשלים קיימים או פוטנציאליים
*  ללוות ולקדם בטיחות מטופלים ומטפלים

*  לעסוק בחינוך לבטיחות, לפתרון קונפליקטים, 
    למניעת אירועים חריגים ולמזעור נזקים 

*  לבצע תחקירים ולקדם למידה ארגונית
*  להציע דרכי התמודדות ומגוון פתרונות לאירועים 

    חריגים ולבחון יישומם בשטח

*  להוות מקור ידע בזמן אמת בתחום רפואה, סיעוד, משפט 
ואתיקה, נהלים ותקנות

*  לתת ייעוץ, מענה והכוונה למטופלים וקובלים
ניהול סיכונים הינו תפקיד א-סקטוריאלי, המשתלב עם 

מערכות שונות בביה"ח השוקדות על שיפור איכות הטיפול. 
שיטת העבודה מתבססת על מערך קליטת אירועים חריגים 

המטופלים בשלוש קטגוריות עיקריות: אירועים חריגים 
שוטפים; אירועים ייחודיים ופניות של משפחות.    

בשנת 2010 מתוכננים מספר פרויקטים בשיתוף הנהלת 
הסיעוד, בין היתר האצלת סמכות לביצוע תחקירים למנהלי 

מחלקות. כולי תקווה שבשנה הבאה, אמשיך לחזק ולקדם את 
נושא ניהול הסיכונים בביה"ח לטובת כל החולים והעובדים.

אתי חזקיהו, מ"מ מנהלת סיכונים

המשך 



   ימי ד', ב-12.00, מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר, 
    קומת הכניסה

   הרצאות חודש ינואר יפורסמו על לוח המודעות.
   הצגות המקרים והרצאות ההעשרה נועדו לכל 

   צוותי ביה"ח. 
   המעוניין להציג נושא במסגרת הרצאות העשרה 

   יפנה לד"ר אפרים יאול,  מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

   יום ד', 18.2.09, ב-8.30, מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר,
   קומת כניסה 

   במסגרת הרצאות אגף פסיכיאטריה, ירצה: 
 ,(MA, MFT) ישראל סייקס   

   מנכ"ל רשת "נקודות מפנה" על: 
   "ממחלה פסיכיאטרית להחלמה חברתית".

                            

   ימי ב', ב-12.00, מרכז ההדרכה 
   ע"ש לילי סילבר, בקומת הכניסה.
   המרצים בחודשים ינואר-פברואר:

   ד"ר מן, ד"ר יאול, ד"ר זייד, 
   ד"ר אלואשווילי, ד"ר מאירנקו,  

   ד"ר מרקוס, ד"ר קנייבסקי 
   וד"ר שיינקמן.

      

מנהלת התוכנית: 

ד"ר ילנה צוקרמן, 
מנהלת מחלקות גריאטריה 

אקוטית2 וסיעוד מורכב1 -דיאליזה.
 

ד"ר דני ברום, 
מנהל מרכז הטראומה 

של ביה"ח הרצוג, מונה 
לפרופ' חבר בביה"ס לעבודה 
סוציאלית  של האוניברסיטה 

העברית בירושלים.
 

הרצאות ופעילויות בביה"ח
הרצאות רפואיות לצוות ביה"ח

מועדון עיתונות  לצוות רפואי-גריאטרי

מספטמבר 2009 נוספו לביה"ח 
כ-20 עובדים שהשתלבו 

במחלקות השונות.

ד"ר דני ברום, 
מנהל מרכז הטראומה 

של ביה"ח הרצוג, מונה 
לפרופ' חבר בביה"ס לעבודה 
סוציאלית  של האוניברסיטה 

העברית בירושלים.

ד"ר פסח ליכטנברג, 
מנהל מחלקת פסיכיאטריה  
גברים, התמנה לראש החוג 

לפסיכיאטריה בביה"ס 
            לרפואה  של האוניברסיטה

            העברית והדסה.

ברכות 
לאיסמעיל אבו חליפה        ממחלקת שירותים טכניים                להולדת הבת
לאסתי הרשטיק                מלשכת מנכ"ל                                 להולדת הנכד
לחדוה ויסבורד                 ממחלקת כספים                              להולדת הבן
לגילה זיגדון                       מריפוי בעיסוק-פסיכיאטריה             לנישואי הבת
למאיה ז'ינו                       ממחלקת כספים                               להולדת הבן 
למלי סורק                        ממחלקת כספים                              להולדת הנכד

תנחומים
בית החולים הרצוג משתתף בצערם של העובדים:

ד"ר יוסף אלואשווילי         מסיעוד מורכב                                 על מות אחיו
ד"ר פסח ליכטנברג           מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים      על מות אמו
דינה כהן                           משיקום                                          על מות אמה
ריאה פרוסט                      מריפוי בעיסוק                                 על מות אביה
נחמה קנר                         מסיעוד מורכב-דיאליזה                    על מות בנה
שרון קרני                          מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק             על מות אביה  

קצרים

הנתונים בשנה האחרונה משקפים הצלחה גדולה בבלימת 
התפשטות מקרים חדשים של CRE (חיידק הקלקסיאלה) 

בביה"ח. הצלחה זו נזקפת לזכות כלל עובדי ביה"ח, הפועלים 
יומיום במאמץ משותף למניעת זיהומים. תודה לצוות מניעת 

זיהומים על שיתוף הפעולה.
במהלך 2009 הצבתי לעצמי מטרה להעלות בביה"ח את 
המודעות לחשיבות רחיצה וחיטוי ידיים. על מנת לרענן 
נהלי מניעת זיהומים, נערכו במחלקות הדרכות לצוותים 

סיעודיים; נשמרה הקפדה על מתקנים לחיטוי מהיר של 
הידיים והוצב שילוט מתאים.   

בשמי ובשם צוות מניעת זיהומים, אנו מבקשים מכל עובדי 
בית החולים, המשך שיתוף פעולה  ושמירה על נהלי מניעת 

זיהומים, למען בטחון החולים והעובדים. 

חנה יוסף, אחות אפידמיולוגית.

11.01.2010 מועדון עיתונות

ממחלקת שירותים טכניים                
מלשכת מנכ"ל                                
ממחלקת כספים                            
מריפוי בעיסוק-פסיכיאטריה             
ממחלקת כספים                            
ממחלקת כספים                          

מסיעוד מורכב                            
מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים     

משיקום                                  
מריפוי בעיסוק                         

מסיעוד מורכב1 - דיאליזה               
מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק          
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הסדר מיוחד עם ספא מלון היאט 
לרכישת שובר הנחה ליום כף מלא או חלקי,

הכולל שימוש במתקני הספא, טיפול וארוחת בוקר.
פרטים אצל חיה גורן.

•  הלוואות בתנאים נוחים לעובדי ביה"ח 
    בבנק אוצר החייל

•  תנאים מיוחדים לעובדי הרצוג לבעלי 
    חשבון בבנק יהב

פרטים במשרד ועד העובדים

• ההנהלה בשיתוף וועד העובדים מתכננים 
   בימים אלה את "יום העובד" הבא. 

•  15 עובדים סיימו בימים אלה 
   קורס להכרת המחשב שנערך בשיתוף 

   ועד העובדים והסתדרות האחיות. 
   בקרוב יפתח שלב ב' של הקורס.

• יריד ספרים שהתקיים ב-27.122.09-20.12.09, 
   משך קהל גדול של אוהבי ספר. התרומות 

   ישמשו בין השאר, לרכישת כסאות 
   בטיחותיים לעמדות המחשב.

   הספרנית מודה לכל התורמים.
 

   

"יציאת צוות הפרא-רפואי
-פסיכיאטריה ליום גיבוש 

הפכה בשנים האחרונות כבר 
למסורת. הפעם בחרנו בסיור 
במוזיאון המדע.                                                                                                                

פתחנו את הבוקר בסימן - 
עם הפנים לבריאות - במרכז 

קוסל לבריאות וספורט של 
האוניברסיטה העברית. בנוף 

פסטורלי ובאוויר צח, על 
צלחות גדושות בסלטי 

בריאות ובאווירה רגועה 
ושקטה, שוחחנו ואפילו 
שרנו. הביקור במוזיאון 

המדע הסמוך היה חוויה 
בפני עצמה. התערוכות היו 

מרתקות ופעילות ה"גיבוש" 
אליה הצטרפנו ממש 

"נתפרה עלינו" עם כל 
משחקי התפקידים ומשחקי 
החברה. אחרי אווירה נפלאה 
כזו אנו כבר חושבות על יום 

הגיבוש הבא.                                                                                          
תודה להנהלת ביה"ח על 

האפשרות שניתנה לנו לצאת 
יום אחד מהשגרה".

ריטה לוין, גילה זיגדון, 
איריס אלון, צביה סופר, 
רונית הלפרן, ליבה כהן, 

רותי פישלר וחדוה פאקס
אגף פסיכיאטריה

יום גיבוש לצוות הפרא-רפואי-פסיכיאטריה

רווחת העובד – פעילויות – הצעות

הסדר מיוחד לעובדי הרצוג: 
הנחות למופעים במשרדי 

הכרטיסים "קלעים" (02-6222333) ו"בימות" 
(02-6237000). בנוסף - מכירת כרטיסים 

במחירים מוזלים לקונצרטים, מופעים, הצגות 
ילדים, אירועי פנאי, פארקי מים, בריכות שחיה, 

לונה פארק וגן חיות.

ביה"ח הרצוג משמש אוכלוסיה מגוונת בין השאר דתית 
וחרדית. על מנת להתחשב ברגשות אוכלוסיה זו, אנא, הקפד 
להשתמש בחדר האוכל רק לצורך אכילת ארוחות המוגשות 

שם.  

חורף - זה משמין?
מדוע זה קורה לנו?

על מנת לשבור את מעגל הקסם - בית - אוכל- השמנה - חשוב לשמור על מספר כללים: 

•  לדאוג למזונות בריאים זמינים בבית: ירקות, פירות, מרקים (גם דיאטטיים להכנה מהירה) 
•  להוציא מזונות "משמינים" מהבית: חטיפים מלוחים, עוגות, עוגיות, שוקולד 

•  להקפיד על ארוחות מסודרות בשעות קבועות (אכילה כל 4-3 שעות ולא פחות)
•  להכין אוכל מבעוד מועד - כשנרגיש רעבים לא נאלץ לחכות עד להכנת האוכל

•  חשוב לשתות (בימי החורף הצמא לא מציק אבל הגוף זקוק לנוזלים) לפחות 10 כוסות מים ביום 
•  להמשיך בפעילות גופנית - כששמש מציצה נצא החוצה לצעידה וכשיורד גשם, נתעמל בבית כל המשפחה יחד...

אז שיהיה לנו חורף בריא ומזין!  
מיכל קרייטר, מנהלת שירותי תזונה

כדאי

הטבות בבנקים
הסדר מיוחד לעובדי הרצוג: 

הנחות למופעים במשרדי 
הכרטיסים "קלעים" (02-6222333) ו"בימות"

(02-6237000). בנוסף - מכירת כרטיסים 
במחירים מוזלים לקונצרטים, מופעים, הצגות 

ילדים, אירועי פנאי, פארקי מים, בריכות שחיה, 
לונה פארק וגן חיות.

תרבות הפנאי
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הרבים  והשירותים  הפרויקטים  זוכים  האחרונים  בחודשים 
 ,CNN .בביה"ח הרצוג לכיסוי נרחב בתקשורת בארץ ובחו"ל
 Israel ואתר NY Post, NY Jewish Voice, Jerusalem Post
21c  - הם רק חלק מאמצעי התקשורת שהציגו את פעילות 
ביה"ח הרצוג. זאת בנוסף לראיונות של רופאי וחוקרי ביה"ח 

בטלוויזיה  ברדיו,  האקטואליה  ובתוכניות  החדשות  ביומני 
ובעיתונות הארצית כמו: ערב חדש, היום בחדשות עם גאולה 
אבן (ערוץ1), מבט לחדשות (ערוץ1), עושים צהרים עם יעל דן 

(גל"צ) ויומני הבוקר והערב בגלי צה"ל ורשת ב'. 

בי"ח הרצוג בתקשורת

מסע-אופניים מירושלים לנגב 
יתקיים ב-15-12 באפריל, 2010, במטרה לתמוך בעבודת 

המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה של ביה"ח הרצוג 
אנו מחפשים רוכבי אופניים שישתתפו במסע זה 

השתתפות במסע האופניים תיחשב כיום עבודה או יותר
(בהתאם להשתתפות ובמידה והעובד הפסיד ימי עבודה) 

rgill@herzoghospital.org :לפרטים

המחלקה 
בטיחות 
מוסמכת 

עליות, 
הצוות  ש 
על  גם   
 ביחידת 
לרעלים 

ל הסעות 
ו וביצוע 
מחלקות 

נוסף  ת 
הנגישות 
לגישה  ג 
ח לבעלי 

מכל  ש 
ציוד  ל 
כל  על 
סביבת   
למען 

בימים אלה מתארגנת  
אגודת ידידי ביה"ח הרצוג           

המעונינים להצטרף 
לפעילות באגודת הידידים 
יפנו למחלקת יחסי ציבור 

02-5316875

    לביה"ח הרצוג אגודות ידידים בכל העולם,
    התומכות בעבודת ביה"ח ומגייסות תרומות.

    בין האירועים שנערכו בשנת 2009:

• שיקגו-אילינוי, ארה"ב
    אירוע בביתה של הקונסול הכללי בשיקגו, 

    בו נשא דברים מנכ"ל ביה"ח, ד"ר יחזקאל קן, 
    אודות מערכת הבריאות בישראל וביה"ח הרצוג.   

• פלורידה, ארה"ב
   כנסים בהם ד"ר יקיר קאופמן, מנהל מחלקת 

   פסיכוגריאטריה, וד"ר שי שוהם, ראש היחידה 
   לאנטומיה של המוח במחלקת מחקר, 

   סיפרו על מחקריהם ועבודתם.

• סן אנטוניו-טכסס, ארה"ב 
   סטיב שוורץ, מנהל מחלקת יח"צ, הציג את 

   ביה"ח הרצוג בפני קהל מוזמנים של 2000 איש.

• אטלנטה-ג'ורג'יה, ארה"ב
   פרופ' דני ברום וד"ר רות פת הורנצ'יק ממרכז הטראומה, 

   הרצו במוזיאון השואה ובחוג בית מקומי 
   על פעילות המרכז.

• טורונטו, קנדה
   קונצרט שנתי לגיוס כספים לפרויקט בקרב 

   יוצאי אתיופיה.

• מונטריאול, קנדה
   פרופ' יעקב מנצ'ל, מנהל האגף הגריאטרי ומנהל 

   המכון לאוסטיאופורוזיס, הרצה בחוג בית 
   על אוסטיאופורוזיס.

• לונדון, אנגליה
   פרופ' דני ברום, מנהל מרכז הטראומה, נשא דברים 

   בערב התרמה על התמודדות עם טראומה.

• פרנקפורט, גרמניה
   מפגש שנתי של ידידי הרצוג וקונצרט לגיוס תרומות; 
   מפגש מתנדבי 15 השנים האחרונות מגרמניה בהרצוג.

• פריס, צרפת
   קונצרט לגיוס תרומות מטעם ידידי הרצוג.

• מקסיקו סיטי, מקסיקו
   ד"ר שי שוהם,  ממחלקת מחקר, הציג את מחקריו 

   בספרדית, בערב התרמה.
   פרופ' דני ברום נשא מספר הרצאות מקצועיות 

   והופיע בערב התרמה.

• סאו פאולו, ברזיל
   שת"פ בין בי"ח הרצוג לביה"ח אלברט איינשטיין, 

   ביה"ח הגדול ביותר בסאו פאולו, באמצעות ועידת 
   וידאו בנושאים רפואיים.

   בשנה הבאה מתוכנן כנס בינלאומי בביה"ח 
   איינשטיין וערב התרמה. 

ששון
ליפה 
עיסא 
אבנר

רביע 
ושה 
מלמן 

ן, 

פעילות בינלאומית

הכומר הייגי מעניק לביה"ח הרצוג תרומה במהלך אירוע בסן-אנטוניו. 
מימין לשמאל: סטיב שוורץ-מנהל מחלקת יח"צ, טוני ברקוביץ-יו"ר 

אגודת הידידים בארה"ב, אלנה ברקוביץ, הכומר ג'ון הייגי ובנו
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