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מילה אישיתדבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,

דרך ארוכה עשינו מאז אותו יום בסתיו 1991, 
שבו הושק בית החולים הראשון לילדים במדינת 

ישראל. בעשרים השנים שחלפו שינה מרכז 
שניידר את רפואת הילדים בארץ ללא היכר 

והשפיע השפעה מכרעת על התרבות הרפואית 
במדינה.

בשנות השמונים, כשמייסדי בית החולים הלן 
וארווינג שניידר הציגו את החזון, הרעיון של בית 
חולים עצמאי המוקדש כולו לילדים נראה מנותק מהמציאות. כיום ברור כי 

השוני בתפיסה וההכרה בהתמחויות-על ייעודיות לילדים נובעים מהקמתו של 
מרכז שניידר. החלום הפך למציאות, שאי אפשר לדמיין את חיינו בלעדיה. 

אין דרך אחרת לומר זאת: הצלחתו של מרכז שניידר נובעת בראש 
ובראשונה מהאיכויות המיוחדות של ההון האנושי שהתגבש סביב בית 

החולים. היכולת של צוותי שניידר לעשות כל שניתן למתן חיים ואיכות חיים, 
למען התקווה והחיוך של רבבות ילדים – היא זו העושה את בית החולים 

שלנו למה שהוא. 
המקצועיות שלכם, אנשי צוות שניידר, ההישגים הרפואיים, רמת השירות 
ותפיסת העולם הייחודית בטיפול בילד החולה ובבני משפחתו – כל אלה 
מציבים את בית החולים שלנו במקום שיכול למלא את לב כולנו בגאווה. 
בזכותכם, מהווה מרכז שניידר מותג מוביל של הכללית ומרכז מצוינות 
בתחומים רבים. בזכותכם, הוא מודל לחיקוי ואבן שואבת לסטודנטים 

לרפואה, לרופאים מתמחים ולמומחים מהארץ ומהעולם. זה שנים שהשם 
"שניידר" מהווה מילה נרדפת לרפואת ילדים מצוינת ושגור בפי כל הורה 

במדינת ישראל – בזכותכם!
ביחד, בכוחות משותפים, נמשיך ליצור כאן מדי יום ביומו את רפואת הילדים 

הטובה ביותר שאפשר, כשפנינו תמיד לעתיד – עתידם של הילדים שאנו 
עמלים על בריאותם והחלמתם.

פרופ' יוסף פרס 

שלום לכם,
החזון הייחודי של הורי הלן ז"ל וארווין שניידר, 

שכל משפחתנו שותפה בו, הוא זה שיסד ויצר 
את מרכז שניידר לרפואת ילדים שכה יקר ללב 
כולנו. החזון המקורי גרס שכל פן והיבט בבית 

החולים יתאם לסטנדרט של מצוינות ברמה 
הבינלאומית הגבוהה ביותר, בהתאם לאיכות 
השירות שבית החולים מבקש לספק בהיותו 

גשר לשלום – כל זאת בתוספת המרכיב הסודי 
שלנו: שהטיפול ילווה במנה גדושה של אהבה.

בישראל יש כיום דור שלם שאינו יכול לראות את המדינה ללא מרכז 
שניידר, ודור שלם של רופאי ילדים המוצאים בו מקום להתמחות 

ולהתמקצע. ילדים חולים אינם צריכים עוד להרחיק אל מעבר לים כדי 
לזכות בטיפול מעולה, איכותי ואוהב.

בחודש מארס ישבתי בראש האירוע החגיגי לכבוד יובל ה-20 של בית 
החולים, שנערך בניו יורק ובמהלכו התקיימה הופעת "הפרויקט של עידן 

רייכל". בני ג'רמיה ישב בראש ועדת הצעירים באירוע, ובני מקס יצר 
סרט מיוחד על בית החולים כהוקרה לסבו. יותר מ-1,200 אנשים נכחו 
בקונצרט שכותרתו הייתה "גשר לשלום". היה זה ערב שהדהד בלבבות 

עם מוסיקה, שלום, אהבה וחלומות משותפים שהתגשמו. גם עתה, 
אנשים עדיין מושפעים מהקסם.

הרעיונות המקוריים, שעל בסיסם הוקם מרכז שניידר, לא רק שעדיין 
תקפים – הם בעלי כוח חיים משלהם. כדי שיתאפשר לנו לתת את 

הטיפול ברמה הגבוהה ביותר, בכל מצב ובכל זמן, עלינו להישאר מחויבים 
לתפיסת העולם שלפיה יש להמשיך ולשמור על מצוינות בכל יום ויום. אני 
ומשפחת שניידר נמשיך לעבוד ללא הפסק על מנת לשמור על איכותו של 

בית החולים ולהציב סטנדרטים חדשים של מצוינות עבור הדורות הבאים.

באהבה,
לין שניידר
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עשרים שנותיו של מרכז שניידר צוינו 
בדרך הראויה ביותר לבית החולים – בכנס 

מדעי בינלאומי רב משתתפים, שקצר 
שבחים רבים ונטע בעובדים תחושה של 

גאוות יחידה. הכנס נערך ב-18.4.12 
תחת השם "רפואת ילדים: עבר, 

הווה ועתיד" במעמד הרב יעקב ליצמן, 
סגן שר הבריאות, פרופ' יוסף מקורי, 
דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר 

באוניברסיטת תל אביב, לין שניידר, 
בתם של ארווינג והלן שניידר, המייסדים 

והתורמים של בית החולים, אלי דפס, 
מנכ"ל כללית, ושורה נכבדה של מומחים 
מובילים ברפואת ילדים מהארץ ומהעולם. 
על המרצים בכנס נמנו אנשי צוות רבים 

ממרכז שניידר, מתחומי הרפואה, הסיעוד 
וכלל מקצועות הבריאות. את פני הנוכחים 

קיבלה תערוכת הצילומים "פעימת לב" 
המציגה את עבודותיו של זיו קורן, הצלם 

הדוקומנטרי עטור הפרסים, שתיעד במשך 
מספר שבועות בהתנדבות את מרכז 

שניידר לפניו השונים )ראו עמ' 8–13(.

בשער: יעקב, עובד במעבדה לעיבוד תאי גזע לצורך השתלת מח עצם, משמח את אביגיל בת השלוש עם חיות מגזירי נייר. 

בכנס 20 שנה לשניידר: מימין, עשרים שנה וילד
מנכ"ל כללית אלי דפס, סגן שר 

הבריאות הרב יעקב ליצמן, ומנהל 
מרכז שניידר, פרופ' יוסף פרס
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חיים במתנה

ניתוח נדיר להסרת גידול בילדה בת שמונה

שירה בת השמונה, שנותחה לאחרונה 
בשניידר, היא הצעירה ביותר בישראל שעברה 

ניתוח להסרת גידול נדיר בחלל הבטן, 
בשיטה ייחודית המשלבת הזלפת כימותרפיה 

מחוממת.
ניתוח מסוג זה בוצע עד כה בארץ במקרים 
ספורים בלבד, שכן גידול רב מוקדי שמקורו 

בקרומי הבטן נחשב לנדיר מאוד בכלל ובילדים 
בפרט. הטיפול הייחודי שיושם בשניידר, 

המאפשר הבראה מהמחלה, הוא כריתת כל 
מוקדי הגידול הפזורים בקרומי הבטן והאגן 
ולאחר מכן הזלפת כימותרפיה מחוממת. 
"חימום החומרים מגביר את חדירתם ואת 

השפעתם על שאריות הגידול שנותרו בחלל 
הבטן, בעוד שלכימותרפיה הניתנת באופן 

סיסטמי יש השפעה חלשה יותר על גידולים 
אלו", מסביר ד"ר רן שטיינברג, כירורג בכיר 
ומנהל היחידה להשתלות איברים בשניידר. 

ד"ר שטיינברג ביצע את הניתוח במשך כשש 
שעות יחד עם פרופ' אבירם ניסן, מומחה 
בכירורגיה אונקולוגית בבילינסון, המרדימה 

ד"ר מילה קצ'קו ומפעיל מכשור חדר הניתוח 
סינן חג' יחיא. 

שירה הועברה לשניידר ממרכז רפואי אחר 
בשל הצוות הרב תחומי שהוקם בבילינסון, 

המתמחה בטיפול בקבוצת מחלות זו 
במבוגרים, ולאור מומחיותו של ד"ר שטיינברג 

בניתוחים להסרת גידולים מורכבים ופזורים 
בילדים. ביצוע הניתוח המורכב התאפשר 
הודות לעבודת צוות הדוקה של מחלקה 

כירורגית ב' בבילינסון והמחלקה הכירורגית 
במרכז שניידר, בשיתוף פעולה עם צוותי המחלקה 

שירה עם ד"ר רן שטיינברג לאחר הניתוח

ניתוח נדיר להסרת גידול רב מוקדי בחלל הבטן תוך הזלפת כימותרפיה מחוממת בוצע במרכז שניידר 
לרפואת ילדים. שירה בת השמונה היא הצעירה ביותר בארץ שעברה פרוצדורה כזאת

האונקולוגית, יחידות ההרדמה והטיפול הנמרץ, 
מערך הסיעוד והיחידה לתזונה ודיאטה במרכז 

שניידר. שירה התאוששה היטב מהניתוח והיא 
מחלימה לשביעות רצון הרופאים. 

כבד הושתל בילד בן שבע, ריאות בבת סיכוי חדש לחיים בריאים
22 וכליות בבני 11 ו-14. חיים חדשים 

הוענקו על ידי משפחות אצילות, 
שניאותו לתרום איברים ברגעים 

הקשים מכול 

מקס בן השבע סבל ממחלה מטבולית קשה ונדירה, ובשל 
חסר אנזימטי מולד בכבד, שסיכן את חייו, נזקק להשתלת 

כבד. צעירה בת 22, חולת CF המטופלת במרכז שניידר מזה 
מספר שנים, סבלה מאי ספיקת ריאות ונזקקה להשתלת 

ריאות דחופה להצלת חייה. במהלך אותה יממה עברו שניהם 
את ניתוחי ההשתלה בזכות תרומת איברים, וזכו בסיכוי חדש 

לחיים טובים ובריאים יותר.
מספר שבועות לאחר מכן בוצעו במרכז שניידר עוד שני ניתוחי 

השתלות איברים: שני ילדים בני 11 ו-14 עברו השתלות 
כליה בתוך שבע שעות בחדרי הניתוח בבית החולים. הילד בן 

ה-11 סבל ממום מולד אשר גרם לאי ספיקת כליות, טופל 
במכשיר דיאליזה והמתין להשתלת הכליה. בן ה-14 עבר 

בהיותו תינוק ניתוח להסרת כליה אחת וחלק מהכליה השניה 
בשל גידול בכליות. מאז ועד לאחרונה הוא לא נזקק לטיפולי 
דיאליזה ולהשתלה, אולם לפני כשנה חל שינוי במצבו, הוא 

החל בטיפולי דיאליזה והמתין להשתלה המיוחלת. כל הילדים 
מתאוששים מהניתוחים ומצבם משביע רצון. מקס עם רחלי גבע, מנהלת הסיעוד באשפוז ג'
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חדשות שניידר

שלושה מאנשי צוות חדר הניתוח יישמו את עבודת הצוות המעולה, שאליה הם 
מורגלים כל השנה, במסגרת תחרות "איש הברזל" שהתקיימה באילת. ד"ר אלי 
שמחי, מנהל יחידת התאוששות, ד"ר משולם בכר, רופא מרדים בכיר, ואילן לוי, 
אח חדר ניתוח, ביצעו יחד את מקצה "חצי איש הברזל" בתנאי מזג אוויר קשים. 
את המקטע הראשון התחיל ד"ר שמחי בשחיית שני קילומטרים במים הקרים 
של ים סוף. הוא העביר את הצמיד לאילן לוי, שדיווש על האופניים במסלול של 

90 קילומטר. את המקטע האחרון השלים ד"ר בכר בריצת חצי מרתון )21.1 
ק"מ(. עוד סיבה, אחת מני רבות, להתגאות בצוות חדרי הניתוח של שניידר.

נסיכה מבעד לעדשה:
חג שמח בסטודיו שניידר

לקראת חג הפורים האחרון הוקם בבית 
החולים סטודיו מקצועי לצילום שהזמין 

את הילדים המטופלים להתאפר, 
להתחפש ולהצטלם. המבצע מחמם 

הלב התאפשר באמצעות שיתוף 
פעולה בין עמותת "נאמני מרכז 

שניידר", צוות המרכז החינוכי בשניידר 
וסטודיו דרור כץ, שנרתם למשימה 

בהתנדבות.
במסגרת פרויקט "מצלמים פורים 

2012" הוקמו בבית החולים שני אולפני 
סטודיו מאובזרים ובהם מחשבים, 

רקעים, אביזרי תאורה ועוד. מאפרות 
מקצועיות, תחפושות ואביזרי פורים 

עמדו לרשות הילדים, וצוותים נוספים 
הגיעו למחלקות השונות כדי שגם ילדים 

המרותקים למיטותיהם יוכלו ליהנות 
מהחוויה. בסיום כל צילום הוענקו 

לילדים שתי תמונות גדולות שהודפסו 
על מגנטים כמזכרת ליום שמח וחווייתי, 

שהצליח להשכיח ולו ולרגע את 

המחלה, את הכאב ואת החששות.
הפרויקט נולד משילוב של התפיסה 

המובילה את מרכז שניידר – העצמת 
החלק הבריא של הילד כתמיכה 

בתהליך ההחלמה – יחד עם האמונה 
של הצלם דרור כץ בכוחו החיובי של 

הצילום והידיעה שצילום, הנעשה 
באהבה ובתשומת לב מלאה, יוצר 

קשר מיוחד בין הצלם למצולם ומעניק 
לשניהם תובנות חדשות ומחזקות. 
יחד עם דרור כץ ועמותת הנאמנים 
נרתמו להצלחת הפרויקט החברות 

אפסון ישראל, רשת קפה לנדוור, טויס 
 ,Wow Cosmetics ,אר אס ישראל
סטודיו שלושה דובים, ד.ח. מדיה 

קומפני, מגנט Team, וצוות המאפרות 
מיכל לסמן, אילונה סאבו, מורן שמואל, 

שירי שמשה, מיה לבון וקטי נחום-
בניטה.

עוד על פעילות נאמני מרכז
שניידר – בעמ' 25

צוות מברזל

שר הבריאות של קפריסין, ד"ר סטאוורוס מאלאס ופמלייתו, 
ביקרו במרכז שניידר, שמעו על פיתוח הלבלב המלאכותי במכון 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת וסיירו במכון הלב. האורחים מהאי השכן הגיעו 
לישראל כאורחי משרד הבריאות • שגריר ליטא בישראל, דריוס 

דגוטיס, הגיע לביקור בשניידר בלוויית חיים אריאל, קונסול כבוד כללי של 
ליטא בישראל, כדי לבדוק אפשרויות של שיתוף פעולה עתידי בין בית 
החולים ובין המוסדות 

הרפואיים בליטא. פרופ' 
יוסף פרס, מנהל מרכז 

שניידר, וד"ר לינה באסל, 
מנהלת השירות הגנטי, 

אירחו אותם והציגו 
בפניהם את פעילות 

היחידות השונות • סגן 
שר הבריאות הרב יעקב 
ליצמן סייר במרכז שניידר 
יחד עם חברי הנהלת בית 

החולים וביקר בפגייה, 
ביחידה לרפואה דחופה 

וביחידה לטיפול נמרץ חזה 
ולב. סגן השר, שביקר 
בעבר מספר פעמים 

במרכז שניידר, הביע גם 
הפעם התפעלות מרמתו 

הרפואית הגבוהה של 
בית החולים ושיבח את 

ההשקעה הרבה של 
הצוות למען רפואת ילדי 

ישראל.

שעות ביקור • ביקרו לאחרונה בשניידר

פרופ' פרס עם שגריר ליטא
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חדשות שניידר

פרופ' ליאונרד בלידן, מייסד מכון הלב בשניידר ומנהלו לאורך שנים, קיבל את "אות 
מפעל חיים" של משרד הבריאות בטקס שנערך במשכן הכנסת. הפרס הוענק לו על 

תרומה משמעותית למערכת הבריאות במדינה ובזכות פעילותו הענפה לפיתוח וקידום 
קרדיולוגיית הילדים בארץ. הטקס התקיים במעמד יו"ר הכנסת רובי ריבלין, סגן שר 

הבריאות הרב יעקב ליצמן, חברי כנסת, אישי ציבור ובכירים מעולם הרפואה.
פרופ' ליאונרד בלידן פרש לגמלאות בשנת 2005 לאחר שנים רבות שבהן הוביל 
את מכון הלב בשניידר להישגים מרשימים. ב-1979 הקים פרופ' בלידן בבילינסון 

את היחידה הראשונה בישראל לקרדיולוגית ילדים, ובשנת 1991 ייסד במרכז שניידר, 
עם הקמתו, את מכון הלב הראשון בישראל לילדים. בנימוקים להענקת האות כתב 

סגן שר הבריאות: "זכית בהוקרה זו כמי שהוא מעמודי התווך ומניחי היסוד למקצוע 
הקרדיולוגיה הפדיאטרית בארץ, משמש דוגמה אישית בהתמסרותך המלאה לבריאותם 

ורווחתם של הילדים החולים ובני משפחתם, לצד הישגים במחקר ובקידום הידע 
בתחום. מילאת את תפקידיך הרבים במערכת הבריאות בצניעות, במסירות ובמקצועיות 

וזכית להעמיד תלמידים רבים, הבולטים וזוהרים היום במערכת הבריאות בישראל".

המרכז החינוכי:
"בריא ללמוד מזה"

כנס סמכות הורית  בכנס הארצי 
השני שערך מרכז שניידר בנושא "משיקום 

הסמכות ההורית לבניית סמכות חדשה" 
הרצה הפסיכולוג עידן עמיאל, מנהל המרפאה 
לסמכות הורית בבית החולים. הוא הציג מודל 
ייעוץ ייחודי, המאפשר שינוי משמעותי בבית 
בטווח זמן קצר, שבו מטופלים ההורים ללא 

שיתוף הילד. בכנס הרצו מומחים נוספים 
ביניהם ד"ר אורי ויינבלט, מנהל מכון מראות, 
והפסיכולוג ישי מזעקי מהמרפאה לסמכות 

הורית בשניידר. 

כנס מחלות נדירות  מומחים מהארץ 
ומחו"ל השתתפו בכנס הארצי השני לציון יום 
המחלות הנדירות העולמי, שנערך בשניידר. 
על המרצים בכנס נמנו עו"ד אסתי בן חיים, 

מנהלת המערך האמבולטורי, שהרצתה בנושא 
"מחלות נדירות – המצב המשפטי", וד"ר לינה 

באסל, מנהלת השירות הגנטי, שדיברה על 
מניעת מחלות גנטיות קשות.

יום עיון קשב ולמידה  מנגנונים מוחיים 
בהפרעות קשב – זה היה נושא הרצאתו של 

נפגשנו • כנסים בשניידר

פרופ' אבינועם שופר, מנהל המכון לנוירולוגיה, 
שעמדה במרכז יום עיון להורים בנושא קשב 

ולמידה. עוד הרצו ד"ר שרון צימרמן ברנר, 
נוירופסיכולוגית, פרופ' לוטפי ג'אבר ממרפאת 

קשב וריכוז, ד"ר וליד קעדאן מהמכון לנוירולוגיה, 

וד"ר אילת הלוי, נוירולוגית בכירה. אילנית 
פוזננסקי, אחות אחראית נוירולוגיה והתפתחות 
הילד, ומורן רודניקי, עו"ס ומטפלת משפחתית 
וזוגית, הובילו במסגרת יום העיון סדנת הורים 

עם צוותים מטפלים.

אות מפעל חיים
המרכז החינוכי בשניידר נבחר, יחד עם מרכזים מקבילים בבתי החולים לפרופ' ליאונרד בלידן

הדסה והעמק, לתוכנית ייחודית של בתי ספר ניסויים שמפעיל משרד 
החינוך במטרה לעודד גורמי חינוך לפתח מודלים פדגוגיים חדשניים. 
התוכנית נקראת "בריא ללמוד מזה" ומטרתה לעודד פעילות לימודית 
של הילדים המאושפזים דרך אירועים רפואיים, על רקע הצורך שלהם 
לקבל מידע ותמיכה רגשית לפני הליך רפואי ולאחריו. במרכז החינוכי 

בשניידר הוחלט להתמקד במתן מענה לחששותיהם של הילדים 
מבדיקות ההדמיה, הנובעים בעיקר מחוסר ידע בהכנת הילדים לקראת 

השתלות מח עצם ובנושא השתלות בכלל. "מורות מהמרכז החינוכי 
למדו על הפרוצדורות מהצוותים שמבצעים אותם, מהילדים שעברו 
אותם ומההורים, ויחד עם סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית בחולון 

הופקו סרטוני אנימציה לכל אחת מהבדיקות השונות", מסבירה משכית 
שוחט, מנהלת המרכז החינוכי, "בדרך זו לומדים הילדים על הבדיקה 

שהם עוברים, הן מבחינת ההליך והן מבחינת חשיבות המידע הרפואי 
להמשך הטיפול בהם". בצוות המרכז החינוכי כ-30 מורות לחינוך מיוחד 

ותרפיסטיות המסייעות לילדים המאושפזים בתחומים רבים, כאשר 
הלימוד אינו רק היאחזות בשגרת החיים הרגילה אלא גם מהווה תרפיה 

לילד המאושפז.

בכנס מחלות נדירות

אתר ניסוי ל"אתר מרוחק"
מרכז שניידר נבחר על ידי הנהלת כללית כאתר פיילוט להפעלת פרויקט 

"אתר מרוחק למעבדות" – תהליך המקדם את איכות הטיפול, בטיחות 
המטופל ושיפור השירות. הפרויקט, שהושק לאחרונה במחלקת ילדים ב' 
בשיתוף עם מנהל המחלקה, פרופ' בן ציון גרטי, ועם האחות האחראית, 

איריס גרינבאום, מהווה יישום ראשון בבית חולים של הכללית למהלך 
הפועל בהצלחה בקהילה. הפרויקט ממחשב ומייעל את תהליך נטילת 
הדגימה לצורך בדיקת מעבדה. לכל בדיקה מוצמד ברקוד, המגן בפני 

טעויות בתהליך השליחה והביצוע. התוצאות מגיעות מהמעבדה ישירות 
לתיק הממוחשב של המטופל. את הפרויקט החדש, המהווה נדבך נוסף 
בהעמקת התיק הרפואי הממוחשב, מובילים ערן ברבי, מנהל המחשוב, 

ד"ר ענת בן דור, מנהלת המעבדה, ובת שבע בויום, מהנדסת או"ש.
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העירנות והרגישות של צוותי שניידר גם לניואנסים 
הקטנים שבהתנהלות הילד ומשפחתו בבית 

החולים, הניבו מסקנה מעניינת ונוגעת ללב באשר 
לילדים שיום הולדתם חל בזמן האשפוז. הצוות 

שם לב לכך שהלחץ והמתח שבהם שרויה 
המשפחה בעת אשפוז הילד דוחקים לעתים את 

חשיבות המאורע, כך שיום ההולדת – מאורע 
חשוב ומשמעותי במיוחד בתקופת הילדות – נדחק 

לשוליים, נשכח או מאוזכר באופן צנוע הרחוק 

מציפיותיו של הילד.
על רקע זה צמחה היוזמה החדשה של ד"ר אפרת 

ברון-הרלב, סגנית מנהל מרכז שניידר – להעניק 
מתנת יום הולדת לכל ילד מאושפז החוגג את 
יום הולדתו. היוזמה של ד"ר הרלב יצאה לפועל 
בשיתוף עמותת "ילדים שלנו", הפועלת בבית 

החולים. מתנדבי העמותה מקבלים מדי יום רשימה 
של ילדים החוגגים את יום הולדתם, מגיעים לחדרו 
של הילד המאושפז בחיוך גדול, עם מתנה ארוזה 

ובלונים, וחוגגים איתו ועם בני משפחתו. במקביל 
ליוזמה החדשה ממשיך לפעול פרויקט "מתנה לכל 
ילד" של עמותת "ילדים שלנו", שבמסגרתו מגיעים 

מתנדבי העמותה לכל ילד שזה עתה התאשפז 
ומעניקים לו שי. "כל אחד רוצה להיות שמח ביום 
הולדתו", אומרת ד"ר אפרת ברון-הרלב, "אין לנו 

ספק שכל רגע כזה של שמחה ואושר משפר 
גם את תהליך ההבראה, ואנו משתדלים לאפשר 

לילדים המטופלים כמה שיותר רגעים כאלה".

חדר צנתורים משודרג  לפני כשלוש שנים הושק במרכז שניידר חדר 
צנתורים שני, המצויד ומאובזר במילה האחרונה של טכנולוגיות ההדמיה 

הפולשנית. על מנת להתאים גם את חדר הצנתורים הראשון לסטנדרט העולמי 

הגבוה ביותר, בוצע לאחרונה שדרוג מקיף בחדר הוותיק מבין השניים. תמי 
בן-רון, המנהלת האדמיניסטרטיבית, מספרת שהחדר נבנה מחדש בהתאמה 
לצורכי המחלקה וצויד במיכון החדשני ביותר בתחום, כולל מערכות מחשוב 
מתקדמות. "מעתה, מרכז שניידר מתגאה בשני חדרי צנתורים 
ב'טופ' העולמי מבחינה רפואית וטכנולוגית. הצנתורים בשניידר 

עוברים בשנים האחרונות קפיצת דרך ומשרתים לא רק את 
תחום הקרדיולוגיה אלא רופאים מכלל בית החולים בתחומים כמו 

רדיולוגיה פולשנית, אורודינמיקה, נפרולוגיה, ביופסיות ועוד. אנו 
ממשיכים בבניית תוכניות שמטרתן הרחבת השירות לילדים בתוך 

מכון הצנתורים, מתוך מחשבה מתמדת על הצרכים העתידיים".
 MRI בימים אלו קולט בית החולים מכשיר  MRI-חדש במכון ה

חדש ברזולוציית עבודה גבוהה )3 טסלה( – אחד משני מכשירי 
MRI מתקדמים שרכשה הכללית )השני מיועד לסורוקה( בעלות 

של כמיליון דולר ליחידה. בעקבות קליטת המכשיר החדש, 
המשותף לשניידר ולבילינסון, עבר מכון ה-MRI בינוי מחדש, 
המאפשר הפעלת שני מכשירים במקביל, וכן הורחב צוות 

העובדים. את הפעילות במכון והתאמת המכשור החדיש לצורכי 
בית החולים מובילים פרופ' גדי חורב וד"ר אסנת קונן. לאחר 

שתסתיים תקופת הרצת המכשיר, יוכפל הזמן העומד לרשות 
 .MRI-ילדים במכשירי ה

ממשיכים לשפץ מחלקות  שיפוץ מחלקות ילדים ב' וג' נמצא 
בעיצומו, זאת כחלק מתוכנית רב-שנתית של התאמת המחלקות 

לדרישות האקרדיטציה ולתנאי המלונאות של שניידר. 

בונים על טכנולוגיה מתקדמת

היום יום הולדת – גם בבית החולים
ד"ר אפרת ברון-הרלב,

סגנית מנהל מרכז שניידר )משמאל( 
ומהליה סואץ, מתנדבת בעמותת

"ילדים שלנו", מעניקות מתנת יום הולדת 
לילדה מאושפזת

חדר הצנתורים המשודרג
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כל מאבק על החיים הוא דרמה שמצטלמת היטב. במרכז שניידר לרפואת 
ילדים המאבק הזה כמעט סטרילי, ממש כמו השתלה מורכבת או ניתוח 

לב פתוח הנעשים בשקט ובדיוק מרבי. הדרמה הגדולה משתקפת "בין 
השורות" של הצילום. במבט המרוכז בעיני הרופא. בפניו החיוורות של ילד 

שהתעורר מההרדמה. בדאגה לאין קץ הנשקפת מעיני האם. 
זיו קורן, צלם דוקומנטרי בעל שם עולמי, התנדב לתעד את מרכז שניידר 

של היום-יום: את העשייה הרפואית הגדולה ואת הרגעים האנושיים 
הקטנים, את החשש, הכאב, התקווה, החיוך – אותו חיוך של ילד, שעבורו 

מוכנים במרכז שניידר להפוך עולמות. התוצאה היא סדרת תמונות 

מרשימה ומרגשת שהוצגה במבואת הכניסה לכנס המדעי לרגל 20 שנות 
מרכז שניידר במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, במתחם התחנה בתל אביב 

ובלובי בית החולים. עמודים אלו מוקדשים לפרויקט הצילום המיוחד 
הזה ומציגים כמה מתמונותיו של זיו קורן, שצולמו בבית החולים לאורך 

מספר שבועות. אין המדובר בתיעוד מסודר ואין כאן יומרה להציג את 
בית החולים על כל יחידותיו, כי אם ליצור שיקוף נאמן של הרוח והאווירה 

שעושים את מרכז שניידר למה שהוא. ואכן, התוצאה היא פאזל ויזואלי, 
שהתמונה השלמה שהוא מרכיב שווה יותר מסך חלקיו – ממש כמו 

מרכז שניידר עצמו.

הפאזל 
הוויזואלי
פרויקט הצילום של זיו קורן כולל מאות 
צילומים, שדרכם אפשר לראות את התמונה 
כולה. כמו מרכז שניידר עצמו, התמונה הזו 
שווה יותר מסך חלקיה
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המחקר על הפרק

רשות המחקר הוקמה במרכז שניידר באוגוסט 2010 ופועלת בראשות מנהל בית 
החולים, פרופ' יוסף פרס, וצוות הנהלת הרשות הכולל את פרופ' שי אשכנזי, פרופ' 
משה פיליפ ופרופ' רענן שמיר. מטרתה של הרשות לתמוך במחקר הרפואי, מתוך 

ההכרה כי מצד אחד הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהשירות הרפואי ומהשאיפה 
למצוינות, ומצד שני נדרשת תמיכה של תשתיות, משאבים וכוח אדם על מנת לעסוק 

במחקר ולקדמו באופן שגרתי בצד העבודה הקלינית. מפועלה של רשות המחקר בשנה 
האחרונה:

סיוע ומימון של מתאמת מחקר ביחידות, מרפאות ומכונים שטרם הצליחו לגייס 
מתאמת מחקר לטובת טיפול בהגשה לוועדת הלסינקי, לבצע הזנת נתונים או לאסוף 

חומר.
הקמת אתר רשות המחקר )כניסה דרך הפורטל( המהווה כתובת ל:

פרסום גראנטים )מענקי מחקר( שיכולים לתמוך בביצוע המחקר בצורת רשימה • 
ידידותית, עדכנית ורלוונטית.

ריכוז מידע חשוב לביצוע עריכה, גרפיקה ותמחור מחקר.• 
פרטים, טפסים ונהלים הקשורים בוועדת הלסינקי.• 

רכישת ציוד תומך מחקר. 
הקלה על התהליכים המלווים את העבודה מחקרית תוך שמירה על עמידה בכללים 

הדרושים, כדוגמת:
טיפול בפטור לקורס GCP לחוקרי משנה במחקרי תיקים רטרוספקטיביים ומחקרי • 

שאלונים בסיוע סגן מנהל בית החולים, ד"ר פירוגובסקי.
המרת טופס הלסינקי כלכלי לממוחשב בסיוע סגנית מנהל בית החולים, ד"ר הרלב.• 

רשות המחקר שוקלת בחיוב כל פנייה בתחום המחקר ונותנת מענה בנושא לכל צוות 
מרכז שניידר.

נוירובלסטומה הוא סרטן מוצק, המהווה 
סיבה שנייה בשכיחותה לתמותת ילדים עד 
גיל חמש. לרפואה הגרעינית תפקיד מרכזי 
 .MIBG באבחנת מחלה זו באמצעות מיפוי

מדובר בחומר אנלוגי לנוראפינפרין, המסומן 
על ידי האיזוטופ יוד 123. החומר מוזרק לווריד 

ונקלט באופן ספציפי על ידי תאי הגידול. 
מיפויי MIBG חיוניים לאבחון מידת התפשטות 

הגידול, להערכת התגובה לטיפול ולמעקב 
ארוך טווח בילדים שסיימו את הטיפול. 

במכון לרפואה גרעינית בשניידר מתבצע 
המספר הרב ביותר של מיפויי MIBG בארץ, 

והצטבר בו ניסיון רב בביצוע מיפויים אלה 
ובפענוחם. המיפויים מבוצעים במצלמת גמא 
מסוג SPECT/CT המאפשרת חיבור מדויק 
 .CT-בין תמונות המיפוי לתמונות ה )fusion(
הדמיה משולבת זו משפרת מאוד את הדיוק 

האבחנתי.  
באירופה מתנהל מזה מספר שנים מחקר 

בינלאומי גדול בתחום הנוירובלסטומה, 
שמטרתו לשפר את הטיפול במחלה 

ואת תוחלת החיים של הילדים. ישראל 
שותפה פעילה במחקר זה, וכל הילדים 
עם נוירובלסטומה המתאימים לדרישות 

המחקר משולבים בו ונהנים מפירותיו. פרופ' 
יצחק יניב, מנהל המערך ההמטו-אונקולוגי, 

וד"ר שפרה אש, מנהלת יחידת אשפוז יום 
אונקולוגי ומרכזת תחום הנוירובלסטומה, 

הם נציגי מרכז שניידר במחקר זה בתחום 
האונקולוגי. פרופ' יניב מכהן גם כמתאם 

ארצי במחקר זה וכחבר בוועדה המנהלת את 
המחקר.

המחקר הוא רב תחומי, ובנוסף לאונקולוגים 
פדיאטרים משתתפים בו מומחים ממקצועות 

רפואיים שונים כגון כירורגיה, רדיותרפיה, 
פתולוגיה, רפואה גרעינית, רדיולוגיה ועוד, 

הממלאים תפקיד באבחנה ובטיפול בסוג זה 
של מחלת הסרטן. ד"ר צבי בר-סבר, מנהל 

המכון לרפואה גרעינית בשניידר ומתאם 
ארצי בתחום רפואה גרעינית, מכהן כסגן 

יו"ר הוועדה לנושא רפואה גרעינית במחקר. 
ועדה אירופאית זו, בשיתוף מספר מומחים 

מצפון אמריקה, פיתחה שיטת ניקוד להערכה 
כמותית של דרגת התפשטות המחלה 
בעצמות במיפויי MIBG. שיטה זו עברה 

תיקוף ונמצאה אמינה עם שונות קטנה מאוד 
בדירוג בין מומחים שונים. "שיטת הניקוד 
מהווה כלי עזר חשוב במחקר", אומר ד"ר 

בר-סבר, "ההשוואה בין הניקוד הראשוני לפני 
תחילת טיפול לבין הניקוד בשלבי טיפול שונים 

מאפשרת הערכה אובייקטיבית של היקף 
המחלה ושל טיב התגובה לטיפול". 

יש רשות למחקר
דנה רזניק, מתאמת רשות המחקר, סוקרת את 

פעולותיה המרכזיות של הרשות במהלך השנה האחרונה

על נוירובלסטומה ורפואה גרעינית

מומחי שניידר מעורבים במחקר 
בינלאומי גדול בנושא הנוירובלסטומה 

– סרטן שכיח בילדים צעירים. 
לרפואה הגרעינית תפקיד מרכזי 

MIBG באבחון דרך מיפוי
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מחקרים 
בשניידר

מס' מחקרים כולל
מימון חיצוני
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מומחי שניידר מצאו ותיארו מחלה גנטית חדשה הגורמת 
לעלייה בשומני הדם )טריגליצרידים( ולהפרעה בתפקודי 

הכבד עד כדי הצטלקותו והיווצרות שחמת הכבד. 
 The-תוצאות המחקר פורסמו בינואר 2012 ב

 .Amercian Journal of Human Genetics
תחילתו של המחקר לפני כשלוש 
שנים, כאשר צוות שניידר הבחין 

בצבר מקרים של תינוקות וילדים, 
כולם בני אותו כפר וחלקם קרובי 

משפחה, שלכולם תסמינים 
דומים: כבד מוגדל, עלייה ניכרת 

בשומני הדם והפרעה באנזימי 
הכבד. אולטרסאונד וביופסיה של 

הכבד הדגימו כבד שומני והיווצרות 
צלקות כבדיות )פיברוזיס(, מצב 
נדיר ביותר בגיל מספר חודשים. 

המחקר יצא לדרך בראשות 
פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון 

לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, ד"ר 
נעם זביט, רופא בכיר במכון, וד"ר לינה באסל, 

מנהלת השירות הגנטי. הצוות המורחב כלל חוקרים 
מאוניברסיטת תל אביב ומהמרכז הרפואי שיבא, רופאי ילדים 

בקהילה ובבית החולים וחוקרים מאוניברסיטת ניו יורק וממכון 
המחקר רוברטס בקנדה. בשיתוף פעולה עלה בידי הצוות 

לזהות פגם גנטי, הגורם לליקוי בגן הנקרא 
 glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
וקשור להיווצרות מחלת הכבד. מדובר 

בגן מקודד חלבון, שתפקודו משמעותי 
למספר מסלולים חשובים בגוף 
כולל יצירת שומני הדם, יצירת 

סוכרים ומשק אנרגיה תוך 
תאית. החוקרים הדגימו כי תאי 
כבד שבהם מוכנסים העתקים 

רבים של הגן הפגום, מפרישים 
יותר טריגליצרידים מאשר תאי 
כבד עם העתקים רבים של הגן 

התקין. אומר ד"ר נעם זביט ממכון 
הגסטרו בשניידר, ממובילי המחקר: 

"מטרתנו כעת להוביל את המחקר 
לשלב הבא, להבין את המנגנונים 

שבאמצעותם הגן הפגום גורם להפרעות 
בכבד ואת התהליכים הביוכימיים המתרחשים 

בתאי הגוף – מתוך שאיפה למצוא טיפול מתאים 
לילדים חולים". 

מאז אוקטובר 2010 טופלו בשניידר כ-100 ילדים חולי סיסטיק 
פיברוזיס ומחלות ריאה כרוניות בשיטת הסנוזלן. הפרויקט 

מתבצע במכון הריאות ומרכז ה-CF יחד עם היחידה לטיפול 
בכאב במרכז שניידר ובשיתוף בית איזי שפירא ברעננה.
בגישת הסנוזלן )Snoezelen( הסביבה היא רב חושית 

ומבוקרת, ומשלבת תאורה עמומה עם אפקטים מיוחדים של 
תאורה, ויברציה ומוסיקה מרגיעה. גישת הסנוזלן מאפשרת 

רגיעה ונינוחות במהלך ביצוע פרוצדורות כואבות במכון 
הריאות, כגון לקיחות דם, פיזיותרפיה ושאיבת כיח, ומסייעת 

למטופל להיפתח לטיפול התמיכתי במרפאה. בדרך זו גם 
ילדים בגיל הרך משתפים פעולה מרצון, וחוויית הביקור הופכת 

ממרתיעה לחיובית. אווירת שקט ורוגע שנוצרת במרפאה 
מאפשרת גם למטופלים הבוגרים להיפתח לטיפול התמיכתי 

ומשנה את גישת הצוות באופן כללי. 

חדר הטיפולים כחללית
ליישום השיטה הוכנסו לחדרי הטיפולים עמוד בועות המחליף 
תאורה צבעונית, כורסה ויברו-אקוסטית ומקרן תמונות. אנשי 

צוות עברו קורס הכשרה לשימוש בגישה, ונעשתה הערכה 
של השפעת השימוש באלמנטים אלו בקרב הילדים, ההורים 

והצוות. סיפורו של נתן )שם בדוי( בן העשר, חולה CF, ממחיש 
את יעילות השיטה. נתן התנגד נמרצות לבדיקות דם חוזרות 
ואף ברח מהחדר. בשימוש במקרן הכוכבים הילד דמיין את 

חדר הטיפולים כחללית שבה הוא המפקד המחליט על 
הצבעים )שיצאו מעמוד הבועות( ובעזרתם הוא נלחם באויב. 
הילד חש שליטה על המצב, והבדיקות בוצעו בצורה נינוחה. 

בימים אלו מבצע הצוות מחקר השוואתי הבודק את השפעת 
גישה זו על חרדה, כאב ואי נוחות בביצוע שאיבה מדרכי 

נשימה בקרב ילדים עם מחלות ריאה כרוניות. חברות הצוות 
הן סיגלית רוזנפלד, הדס מנטין, ד"ר הודה מוצפי, תמי תעיזי, 
ד"ר אדווינה לנדאו, דיאנה קדוש, עידית רונן, ד"ר רחל אפרת, 

מישל שפירא, דנה רוט ופרופ' חנה בלאו.

סנוזלן.
כמו אוויר לנשמה

ד"ר נעם זביט

פרופ' רענן שמיר

ד"ר לינה באסל

בסנוזלן. צילום: זיו קורן

אותרה בשניידר:
מחלה גנטית חדשה הפוגעת בכבד
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בקידמת הרפואה

התקווה: השתלה. הסכנה: סרטן
בהיותם מדוכאי חיסון, ילדים מושתלי כליה הינם בסיכון פי 100 לפתח ממאירויות. האויב: לימפומה מסוג 

PTLD, תוצאה של הידבקות בווירוס ה-EBV המועבר עם הכליה החדשה. כך מתמודד עם האיום צוות המכון 

לנפרולוגיה בראשות ד"ר מרים דוידוביץ – דיווחה של ד"ר רוקסנה קלפר, שערכה מחקר נרחב בנושא זה 

ב-20 שנותיו של מרכז שניידר בוצעו בו יותר מ-300 
השתלות כליה בילדים. בילדים עם אי ספיקת כליות 

סופנית, השתלת כליה משפרת משמעותית את 
איכות חייהם ואת תוחלת חייהם. תפקוד הכליה 
המושתלת תלוי בטיפול קבוע בתרופות מדכאות 

חיסון, שכן בהיעדרן השתל יידחה על ידי המערכת 
החיסונית המזהה את האיבר המושתל כפולש זר. 
אולם, לדיכוי המערכת החיסונית יש מחיר גבוה – 
דיכוי בו-זמני של מערך הבקרה, האחראי לחיסול 
תאים ממאירים שנוצרים באופן טבעי בגוף. ואכן, 

ילדים מושתלי כליה נמצאים בסיכון פי 100 לפתח 
ממאירויות בהשוואה לבני גילם באוכלוסייה הכללית. 

סוג הממאירות השכיח ביותר בילדים מושתלי 
 POSTTRANSPLANTATION – PTLD כליה מכונה
LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDER. זהו סוג 
מיוחד של לימפומה השונה מהמוכר, ובעל קשר 
 (EPSTEIN BARR VIRUS) EBV-הדוק לווירוס ה
אשר גורם בילדים בריאים ל"מחלת הנשיקה" 

)מחלה ויראלית, לעתים ממושכת, אך עם הבראה 

 B מלאה ברוב הילדים הבריאים(. לימפוציטים מסוג
המודבקים עם וירוס ה-EBV הופכים לחסינים מפני 
בקרת הגוף על התרבותם. באופן נורמלי, אמורים 
להיווצר בתגובה לזיהום לימפוציטים מסוג T שידעו 
לרסן את התרבות והתפשטות התאים המודבקים 
בווירוס, אך וירוס ה-EBV נותר רדום בגוף למשך 

כל החיים.  

להיאבק עם הפולש הזר
בזמן ההשתלה, וירוס ה-EBV מועבר למושתל 
יחד עם הכליה החדשה )מרבית התורמים כבר 
נחשפו ל-EBV בשלב מוקדם של חייהם(. תחת 

הדיכוי החיסוני התרופתי, המערכת החיסונית אינה 
מסוגלת לקיים את תהליך השליטה על התפשטות 
ה-EBV, כפי שקורה באנשים בריאים. לכן, מושתלי 
כליה שלא נחשפו טרם ההשתלה ל-EBV חשופים 
להתרבות ולהתפשטות בלתי מרוסנת של הווירוס, 

 .PTLD עד כדי היווצרות לימפומה מסוג
בכדי לאפשר למערכת החיסונית של המושתל 

"להיאבק" בצורה יעילה עם הפולש הזר, יש להוריד 
את מינון התרופות מדכאות החיסון. השתלטות על 
התהליך בשלב זה תמנע את ההתקדמות לתהליך 
ממאיר מסוג PTLD. לשם כך יש צורך לנטר את 
קצב התרבות הווירוס בדמו של המושתל הטרי. 

הדבר נעשה באמצעות תבחין הבודק את נוכחות 
החומר הגנטי של הווירוס בדם באופן כמותי, 

כביטוי לקצב התרבותו בגוף. כלי חדשני לניטור 
דרגת הדיכוי החיסוני עוד טרם הופעת גידולים הוא 
תבחין CYLEX או IMMUKNOW. מדובר בבדיקת 

דם רגילה, הבודקת את פעילות הלימפוציטים מסוג 
T. התבחין מבוצע במעבדה לסיווג רקמות שבבית 

החולים בילינסון. 
מאז הקמת מרכז השתלות הכליה בילדים בשניידר 
אובחנו 12 מקרים של גידול מסוג PTLD. ארבעה 

מתוכם נפטרו, אך בין כל אלו שהושתלו אחרי שנת 
2006 לא נרשמו מקרים חדשים של הופעת הגידול, 

זאת קרוב לוודאי בשל הניסיון שהצטבר בשניידר 
 .PTLD והערנות המוגברת לאיתור מוקדם של

השתלה בשניידר. צילום: זיו קורן
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מבחן מאמץ: 
לא מסוגל 

או לא רוצה?
"ילדי לא מסוגל לבצע מאמץ 

פשוט" – האם זו סתם עצלות או 
מגבלה אמיתית? המבחן המשולב 

במעבדה לתפקודי ריאות נותן 
תשובה. ד"ר מאיר מי-זהב מדווח

יובל בת ה-17 מתלוננת על קושי במאמצים. היא 
סובלת מאסתמה קלה, אך לדעת הרופא המטפל 

לא נראה שהאסתמה מסבירה קושי כה משמעותי. 
אימא שלה אומרת שהיא פשוט עצלנית. איך יוצאים 

מזה? למכון הריאות במרכז שניידר יש פתרון. 
מבחן המאמץ המשולב, הנשימתי-לבבי, נותן 

מענה למקרים כאלה. הבדיקה נעשית במעבדה 
לתפקודי ריאה במכון הריאות. הנבדק מתבקש 
לדווש על אופניים במשך כעשר דקות בעומס 

הולך וגובר, כשעל פניו מסיכה המנטרת מדדים 
שונים כמו נפחי נשימה, צריכת החמצן תוך 

מאמץ, קצב פינוי דו-תחמוצת הפחמן, נקודת הסף 
האנאירובי ועוד. במקביל מנוטרת פעולת הלב על 

ידי אלקטרודות אק"ג. במהלך הבדיקה נבדקת 
יכולתה של המערכת הלבבית-נשימתית לתפקד 
במאמץ – לספק את החמצן הדרוש לגוף ולפנות 

את דו-תחמוצת הפחמן הנוצרת. המדדים השונים 
הנבדקים עשויים לתת תשובה לגבי יכולת הגוף 

לבצע מאמצים, ואם אכן קיימת מגבלה במאמץ 
– לעמוד על מקור הבעיה: האם קיימת הפרעה 

בתפקוד הלב במאמץ, בתפקוד הריאתי במאמץ, 
או שמדובר בכושר גופני לקוי או אכן בעצלות. 
מבחן המאמץ המשולב משמש בילדים בריאים 

עם תלונות של קושי במאמץ שסיבתו לא ידועה, 
אך גם בילדים עם הפרעות שונות. ילדים עם 

הפרעות מבניות בבית החזה )כמו חזה סנדלרים( 
מבצעים את המבחן כחלק מבירור המצביע על 

מידת ההפרעה הפונקציונלית בתפקוד בית החזה 
ועל הצורך בניתוח תיקון. בנוסף, מבחן זה מהווה 
מרכיב חשוב בהערכת חומרת הפגיעה בתפקוד 
הריאתי-לבבי, הן במחלות ריאתיות כרוניות והן 

במומי לב שונים. במקרים רבים הוא מהווה מדד 
פרוגנוסטי המשמש להחלטות קליניות וניתוחיות 
בחולים אלו. במרכז שניידר הוחל בביצוע הבדיקה 

לפני כשבע שנים, ומתבצעות בו כ-50 בדיקות 
מדי שנה. 

 ADHD-10 עובדות על... המרפאה לטיפול מערכתי ב
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המרפאה לטיפול מערכתי ב-ADHD פועלת במסגרת המחלקה   
לרפואה פסיכולוגית בשניידר. 

המרפאה הוקמה כדי לתת מענה להורים ולמורים של ילדים בעלי   
בעיות קשב וריכוז, הנתקלים בקשיים ובבעיות בהתמודדות היום-

יומית עימם. 

אצל ילדי ADHD המפגש עם הסביבה נוטה להיות "נפיץ" ולא פעם   
מוביל להסלמה, בפרט עם ההורים וצוות בית הספר. התוצאה היא 
מערכת יחסים מתישה ומתסכלת בין ההורים לילד, בין בית הספר 

לילד ולא פעם גם בין בית הספר להורים. 

מטרת המרפאה לתת כלים והכוונה להורים ולמורים כיצד להימנע   
ממערכות הסלמה, להציב גבולות ברורים לילד ולהעצים את כוחם 

של המבוגרים האחראים. 

המרפאה הוקמה ומנוהלת על ידי אירית שור ספיר, פסיכולוגית   
קלינית מומחית. 

הטיפול ניתן על ידי פסיכולוגים המתמחים בנושא ומתרכז בהדרכת   
הורים פרטנית קצרת טווח )8–12 מפגשים( וביצירת ברית עבודה 

משותפת בין ההורים ובית הספר. 

הבעיות העיקריות המטופלות: בעיות סביב סדר יום, הצקות לאחים,   
אלימות מילולית ופיסית, התנהגות בבית ספר, ויכוחים בלתי 

פוסקים בבית, אי היענות לגבולות ועוד. 

הטיפול מסייע ליצירת אווירה רגועה יותר, להעצמת הורים   
ולשת"פ הורה-מורה, ויוצר שיפור חיובי במצב הילד וביכולתו לייצר 

אינטראקציה נעימה עם הסביבה. 

בנוסף, המרפאה מקיימת טיפול קבוצתי להורים, הרצאות בבתי   
ספר והדרכות למורים. בקרוב צפויה להיפתח קבוצה לפיתוח 

 .ADHD מיומנויות חברתיות לילדים בעלי

ניתן לפנות למרפאה בטל' 03-9253186 שלוחה 2, כל יום בין   
השעות 8:00–10:30. 

מבחן מאמץ במעבדה לתפקודי ריאות
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להורמון הגדילה תפקיד חשוב במערכות שונות: רפי קרסו '' פרופ

וגם, תפקיד הכולל האצת גדילה בילדות ובגיל ההתבגרות, בגוף

כשמתגלה חסר בהורמון זה יש צורך. תהליכים מטבולים שונים

ר"ועל כך נשמע מד, בטיפול מתאים בכדי לא לעכב התפתחות

שהיא סגנית מנהל המכון? שליטין נכון... שלומית שליטין שהיא

אבל מה קורה במצב. האנדוקריני במרכז שניידר לרפואת ילדים

מה, נשאל קודם, אולי נגיד סליחה? של חוסר בהורמוני גדילה

?למה הוא חשוב? הוא הורמון הגדילה

הורמון הגדילה זה הורמון שמופרש בגוף: ר שלומית שליטין "ד

התפקיד העיקרי שלו זה הגדילה של. ויש לו כמה תפקידים בגוף

אבל יש לו עוד כמו שהזכרת קודם לכן תפקידים, כן, הגוף

על חוזק העצם הוא, משפיע על מסת השריר בגוף, מטבולים

ולכן, על משק הסוכרים בגוף הוא משפיע בצורה עקיפה, משפיע

10בריאות 

18/01/2012

11:43:47

10ערוץ 

חסר- ח שניידר "בי,ר שלומית שליטין "ד

בהורמוני גדילה

תוכנית:

:תאריך

:שעה

:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4137762&CID=102402:לינק לקובץ

ידיעות פתח תקוה ערוץ 10

ישראל היום 

מעריב

לאשה

העיר מלאבס רשת ב'

שניידרמדיה

אנחנו מרבים לעסוק, בימים אלה של חופשת הפסח: ענת דולב

.רפואת ילדים, היום על הפרק, בטף הגודש את הבתים והרחובות

והבנו שיש, מתי הפסקנו להתייחס לילדים כאל מבוגרים קטנים

מתי התחלנו לקחת. להם צרכים והתבטאויות קליניות משלהם

כי אם, ולהפנים שהם לא שלוחה שלנו. אותם ברצינות גמורה

בעוד כשבועיים יציין מרכז שניידר. אינדיבידואלים בפני עצמם

בכינוס מדעי. לא להאמין,  שנה להיווסדו20, לרפואת ילדים

.בהווה ובעתיד של רפואת הילדים, בינלאומי שיעסוק בהיסטוריה

,בשניידר'' מנהל מחלקת ילדים א, שלום לפרופסור שי אשכנזי

.ומומחה למחלות זיהומיות

אני מתחבר, אהבתי את הפתיח שלך, שלום ענת: אשכנזי'' פרופ

.אליו

הם איזה, אבל באמת הם לא שלנו, אני מאד אוהבת ילדים: ענת

שלוש בשלוש

02/04/2012

15:05:49

רשת ב

20במרכז שניידר יציינו -רפואת ילדים 

שנה להיוסדו בכינוס מדעי שיעסוק

תוכנית:

:תאריך

:שעה

:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4256737&CID=102402:לינק לקובץ
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בחודש נובמבר 2011 נסעתי לצ'אנג מאי 
שבתאילנד כדי להשתתף בכנס מקצועי בינלאומי 
בחסות הארגון העולמי של הריפוי בעיסוק. בכנס 

הצגתי שתי עבודות שאני שותפה להן:
שיקום לאחר ניתוח העברת גידים בגפה 

עליונה באוכלוסיית ילדים עם שיתוק מוחין – 
עבודה רב צוותית ששותפים לה ד"ר דני וייגל, 
צוות הפיזיותרפיה, צוות הריפוי בעיסוק וצוות 

פסיכוסוציאלי, ופרויקט המחנה לילדים נפגעי 
כוויות המתקיים בישראל מזה שלוש שנים והוא 

היחיד מסוגו במזרח התיכון. חשתי גאווה רבה 
להציג את פועלנו ולגלות שוב ושוב שהרמה 

המקצועית והאקדמית של מרכז שניידר אינה 
נופלת במאום מרמתם של מרכזים רפואיים 

ממדינות מובילות כגון אוסטרליה, ארה"ב וקנדה. 
מפגשים מרתקים שהתקיימו בכנס בין עמיתים 
למקצוע מכל רחבי העולם, ובייחוד עם עמיתים 
ממדינות ערב כגון קטאר, איראן וערב הסעודית, 
המחישו לכל המשתתפים שלרפואה, למקצועות 
הבריאות ובעיקר להומניטריות אין גבולות. הידע 
חוצה מחסומים ותרבויות והאידיאולוגיה היחידה 

היא הניסיון להוביל לחיים עם תכלית ולשפר 
איכות חיים, לחנך לעשייה ולמצוא את הדרך 

להבנת החריג, לשילובו בחברה ולהפיכת המוגבל 
למקובל.

להתאים משאבים מקומיים
בכנס הוצגו עבודות מחקר ומגוונות, המחזקות 
את העשייה בתחום הריפוי בעיסוק ומספקות 

 .)EBP( ראיות מדעיות לעשייה הטיפולית
כמו כן הוצגו תוכניות התערבות המנצלות 

משאבים מקומיים ומתאימות אותם לצורכי 
אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. אחת 

התוכניות הללו, שלקחתי בה חלק, היא שיטת 
טיפול ייחודית שפותחה בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת צ'אנג מאי –

THAI ELEPHANT ASSISTED THERAPY. החוג יצר שיתוף פעולה ייחודי 
עם חוות פילים מקומית ובנה תוכנית התערבות טיפולית עבור ילדים ונוער, 

המאובחנים בספקטרום האוטיסטי ברמות שונות של תפקוד. התוכנית, 
שהתבססה על תוכניות דומות בתחום טיפול בעזרת בעלי חיים, כוללת טיפול 

יום-יומי בפיל, רחצה, האכלה, אילוף ורכיבה. שלושה מחקרים שהתפרסמו 
בשנים 2006–2011 בדקו את יעילות הטיפול ופיתחו פרוטוקול התערבות 

מתאים למגוון הקשיים המאפיין את האוכלוסייה בספקטרום האוטיסטי. 
בשלושת המחקרים הוכח שיפור במדדים התפקודיים שנבדקו, ועל ידי כך בוססו 

ראיות ליעילות התערבות טיפולית ייחודית זו.

הדדיות מפרה ומעצימה
משיתוף פעולה בין אנשי האקדמיה ואנשי המקצוע במרכזים הטיפוליים השונים, 
לבין שכבה סוציואקונומית הרחוקה מהם כמרחק כדור הארץ מהירח – מאלפי 

מאלפי פילים כמרפאים בעיסוק

כי משניידר תצא תורה

הפילים – צמחו שני הישגים ראויים לציון: יצירת תוכנית התערבות לשיפור 
תפקוד באוכלוסייה מוגבלת, תוך ניצול משאב אנושי וסביבתי המצוי בשפע; 
והעצמת אוכלוסייה חסרת השכלה פורמאלית, שבחלקה הגדול אינה יודעת 
אפילו קרוא וכתוב. הדדיות זו מפרה ומעצימה את כל המעורבים בעשייה, 
הופכת את המקבל לנותן את הנותן למקבל, ותורמת לחיזוק החברה תוך 

שימור מסורת ארוכת שנים וניצול מרבי של משאבים מקומיים. זכיתי לפגוש 
שם אנשים צנועים, רוחשי כבוד לאדם ולסביבתו, חרוצים ובעלי מוסר עבודה 

גבוה במיוחד, בעלי חוכמת חיים ואינטליגנציה רגשית גבוהה, החותרים 
למצוינות יחד עם שאיפה להוביל ולפתח תוכניות לימוד והכשרה ולהפוך את 
המזרח הרחוק למוביל בתחום הבריאות. כולי תקווה שההתקשרויות שנוצרו 

ביני לבין עמיתיי למקצוע יולידו עשייה משותפת לקידום רווחתו של הפרט 
והחברה. נסעתי בגאווה, נושאת את דגל ישראל, לייצג את העשייה המקצועית 

שלנו כאן – וחזרתי עם שרשרת דגלים. תודה למרכז שניידר על שאיפשר לי 
את ההשתתפות בכנס.

בכנס חיפ"ק, הכנס המדעי העיקרי של רפואת הילדים בישראל 
שהתקיים בחודש פברואר, בלטו רופאי שניידר ב-16 הצגות מדעיות. 

מגוון החידושים הרפואיים שהוצגו כללו איתור פוזובקטריום כגורם 
 ,CMV למסטואידיטיס בילדים, טיפול בגנציקלוביר בזיהום מולד על ידי

חשיבות IL-8 בתסמונת PFAPA, מניעת התקפי אסתמה בסתיו, 
צריכת סידן באלרגיה לחלבון חלב פרה, מיגרנה בילדים, לחץ תוך-עיני 
מוגבר בעת טיפול בהורמון הגדילה, מבחן גירוי עם גלוקגון, התבגרות 

מוקדמת, חמצת בעת סוכרת והקשר בין סוכרת לנוגדנים אימהיים, 
השתלת כליה בתסמונת הימוליטית-אורמית אטיפית, היפותירואידיזם 

בילדים עם תסמונת נפרוטית וכריתת מעי לפרוסקופית במחלת 
קרוהן. ד"ר נעם זביט זכה בפרס העבודה המצטיינת על איתור הפרעה 
גנטית )מוטציה( הגורמת ליתר שומנים בינקות עם התפתחות פגיעה 

כבדית )ראו הרחבה במדור "המחקר על הפרק" בעמ' 14(. 
ברכות לחוקרים ולמציגים. 

חיפ"ק היי – לחוקרים של שניידר!

תוכנית התערבות ייחודית של טיפול בילדים אוטיסטים בעזרת 
פילים – זו הייתה רק אחת החוויות שאליהן נחשפה יוליאנה אשל, 
מנהלת השירות לריפוי בעיסוק בשניידר, בכנס בינלאומי שנערך 

בתאילנד. היא מדווחת



המשאב האנושי

מצוינות ומרכז שניידר הולכים יחד כבר 20 שנה, ורבים מאנשי הצוות בבית החולים ראויים להוקרה על 
איכות עבודתם. ובכל זאת, רק מעטים מהם יכולים לקבל מדי שנה את הוקרת ההנהלה על עשייה יוצאת 

דופן, המהווה דוגמה ומופת לכולנו. קבלו את מצטייני מרכז שניידר לשנת 2011

טקס העובד המצטיין של מרכז שניידר לשנת 
2011 התקיים ב-8.2.12 ובמהלכו הוקירה 
הנהלת בית החולים חמישה עובדים וצוות 
אחד שהוכתרו כמצטייני השנה החולפת. 

המצטיינים זכו להערכה בטקס מרגש, שאורגן 
ונוהל על ידי מחלקת משאבי אנוש בראשות 

לאה וייסמן והתקיים בסימן 20 שנות 
מובילות, לציון שני עשורים להקמת מרכז 
שניידר. הזוכה בפרס מנהל המוסד ופרס 

מנכ"ל הכללית, ד"ר גילת לבני, עלתה לבמה 
וקיבלה את הפרס מידי פרופ' יוסף פרס, 
מנהל מרכז שניידר, תמי בן רון, המנהלת 
האדמיניסטרטיבית, ונורית ברוך, מנהלת 
הסיעוד. ברכות חמות לזוכים ותודה לכל 

הממליצים הרבים שהעבירו את המלצותיהם. 
התהליך המרגש גילה שוב כי עובדי שניידר 
משקיעים את הלב ואת הנשמה – לא רק 
למען הילדים והמשפחות אלא גם למען 

חבריהם לצוות. 

ד"ר גילת לבני – רופאה בכירה, סגנית מנהל מחלקת ילדים א'
ד"ר לבני, בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, החלה את עבודתה 

בשניידר כמתמחה עם הקמת בית החולים. היא רופאת ילדים מעולה, המוערכת 
מאוד מצד הילדים ומשפחותיהם ובקרב עמיתיה. ד"ר לבני פועלת תוך חדשנות 

מחשבתית וחתירה מתמדת לאיכות רפואית ומציגה יוזמות חדשות לקידום 
האיכות ולייעול תהליכים. האכפתיות והמסירות המוחלטת שלה לחולים, גם 

הרבה מעבר לשעות העבודה, היא ייחודית. היא מגלה סבלנות רבה, כבוד 
ורגישות כלפי המטופלים וחבריה לעבודה, מתנהלת בנועם הליכות, עם אוזן 

קשבת ולב פתוח, ומשרה אווירה חיובית בסביבתה. היא מדריכה וחונכת 
סטודנטים לרפואה במקצועיות ובאהבה ומהווה מודל לחיקוי למתמחים 

ולרופאים הצעירים. מחוץ לתפקידה הפורמלי היא פועלת רבות בשניידר 
כיועצת למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, ובנוסף פעילה בוועדות אסטרטגיות 

שבמסגרתן הובילה תהליך לשיפור ממשקים בין יחידות ומחלקות בבית החולים. בפן האישי ד"ר לבני היא 
אשת משפחה למופת, רעיה ואם מסורה )ליונתן, 22, מיכל, 18.5, ועומר, 14(, ספורטאית נמרצת המשתתפת 

בתחרויות טריאתלון, ומזה שבע שנים מתלווה כרופאה למסעות הג'יפים של "מלכת המדבר". 

פרס מנהל המוסד ופרס מנכ"ל

לידיה פנחס – טכנולוגית רפואית, מכון הלב
לידיה היא טכנאית אקו העובדת בשניידר משנת 1992 ומתפקדת ברמה מקצועית גבוהה ביותר, 
תוך הקפדה על שלמות הבדיקות ואיכותן. מזה עשר שנים היא מנהלת את ארכיון יחידת אקו לב 

תוך שמירה על סדר מופתי ודואגת לתקינות המכשירים ולתחזוקם. במקביל היא פועלת בעקביות 
להכשרת דור צעיר של טכנאים. את לידיה מאפיינים ערכים כמו צניעות, מסירות, חריצות, אחריות, 

הגינות, ובעיקר – אכפתיות ואנושיות. היא רגישה מאוד לילדים ולמשפחות ומקדישה לכל אחד מהם 
את מלוא תשומת הלב, גם בשעות לחץ. בגישתה האמפתית היא מצליחה להשיג שיתוף פעולה 

ובדיקות טובות גם מילדים שחוששים ומתנגדים. לידיה מהווה דוגמה לכל עובדי מכון הלב מבחינה 
מקצועית, ארגונית ואנושית.

מלכי ולפיש – אחות, מחלקת טיפול נמרץ
מלכי עובדת במחלקה כאחות משמרת לילה משנת 1991, תקופה שבמהלכה ילדה 11 ילדים. מלכי 
היא אחות מקצועית, בעלת ידע נרחב ומיומנויות טיפול גבוהות ביותר. היא מסורה לארגון ולעבודה, 
אנושית ואכפתית. ברוגע ובשלווה המאפיינים אותה ואת עבודתה היא מצליחה להשרות ביטחון על 

הסובבים אותה. היא אינה מטפלת רק בילד החולה, אלא מתייחסת להורים ולמשפחה כחלק ממכלול 
הטיפול. למרות שעבודתה העיקרית נעשית במשמרות לילה, מלכי מהווה אחד מעמודי התווך של 
המחלקה. היא שותפה ומעורבת בכל הנעשה ומשרה אווירה חיובית על הצוות. מלכי היא מופת 

לאחות מעולה, אשר עובדת ללא לאות, תוך נאמנות ומסירות רבה.

אורית בורשטיין – ס' מנהלת הסיעוד, מחלקת כירורגיה
אורית היא אחות משכמה ומעלה, מבחינה מקצועית ומבחינה שירותית. היא מבצעת את תפקידה 

בשקט, בצניעות, במסירות ובמאור פנים, מהווה חלק בלתי נפרד מהצוות הניהולי של המחלקה 
ומשמשת כיד ימינה של מנהלת הסיעוד. אורית אהובה מאוד על הצוות, קשובה לבעיות ולצרכים 

האישיים של כל אחד ותמיד נמצאת כדי לתת כתף. היא פועלת כל הזמן לרווחת הצוות והמטופלים, 
מובילה ומקדמת את תחום ניהול סיכונים במחלקה, וכחלק מכך הכניסה שגרות עבודה של תחקור 

וניתוח אירועים. היא מדריכה וחונכת סטודנטים לסיעוד ואחיות חדשות ומשקיעה בקידום ופיתוח 
מקצועי של כל הצוות המטפל. אורית מוכנה תמיד לתרום מעבר לנדרש ומהווה דוגמה ומופת לאנשי 

הצוות במחלקה.

פרס הוקרהפרס מנהל המוסד
צוות מעבדה רב תחומית

המעבדה הרב תחומית בשניידר הוקמה ב-1991 ומנוהלת 
על ידי ד"ר ענת בן דור. צוות המעבדה מונה כ-30 עובדים 

מסורים, העובדים 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, בימי 
חול ומועד. מדובר בקבוצת עובדים מקצועיים ואחראים, 
המעניקים שירות אדיב, איכותי וזריז למגוון המחלקות 
והיחידות בבית החולים. חברי הצוות מתייחסים ביראת 

קודש לכל דגימה וכל אחד מהם זוכר כל העת כי מאחורי 
כל מבחנה עומדים ילד ומשפחה. במעבדה נעשה מאמץ 

עליון למצות את כל הבדיקות הנדרשות מהדגימה 
שהתקבלה, כדי למנוע מהילדים דקירה מיותרת וסבל 

נוסף. הצוות פועל מתוך מחויבות, הזדהות ונאמנות עם 
בית החולים וערכיו, ונותן מעצמו מעל ומעבר על מנת 

להשיג את יעדי מרכז שניידר והכללית.

ליאור ארז – חצרן ועובד משק
ליאור הוא עובד חרוץ, בעל מוטיבציה גבוהה, מסור 

ונאמן למרכז שניידר. הוא מפגין ידע מקצועי בתחומים 
שבאחריותו ומבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר. 

הוא נענה בחיוב לכל בקשה ומשימה, גם בלוחות זמנים 
לחוצים, מגלה אכפתיות ומעורב בארגון אירועים וכנסים 
בבית החולים. במהלך עבודתו הוא יוזם פעולות לשיפור 

וייעול ומוצא פתרונות יצירתיים לכל בעיה. ליאור מתייחס 
בכבוד לכל מי שבסביבתו, מסביר פנים ומוכן תמיד לעזור. 

הוא בעל מוסר עבודה גבוה ומשקיע גם מעבר לשעות 
העבודה ללא תמורה. יחסיו עם חבריו לצוות ראויים לשבח, 

הוא תמיד מחייך ומשרה סביבו אווירה טובה. ליאור הוא 
דוגמה ומופת לעובד הנותן שירות פנים מעולה.

מצוינות זה אנחנו
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פרופ' איציק לוי מונה 
למנהל היחידה למחלות 

זיהומיות. הוא מחליף 
בתפקיד את פרופ' 
איתמר שליט אשר 

פרש לגמלאות. במקביל 
למינוי קיבל פרופ' לוי 
דרגת פרופסור חבר 
מהפקולטה לרפואה 

ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב. פרופ' לוי, בוגר 
האוניברסיטה העברית וסא"ל )מיל'( בחיל הרפואה, 

סיים לאחרונה בהצטיינות תואר שני במנהל מערכות 
בריאות באוניברסיטת בר אילן. למרכז שניידר 

הוא הצטרף ב-1991 לאחר שסיים בבילינסון את 
התמחותו ברפואת ילדים. הוא שימש כרופא בכיר 
במחלקת ילדים א', בשנת 1995 יצא להתמחות 

במחלות זיהומיות בילדים בבית החולים ע"ש שניידר 
בניו יורק, ועם חזרתו לארץ ב-1998 הצטרף לצוות 

היחידה למחלות זיהומיות בשניידר, בה שימש 
משנת 2008 כמנהל השירות הקליני.

אשר גולן מונה 
כרנטגנאי ראשי בבית 
החולים במקומה של 

שושי הלינגר שפרשה 
לגמלאות. לאשר גולן 
ותק של כמעט עשר 

שנות עבודה בשניידר, 
שבמהלכן התקדם 

במגוון תפקידים במכון 
הדימות. משנת 1995 
שימש כסגן רנטגנאי ראשי ובשנת 2010 נבחר 
לעובד מצטיין של בית החולים. הוא בוגר עתודה 

ניהולית דרג ביניים של הכללית, בוגר לימודי תעודה 
במנהל מערכות בריאות ועוד שורה ארוכה של 

קורסים מקצועיים.

שאו ברכה
ד"ר עודד גלעד, ד"ר רובי חביב, ד"ר חגית 

לוין, ד"ר אביחי וייסבך, ד"ר מיכל בר לב, ד"ר 
ליאת הופנונג אשכנזי וד"ר אלון נבט עברו את 
בחינת שלב ב' – הבחינה המסכמת בעל פה לסיום 

ההתמחות ברפואת ילדים, שבה נבחנת היכולת 
לאבחן ילדים חולים מורכבים, לטפל בילדים אלו ולנהל 

את הטיפול המקיף בהם. בהתאם למסורת שניידר, 
כל הרופאים שניגשו לבחינה עברו אותה בהצלחה, 

שניים מהם )ד"ר הופנונג אשכנזי וד"ר נבט( אף 
בהצטיינות.

פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א' 
ומומחה למחלות זיהומיות, מונה החל מחודש 

 The Pediatric ינואר כחבר מערכת בכתב העת
Infectious Disease Journal – העיתון המוביל 

בעולם במחלות זיהומיות בילדים.

ד"ר לינה באסל קיבלה מענק מחקר 
מאוניברסיטת תל אביב, מטעם קרן מחקר ע"ש 

סטרנה קאופמן-גרמניס והמהנדס אלכסנדר 
גרמניס.

הוקרה 
לעובדים 

ותיקים
בחודש דצמבר האחרון הוקירה מחלקת 

משאבי אנוש את העובדים שציינו 20 שנות 
עבודה בכללית. העובדים הוותיקים הוזמנו 

לארוחת בוקר חגיגית עם הנהלת בית 
החולים ועם חברי ועד העובדים. יישר כוח 

ואיחולי עבודה פורייה גם בהמשך.

בקבלת הפנים למצטיינים

נשף פורים: היה שמח
נשף פורים לעובדי מרכז שניידר נחגג כמדי שנה בשיתוף פעולה בין הנהלת בית החולים, ועד 

העובדים וועד הרופאים. החוגגים נהנו מארוחת ערב בסגנון טאג'ין, מהופעת להקה שסחפה את 
כולם בריקודים ומילאה את הרחבה עד השעות הקטנות של הלילה, וכמובן – תחרות תחפושות 
נושאת פרסים. הפתעת הנשף הייתה מופע הבידור "קצרות ולעניין" עם חני נחמיאס, ציפי שביט 
ועירית ענבי. העובדים רכשו כרטיסים מכספם, וזכו לאירוע מיוחד ומהנה. להתראות בפורים הבא.
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בזכוכית מגדלת

800 תחנות עבודה. שלושה סוגים של תיקים רפואיים ממוחשבים. פרויקט 
רודף פיילוט. אין ספור תוכנות ומערכות. עשרות קריאות שירות מדי יום. ושפע 
של אירועים לא מתוכננים )בלת"מים(, כמו שרק בית חולים לילדים יכול לספק. 
יחידת המחשוב בשניידר חיה סביב השעון, או מדויק יותר – סביב אותה ליבת 
מחשוב קריטית, שבלעדיה לא יכול להתקיים כיום אף מרכז רפואי. "כיום, כל 

תהליך חדש הוא ממוחשב", אומר ערן ברבי, מנהל היחידה, "חלק מהמערכות 
הן תומכות רפואה פרופר, כמו התיקים הרפואיים והמעבדות. עומס העבודה 

לימד אותנו לתעדף את מה שדחוף יותר רפואית. אנחנו זוכרים תמיד שמאחורי 
כל מערכת מחשוב יש ילד חולה ששוכב במיטה. בסופו של דבר, כולנו עובדים 

בשבילו".

"ששים אלי פיילוט"
יחידת המחשוב כוללת אנשי מקצוע ממדרגה ראשונה: צוות אינטגרלי ובו 

ארבעה רפרנטים )שי לוק, יצחק שילה, חן מולד ורינת קמחי גואטה( ומזכירת 
היחידה )עדי שינה(, וטכנאים המשויכים לצוות שירות מתחמי של הכללית 

ונותנים שירות לאתרים סמוכים נוספים )בילינסון, גהה ובית רבקה(. את רוח 
הצוות מיטיב לתאר הרפרנט איציק שילה. "יש כאן רעב מקצועי מתמיד, כולנו 
'ששים אלי פיילוט'. שורה עלינו 'רוח המפקד' ויש גיבוי לעשייה. התוצאה היא 

אנשים סופר-מחויבים. חשוב לדעת שאתה חלק מצוות אכפתי ומקצועני כזה".
סקר שביעות רצון שערכה הכללית בקרב המשתמשים בשניידר מאשש זאת 

ומציג מגמת שיפור ברוב הפרמטרים. "ברור לנו ששביעות הרצון של המשתמש 
תלויה בעיקר באיש השטח שמגיע אל הלקוח ופותר תקלה", מסביר ערן, 

"הניסיון של איש השטח וההיכרות האישית עימו תורמים לשירות איכותי, ולכן 
אנו נוקטים בדרכים שונות כדי להקטין את תחלופת העובדים ביחידה ולהמשיך 
לספק את הפתרונות הטובים ביותר בתוך אילוצי המשאבים הקיימים". לדוגמה, 

כדי לצמצם זמני המתנה הצוות מתערב מרחוק, היכן שהדבר אפשרי.

נותן דוגמה אישית
לצורך שיפור השירות לעובדי בית החולים הופרד השירות למדפסות, וניתן 

באמצעות טכנאי מיוחד הזמין כל העת בבית החולים. בקרה צמודה על השירות 
הטכני מתבצעת באמצעות תוכנה ייעודית, המאפשרת לעקוב אחר כל קריאה. 

צוות היחידה מקפיד לעבוד בצורה מסודרת על מנת לספק את השירות המיטבי. 
מוקד השירות הטלפוני, ה-"Help-desk" )חיוג 4321(, מנקז אליו את כל פניות 

המשתמשים בשניידר ומנהל כל קריאה עד לסגירתה תוך הקפדה על רישום 
התקלות, הפניה לגורם אחראי ודיווח על סיום טיפול. הפנייה למוקד השירות 

מקצרת משמעותית את הטיפול בתקלה. "דווקא הפניות הישירות אלינו מולידות 
לא פעם עיכוב ואינן משפרות את השירות", אומר ערן. "אנשים תופסים אותי 

במסדרון, ואני תמיד עונה – כתוב מייל, פתח קריאה, כדי שנזכור ונעקוב ונטפל. 
הכול מתוך רצון לתת שירות טוב". ערן מתגאה ב"סיירת המובחרת" שלו – 

"אנשים משובחים אחד-אחד, כאלה שאפשר לסמוך עליהם באמת, ממש שגר 
ושכח". הם, מצידם, מספרים על מנהל הדורש הרבה אבל תמיד נותן דוגמה 

אישית של דבקות במשימה. איציק וחן עובדים בעיקר עם מערכת הקמיליון, שי 
הוא האיש הטכני ברמת אינטגרציה, אחראי על מדקון )PACS של מכון הלב( ועל 
מערכת iMD soft. הצוות מטפל בארבעה תיקים רפואיים ממוחשבים – איפיונים 
מיוחדים, קסטומיזציה, איסוף מידע מהמערכות, הפקת נתונים ודוחות. העבודה 

השוטפת ביחידה משלבת בין תוכנית עבודה פרויקטאלית לבין בלת"מים.
החזון: תיק רפואי אחוד

יחידת המחשוב יכולה לרשום לזכותה לא מעט הישגים: שניידר הוא מהראשונים 
בכללית שיישם את מערכת הקמיליון, חלוץ עולמי בין בתי החולים לילדים 

בקבלת תו איכות להגנת מידע, ואתר ניסוי מוביל לפיילוטים ארגוניים כמו אתר 
מרוחק לבדיקות מעבדה. צוות היחידה מוביל מהפכות ייעוליות כמו תוכנה 
לניהול סידור עבודה, החוסכת זמן יקר בסיעוד ובמקומות נוספים, מיישם 

חידושים כמו מערכת מולטימדיה ליד מיטת החולה, ואחראי על מתן הדרכות 
מחשוב אישיות וקבוצתיות לעובדי בית החולים.

החזון המקצועי של היחידה הוא מערכת רפואית אחודה. על פי ערן, בית חולים 
שלישוני צריך מערכת אחת. "ילד יכול להתחיל בטיפול נמרץ ולעבור ליחידה 

אחרת, לעתים מצבו מסתבך במחלקה והוא מועבר לטיפול נמרץ – ואז התיקים 
שונים ונדרשים ממשקים. העתיד הוא מערכת אחודה בה הזנת המידע וזרימתו 

מהמקורות השונים שקופות למשתמש". 
העבודה ביחידת המחשוב היא דינמיקה בלתי פוסקת. אין גבול לעשייה – 

תחזוקה, בדיקות, שיפורים. "מערכת מידע שאין לה דרישות חדשות היא מערכת 
מתה, כנראה שלא משתמשים בה", אומר ערן ברבי, ובאותה נשימה מפתיע 

אותנו עם אמירה שהמחשוב והטכנולוגיה אינם חזות הכול. "לא נמחשב תהליך 
אם לא נשיג מכך יתרון יחסי. אנו רואים תמיד לנגד עינינו את המטופל וצרכיו, 

ולא שוכחים שהמחשוב הוא הכלי ולא המטרה".

פרויקטים, פיילוטים, תחזוקה, פתרון תקלות – עבודת השירות הבלתי נגמרת של צוות יחידת המחשוב 
מתנקזת תמיד לנקודה אחת בתודעה: המחשוב הוא כלי, המטרה היא איכות הטיפול בילד החולה. "בסופו 

של דבר, כולנו עובדים בשביל הילד הזה", אומר ערן ברבי, מנהל היחידה

מטפלים במחשבים, חושבים על המטופל
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מי מטפל באחיות
50 אחיות לילה עברו סדנה חדשנית ולמדו כיצד לשמור על רעננות ואנרגטיות גם בעבודת הסיעוד 

הלחוצה והשוחקת. דיווחה של נורית ברוך, מנהלת הסיעוד

"עברתי השתלה". ציורים מספרים

מתן טיפול רפואי לילדים יחד עם תמיכה ועידוד 
נפשי להם ולבני משפחתם – זהו תפקידה הבסיסי 

של כל אחות בשניידר. לפי הספרות המדעית, 
עבודת האחות כרוכה בדרגת חרדה גבוהה 

ובהתמודדות עם לחצים רבים, שייתכן כי יובילו 
לקשיים כמו תגובות חרדה, שחיקה ואף הפרעות 

 פיזיולוגיות. 
במטרה להקל על התופעות הללו, ואם ניתן – 

למנוע אותן, הוזמנו אחיות משמרת הלילה לסדנה 
חדשנית שנערכה בבית החולים במטרה להקנות 

להן כלים ישימים כיצד לפתח עוצמה אישית, 
חדשנות וגישה חיובית. הסדנה התבססה על 

התפיסה שלפיה נקודת מבטנו על אירועים שונים 
בחיים קובעת את הפרשנות שלנו למצבים השונים 
ומעצימה אנשים בעלי גישה אופטימית, המחפשים 

 בכל סיטואציה הזדמנות ואתגר.
כ-50 אחיות מכל מחלקות שניידר השתתפו 

בסדנה והתנסו בתרגילים לעיצוב גישה מתמודדת 
וחיובית, להפגת מתחים, קונפליקטים ולחצים 

ולחידוש האנרגיות האישיות. המשתתפות הביעו 
שביעות רצון רבה וציינו את תרומתה הרבה של 

הסדנה לחיי היום-יום.

ה-CF והסיעוד 
תמי תעיזי, אחות אחראית במכון הריאות 

ובמרכז לסיסטיק פיברוזיס ע"ש גראוב 
בשניידר, ניהלה את מושב הסיעוד בכנס 
השנתי של החברה הישראלית לסיסטיק 
פיברוזיס. הכנס, שהתקיים בהשתתפות 
צוותים רפואיים, סיעודיים ופרא-רפואיים 

המטפלים ב-CF בישראל ובחו"ל, נועד להציג 
את הטיפולים העדכניים וליצור חילופי ידע 
ושיתוף פעולה בין המרכזים השונים בארץ 

ובעולם. המושב הסיעודי בכנס התמקד 
במניעת זיהומים, ובמהלכו הציגה תמי 

תהליכי עבודה למניעת זיהומים צולבים, 
המתקיימים במכון הריאות בשניידר בהתאם 

להנחיות בינלאומיות במטופלי CF נשאי 
חיידק עמיד. לפי ההנחיות הללו, הטיפול 

והבדיקות מתבצעים בחדר אחד שבו שוהה 
המטופל, כאשר כלל הצוותים מגיעים אליו 

תוך הקפדה יתרה על כללי מיגון ובידוד. 
הליך עבודה זה מובל בשניידר על ידי אחיות 
מכון הריאות, וביצועו המיטבי דורש שיתוף 

פעולה הדוק, תקשורת איכותית בין כלל 
הצוותים ואווירה תומכת. בדיון שנערך 

בכנס לאחר הרצאתה של תמי הוגדר מודל 
 CF העבודה הזה כראוי ליישום במרכזי

נוספים. על משתתפי הכנס נמנתה פרופ' 
ליסה סיימן מהמרכז הרפואי האוניברסיטאי 

קולומביה שבניו יורק, מי שהובילה 
את כתיבת ההנחיות למניעת זיהומים 

צולבים ב-CF. פרופ' סיימן הגיעה לביקור 
במכון בשניידר והביעה את התרשמותה 
מהתהליכים המיושמים במכון הריאות. 

בקרב צוותים המטפלים בילדים ידוע הציור כאמצעי לפיתוח דיאלוג וקשר עם הילד באופן לא מאיים ובלתי 
פורמאלי, וככלי ספונטני להבעת רגשות מודעים ומודחקים כאחד. הדבר נכון שבעתיים לגבי ילדים החולים 

במחלה כרונית או מורכבת, ונדרשים להתמודד עימה ועם השלכותיה על העולם שלהם ושל משפחתם. 
רחלי גבע, מנהלת הסיעוד במחלקת אשפוז ג', יישמה את השימוש בציור ככלי לחיזוק התקשורת ושיקוף 

הרגשות בקרב ילדים שעברו השתלה ובקרב הוריהם. בדרך זו נפתח ערוץ תקשורת מיוחד בינה לבין 
המטופלים, שאופיין בפתיחות, קרבה, 

הקשבה ויכולת לאמוד את רגשות הילד 
ומשפחתו – ערכים המהווים חלק מהותי 

בעבודת האחות. 
מבט בציורים שלפני ההשתלה ואחריה 

ממחיש את ההבדלים בין התקופות. לפני 
ההשתלה ציירה י' את פלג גופה העליון 
בלבד בצבע שחור המעיד על עצב, פחד, 
דאגה ודיכאון. אחרי ההשתלה היא ציירה 
את כל הגוף בוורוד )מביע אופטימיות(. 

אזור הכליות עבה ומודגש ומראה שחלק 
זה עדיין מעסיק מאוד את י' והיא עדיין 

חרדה לגביו.
צמד ציורים נוסף נעשה על ידי אב לילדה 

שעברה השתלה בשניידר. בתקופה הקשה 
הוא צייר בית קטן ושביל המוביל לבית 

חולים הנראה כחומה בצורה. "חיינו בשני 
מוקדים, בית ובית החולים, לא היו חיים 

אחרים", הוא הסביר, "הדרך אחת, הולכים 
לבית חולים עם מחשבות לא טובות. עבר 

עלינו חורף קשה, החיים נעצרו. בבית 
היחסים השתבשו, היו כעסים בינינו". בציור 

שני שנעשה אחרי ההשתלה נראים בית, 
שביל המוביל לבריכה, צמחייה ושמש 

זורחת: "החיים שוב רגילים. בבית היחסים 
השתנו לטובה, אנחנו יוצאים הרבה, 

מטיילים, אני מארח חברים ויוצא לבלות. 
אשתי אפילו חשבה להתחיל לעבוד".   

פעימת הלב
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עם כל הלב

מפגש הדרכה 
והכשרה למתנדבי 

"ילדים שלנו"
עמותת "ילדים שלנו" עוסקת בחודשים האחרונים בחיזוק 

מערך המתנדבים באמצעות בניית תוכנית להכשרת 
והדרכת מתנדבים, חדשים כמו גם ותיקים, ביחד עם 

פליסה ליס. במסגרת התוכנית הוזמנו המתנדבים 
החדשים לשני ימי הכשרה שהתקיימו במרכז הסטארלייט, 

ובמהלכם הגיעו בעלי תפקידים שונים בבית החולים 
להרצות בפני המתנדבים. במפגש הראשון הרצתה 

העובדת הסוציאלית מורן רודניקי, שהדגישה את חשיבות 
הקשר של המתנדבים עם בני המשפחה ועם הילד 

המאושפז עצמו. כמו כן הושם דגש על המקום המיוחד 
של המתנדב, תחושותיו והערך החשוב של פועלו. 

"נותנים סיכוי לחיים" – נרתמים למען הפגייה
מחלקת הפגים בשניידר בראשות פרופ' לאה 
סירוטה מהווה מרכז שלישוני לרפואת פגים 

וילודים מכל קצוות הארץ. מדי שנה מאושפזים בה 
כ-1,000 פגים וילודים עם בעיות רפואיות מגוונות 

ביניהם מומים מולדים רב מערכתיים, הפרעות 
כרומוזומליות ומטבוליות ועוד.

למען חידוש הפגייה ושדרוגה, הן ברמה 
הטכנולוגית והן בהתאמתה לצורכי הפגים ובני 

משפחותיהם, קיימה עמותת "ילדים שלנו" אירוע 
התרמה רב משתתפים במוזיאון תל אביב לאמנות. 

תחת הכותרת "נותנים סיכוי לחיים – תורמים 
למען הפגים במרכז שניידר" נערך קוקטייל קבלת 

פנים ולאחריו הופיעו בהתנדבות אייל גולן, שירי מימון ומישל כהן. הערב נחל 
הצלחה רבה בזכותה של יפעת זוארץ, שיזמה את האירוע והובילה אותו, בזכות 
נותני החסות קומפיוטר C-DATA, חברת מדיו וחוצות זהב, UPS ובנק הפועלים, 

והן בזכות התורמים והמתנדבים שהתגייסו למען המטרה. במסגרת האירוע, 
העמותה העניקה את פרס הילד לשנת 2012 למרשה סגל, על פעילותה רבת 

השנים לטובת שיפור איכות החיים של ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם 
ובשל היותה חברה נאמנה ותומכת במרכז שניידר. 

מתנדבת ותורמת
איה בורוכוביץ-אורן, המתנדבת בעמותת 
"ילדים שלנו" מזה כחמש שנים, תרמה 

באמצעות העמותה 10,000 שקלים 
לרכישת שני מכשירי עירוי למחלקת 

ניתוחי לב חזה – להנצחת זכרה של אימה, 
אידה קליזמר-בורוכוביץ, שנספתה במבצע 

אנטבה בשנת 1976. 

ברי טוב לבריאות

עמותת ילדים שלנו פועלת בביה"ח למען שיפור רווחת הילדים והמשפחות • אתם מוזמנים לבקר 
בדף הפייסבוק שלנו Our Children ולעשות "לייק" • להתנדבות ולתרומות: 03-9253802

קלעו למטרה  
כדורסלניות א.ס. רמת השרון ביקרו בשניידר במסגרת 
פעילות של חברת התרופות רוש. השחקניות חילקו 

ממתקים לילדים, הדגימו פעלולי כדור, שיחקו עם 
הילדים והצטלמו איתם. את הביקור ליוו מאפרות 

של חברת הקוסמטיקה WOW שאיפרו את הילדים 
לקראת פורים. הביקור נערך בשיתוף פעולה עם 

"ילדים שלנו" ולווה על ידי מתנדבי העמותה.  

זו השנה השנייה שהאמן 
ברי סחרוף מופיע במרכז 

הסטארלייט ומבקר באשפוז ד' 
ובמערך האונקולוגי, ביוזמתה 

של משפחת ליס ובשיתוף 
המערך החינוכי. המופע של 

ברי על השירים המוכרים 
שבו, המקצבים והעוצמה, גרם 

לכל הנוכחים בסטארלייט, 
ילדים ומבוגרים כאחד, 

להתרגשות רבה. לאור ההיענות 
וההתלהבות ברי הבטיח להגיע 

למופע נוסף בעתיד הקרוב.
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חברי עמותת נאמני מרכז שניידר מלווים את פעילות בית החולים בהתנדבות מאז היווסדו 
ומסייעים בפיתוחו ובקידומו. אתם מוזמנים ליצור קשר בטל' 03-9221748 או באינטרנט: 

www.friendsofschneider.org.il • חפשו אותנו גם בפייסבוק!

עינב מקוב-חסון למען 
ילדי מרכז שניידר

עינב מקוב-חסון, נכדתו של ישראל מקוב, נשיא עמותת נאמני 
מרכז שניידר, חגגה יום הולדת שבע וביקשה לשתף את ילדי שניידר 

בשמחתה ובמתנותיה. עינב, תלמידת כתה ב' בבית ספר בן-שמן, 
הגיעה לבית החולים מלווה בסבה ישראל והתקבלה על ידי רויטל 
מלכה, מורה וסגנית מנהלת המרכז החינוכי, וזיוה כספי, מרכזת 

העמותה. עינב העניקה לילדים המאושפזים ספרים ומשחקים רבים 
משפע המתנות שקיבלה ממשפחתה וחבריה.  

בעמותת נאמני שניידר כבר קוראים לזה הצלחה 
מתגלגלת: מסע האופניים הרביעי למען ילדי שניידר 

יתקיים השנה בתאריכים 16–18 במאי במתכונת דומה 
לשנים קודמות, בהשתתפות רוכבים ממרכז שניידר 

ומיחידות שונות בכללית, וכן רוכבים חיצוניים אשר ראו כי 
טוב במסע הקודם ושבים ומצטרפים גם השנה. המסע, 

בליוויה הלוגיסטי של חברת "מדוושי ישראל" ובסיוע 
טכני – בהתנדבות – של "מצמן מרוץ" פתח תקוה, יכלול 

שלושה ימי רכיבה: יומיים של רכיבת כביש בגליל, בין 
70 ק"מ ל-80 ק"מ ליום, לינה בכפר הנשיא, ארוחות 

רענון בדרך, ארוחת ערב באחוזת דוברובין, חולצת רכיבה 
איכותית ופינוקים נוספים; וביום השלישי רכיבת שטח 

באזור פתח תקוה בשני מסלולים בני 35 ק"מ או 15 ק"מ. 
כל ההכנסות ממסע האופניים יוקדשו השנה לפרויקט 

שדרוג הפגייה. כולם מוזמנים לרכב איתנו!

במאי 2007, בגיל 33, גילתה 
מיכל יעקבי שהיא חולה 

 – GIST בסרטן חלל הבטן
מחלה נדירה יחסית, המגיבה 

רק לתרופות ביולוגיות. 
מיכל, נשואה לטל ואם לגילי 

)כיום בן 12( ולאור )כיום 
בת שבע(, נותחה להוצאת 

הגידול ומטופלת מאז בטיפול 
כימותרפי בכדורים. כיום היא מנהלת חיים תקינים וחשה בטוב למעט תופעות לוואי שוליות, 

כאשר ההתמודדות היא בעיקר במישור הנפשי. מיכל עובדת אמנם בתחום המחשבים אך את 
הסיפוק הגדול היא שואבת מעבודות יד שונות שהיא מכינה. כך נרקם במוחה ובין אצבעותיה 

"פרויקט הצעיפים" – מתוך רצון לתרום ולשמח באמצעות עבודות יד שנעשות מכל הלב. 
"באופן טבעי חשבתי על מרכז שניידר שאת טיפולו המסור יצא לנו להכיר בעבר באופן אישי", 

מספרת מיכל, "כמובן שליבי נטה באופן אינטואיטיבי למחלקה האונקולוגית". מיכל מעידה 
שחיפשה את המכנה המשותף, כך שיהיה לה מה לתרום לכל משפחה ומשפחה. "זה הוביל 
אותי למחשבה על ההורים, שחווים קשיים רבים בגלל מחלת ילדיהם וגם להם מגיע רגע קטן 
של נחת". הצעיפים המקסימים של מיכל התקבלו באהבה על ידי האימהות במחלקה. מיכל 

מעידה שהעשייה הזאת העניקה המון כוח – "בעיקר לי, ושמחתי לגלות שגם לילדיי".

צעיפים של תקווה

נאמנים למסורת: 
מסע האופניים ה-4 

יוצא לדרך
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מרכז שניידר לרפואת ילדים
www.schneider.org.il

צילום: זיו קורן

חייםסיפורשניידר. 




