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לרפואת ילדים בישראל

מילה אישית
שלום לכולכם,

שקשה  עונה  היה   2011 חורף 
לשכוח. מזג האוויר הקר והמושלג 
שעבר על ארה"ב ועל אירופה לווה 
המחאה   – סוער  פוליטי  באקלים 
שהתחוללו  והמהפכים  האזרחית 

בכמה משכנותיה הקרובות של ישראל.
התחדשות  של  אווירה  לרוב  איתו  מביא  שהאביב  בעוד 
וצמיחה, הרי שבשנה זו במיוחד אנו נאחזים בציפייה שסדר 

חדש יצמח מהזרעים שהוטמנו.
במרכז שניידר לרפואת ילדים, כל עונה מביאה עימה אתגרים 
ייחודיים והזדמנויות חדשות. תקופת החורף מאופיינת לעתים 
הנשימה  דרכי  ומחלות  שפעת  מקרי  של  בעומס  קרובות 
בחורף  דחופה.  לרפואה  הגודשים את המחלקה  העליונות, 
בתכנונו  ומרווח.  חדיש  במיון  שניידר  מרכז  מתברך  הזה 
נועד חדר המיון להכיל כ-18,000 ביקורים בשנה,  המקורי 
אך בפועל עוברים בו מדי שנה למעלה מ-50,000 מטופלים. 
חדר המיון החדש לא רק שזכה למרחב מרווח יותר, לציוד 
עבודה  שיטות  כיום  מתפעל  אלא  מתוגבר,  ולצוות  חדשני 
יעילות ומהירות על מנת לתמוך בצורה הטובה ביותר בחולים 

ובבני משפחותיהם.
רפואת  תחום  שנה,   19 לפני  נפתח  שניידר  מרכז  כאשר 
אנו  ישראל.  במדינת  קיים  היה  לא  כלל  לילדים  החירום 
מלאי גאווה על ההתפתחות, על הצמיחה ועל הסטנדרטים 
הגבוהים של חדר המיון שלנו. תודה מיוחדת לפרופ' חזי ויסמן 
על מנהיגותו רבת ההשראה לאורך השנים בטיפוח המחלקה 
לרפואה דחופה בבית החולים כמו גם בקידום התחום כולו 

בישראל.
מי ייתן ואביב זה יביא עימו צמיחה, חירות, שלום ותקווה לכול.
לין שניידר

דבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,

"השירות – הוא שיעשה את ההבדל". המוטו המוביל 
ערך  גם  הוא  לייסודה  ה-100  בשנת  הכללית  את 

מרכזי באסטרטגיה של מרכז שניידר.
חנכנו  ללקוחותינו  השירות  לשיפור  מרכזי  כצעד 
בחורף האחרון את חדר המיון החדש והמרווח. פניו 
החדשות של המלר"ד מאפשרות לנו להעניק את השירות המתקדם ביותר 

למטופלים ברגעי האמת, כאשר הם זקוקים לנו יותר מכול.
זו בדיוק מהותה של גישת השירות החדשה של הכללית, הבאה לביטוי במהלך 
"כללית לידיעתך": להגיע אל הלקוח עם כל המידע הרלוונטי ועם כל השירותים 
באופן אקטיבי, בזמינות, בנגישות ובשקיפות המרביות. בהמשך 2011 נבצע עוד 
מהלכים לשיפור השירות ללקוחותינו: הרחבת הפגייה, שדרוג מחלקת אשפוז 
א' ושיפוץ המחלקה הכירורגית שכבר מצוי בעיצומו – הכול לרווחת המטופלים 
והצוות. במסגרת זו, וכחלק מאותה גישה, יצא לדרך גם פרויקט מסכי מידע 
ליד מיטת המטופל, ופעילויות נוספות לשיפור השירות ולהנגשת המידע יחברו 

לכך בהמשך השנה.
אין זו רק שנת ה-100 לכללית אלא גם יום ההולדת ה-20 למרכז שניידר, שיחול 
בחודש אוקטובר. את אבני הדרך הללו נציין במספר אירועים וכנסים בינלאומיים, 
שישלבו מחקר וטכנולוגיה בחזית הקידמה הרפואית-מדעית יחד עם תשומת 
לב מיוחדת לגורם האנושי – הכוח המניע את בית החולים להישגים ולהצלחות.
דוגמה טובה להירתמות של כולנו למען מטרה ממוקדת היא ההכנה למבדק 
להסמכה  בדרך   JCI-ה של  השני  המיפוי  נערך  לאחרונה  האקרדיטציה. 
הבינלאומית שלנו בתחום איכות הטיפול ובטיחות המטופל. בשנה האחרונה 
נערכנו לנושא דרך ועדות ממוקדות סטנדרטים, שמיפו את הפערים בין המצוי 
לרצוי ופעלו לבניית הנחיות ונהלים חסרים. תודה לכל מי שלוקח חלק בתהליך, 

הצפוי להעניק חותמת-איכות נוספת למצוינות של מרכז שניידר. 
בימים הללו שבין פסח ליום העצמאות אני מבקש לאחל לכולכם חג שמח, 
המשך עבודה פורייה ואיכותית – ושירות מצוין ללקוחות שלנו, שירות שיסייע 

לנו "לעשות את ההבדל". 
פרופ' יוסף פרס

מרכז שניידר לרפואת ילדים
רח' קפלן 14, פ"ת 49202

טל' 03-9253208
פקס 03-9253901

האחיות  ומוותיקות  גן  רמת  תושבת  שפייר,  מינה  האחות 
במחלקת הילדים בבית החולים בילינסון, נולדה בשנת הקמתה 
של הכללית – 1911. את יום 
חגגה  היא  ה-100  הולדתה 
עם עמיתיה, חבריה ומכריה 
לרפואת  שניידר  במרכז 
ילדים. באירוע המיוחד נכחו 
הילדים  ממחלקת  חבריה 

לרון,  צבי  פרופ'  ביניהם  שניידר,  ולימים ממרכז  בבילינסון 
מייסד המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר וזוכה פרס 
ישראל בחקר הרפואה לשנת תשס"ט, פרופ' יהודה דנון, 
ממייסדי מרכז שניידר, ופרופ' יצחק ורסנו, לשעבר מנהל 
מחלקת ילדים ג' בשניידר. מינה שפייר עלתה לארץ ב-1935 
במחלקת  בבילינסון.  כאחות  לעבוד  החלה   1956 ובשנת 
הילדים שם היא נחשבה לשם דבר, וילדים רבים זכו לטיפולה 
המסור. כולנו מאחלים לה בריאות ועוד הרבה שנים טובות.

בשער: פרופ' יחזקאל ויסמן, מנהל היחידה לרפואה דחופה, וירון פוקס, מנהל הסיעוד במלר"ד, עם מטופל צעיר

האחות מינה שפייר, מוותיקות מחלקת הילדים בבילינסון, חגגה יום הולדת מאה במרכז שניידר
לא רק הכללית חוגגת 100...
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חודש אחד, שש השתלות כליה
שתי כליותיו של פעוט, שמשפחתו ניאותה לתרום את איבריו, הוצאו כיחידה אחת והושתלו בניתוח מורכב 

בגופה של בת 14 כתחליף לפעילותה של כליה אחת 
שישה ניתוחי השתלות כליה בילדים ובני נוער התקיימו במהלך חודש 
אחד במרכז שניידר, בכללם שתי השתלות ייחודיות: השתלת שתי כליות 
בנערה בת 14 מתרומת איברים של פעוט, וניתוח השתלת כליה מציל 

חיים בילד בן 11. 
ד"ר רן שטיינברג, מנהל היחידה להשתלות איברים בילדים בשניידר, מספר 
כי בגופה של הנערה בת ה-14, שסבלה מאי ספיקת כליות, הושתלו 
שתי כליותיו של פעוט שהוצאו כיחידה אחת והושתלו בניתוח מורכב בצד 
ימין בגופה, במטרה שיחליפו פעילות של כליה אחת. מדובר בהשתלה 
נדירה, גם בילדים, והיא מאפשרת לנערה לשוב לחיות ללא תלות בטיפולי 
הדיאליזה שקיבלה בשלוש השנים האחרונות ביחידת הדיאליזה בשניידר. 

הרי  החיים,  איכות  לשיפור  גם  להשתלה  שנזקקה  מהנערה,  להבדיל 
שבמקרה של הילד בן ה-11 הייתה זו השתלה מצילת חיים במלוא מובן 
המילה. בשל אי יכולתו הגופנית לעבור טיפולי דיאליזה, נשקפה לילד סכנת 

חיים ממשית אם לא הייתה נמצאת עבורו תרומת כליה. 
"לשמחתנו, בזכות היענות רבה יחסית לתרומת איברים, זכינו בחודש אחד 
להעניק חיים ואיכות חיים לשישה ילדים ובני נוער", מציין ד"ר שטיינברג, 
ויאפשר לנו לעזור לילדים  יגדל  "אני תקווה שמספר תרומות האיברים 

נוספים הממתינים להשתלה". 
את שני הניתוחים הייחודיים ביצעו אנשי צוות מערך ההשתלות במרכז 
שניידר בראשות פרופ' איתן מור: המתנחים ד"ר רן שטיינברג וד"ר מיכאל 
גורביץ, המרדימים ד"ר איגור צונזר, ד"ר לודמילה קצקו וד"ר קונסטנטין 
ואחיות  יחידת האולטראסאונד של בית החולים  נקרסוב, יחד עם צוות 
חדר ניתוח. הילדים אושפזו במחלקת ילדים ג' במרכז שניידר, בראשות 
פרופ' יעקב אמיר, ואת המעקב אחריהם מבצע צוות המכון לנפרולוגיה 
בראשות ד"ר מרים דוידוביץ'. מצבם של כל השישה מוגדר טוב וחלקם 

אף שוחררו לביתם. 

אחד ממומי הלב הקשים ביותר לתיקון 
עורקי  אי-היווצרות  הוא פגם מולד של 
אלו  ילדים  ריאותיהם של  בעובר.  ריאה 
עורקים  ידי  על  דם  אספקת  מקבלות 
חלופיים שמוצאם מאבי העורקים – מצב 
הפתרונות  אחד  חיים.  סכנת  המהווה 
לתיקון  ביותר  המוצלחים  הכירורגיים 
הכירורגי  הצוות  ידי  על  פותח  זה  מום 
בסטנפורד  לילדים  החולים  בבית 
שבקליפורניה, ומיושם גם במרכז שניידר 

בשיתוף מומחי בית החולים האמריקני. בניתוח 
זה  ומחוברים  זה נאספים העורקים החלופיים 
לזה על מנת ליצור עורק הדומה לעורק הריאה 
התקין. הניתוח מבוצע במספר שלבים, ומטרתו 
להאריך את תוחלת חיים ולשפר את איכותם. 
המוסדות,  בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
על  מומחי  בין השאר השתלמויות של  הכולל 

יוצרים עורק ריאה חדש יחד עם מומחי סטנפורד
המערך הקרדיו-כירורגי מטפל 

בלמעלה מ-50% מהילדים 
חולי הלב בארץ ומבצע מדי 
שנה מאות ניתוחים לתיקון 

מומי לב, שחלקם קשים 
ונדירים במיוחד

ביקר  מורכבים,  ניתוחים  של  משותף  וביצוע 
לאחרונה בשניידר ד"ר מוהן רדי, מנהל מחלקת 
שנחשב  ומי  בסטנפורד  ילדים  לב  כירורגיית 
לאחד המומחים המובילים בעולם בניתוחי לב 
בילדים. במהלך הביקור ניתח ד"ר רדי מספר 
ילדים עם מומי לב מורכבים, יחד עם ד"ר גבי 
וד"ר  בשניידר,  בכיר  ולב  חזה  מנתח  אמיר, 

ולב  חזה  ניתוחי  יחידת  מנהל  פרנקל,  ג'ורג' 
בבית החולים. המערך הקרדיו-כירורגי בשניידר 
הלב  חולי  מהילדים  מ-50%  בלמעלה  מטפל 
בארץ ומבצע מדי שנה השתלות לב, השתלות 
ריאה ומגוון ניתוחים לתיקון מומי לב מולדים 
נוער  ובני  ילדים  תינוקות,  במאות  ונרכשים 

מהארץ והעולם.

ד"ר מוהן רדי )מימין( וד"ר גבי אמיר
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חדשות שניידר

חדר  פועל  שניידר  שבמרכז  שנים  עשר  מזה 
המרכז  ידי  על  המופעל  לבן"(,  )"חדר  סנוזלן 
החינוכי ומאפשר לצוות לטפל בילדים מאושפזים 
בגישה מרגיעה, המבוססת על גרייה רב חושית 
ומסייעת להפחית מתח, חרדה וכאב הנלווים 
לאחרונה  ממושך.  ולאשפוז  קשים  לטיפולים 

החל גם מכון הריאות בבית החולים לשלב את 
גישת הטיפול הזאת בחולי סיסטיק פיברוזיס 
טיפולים  של  ארוכה  לשורה  הנחשפים   ,)CF(
שעות  ליחה,  לניקוז  ממושכת  פיזיותרפיה   –
אינהלציה רבות, בדיקות לא נעימות, אינפוזיות 
של אנטיביוטיקה תוך-ורידית ודקירות מרובות 

ׁש ׁש ׁש מושתלים – ויכולים!   ביום פעילות מיוחד לילדים שעברו השתלת איברים במרכז 
שניידר השתתפו כ-40 ילדים ובני נוער, שחוו פעילות מלהיבה ואתגרית המותאמת למצבם. בעזרתם 
הברוכה של מתנדבים מחברת טבע ומעמותת "שמחה לילד", הופעלו מתקנים אתגריים בפארק גני 
יהושע בתל אביב, שאיפשרו לילדים לבצע בהשגחה רפואית צמודה מגוון פעילויות, מגלישת אומגה ועד 

בישולי שדה. את יום הפעילות היייחודי יזמו העובדות הסוציאליות שושנה אושרי ונגה כץ.

CF-מסנזלים" את ילדי ה"
באופן  חיים  אלו  "מטופלים  מאוד.  צעיר  מגיל 
יום-יומי עם חרדה קיומית, המשפיעה לא רק 
על מצב רוחם אלא גם על זה של משפחותיהם 
פרופ'  אומרת  בהם",  המטפלים  הצוות  ואנשי 
חנה בלאו, מנהלת מכון הריאות וה-CF. פרופ' 
איזי  בבית  הסנוזלן  לחוויית  שנחשפה  בלאו, 
מיכולת  במיוחד  התרשמה  ובשניידר,  שפירא 
והמטפל  המטופל  חוויית  את  לשנות  השיטה 
שינויי תאורה,  כמו  שילוב אמצעים  באמצעות 
מאמינה  "אני  ויורדות.  עולות  ובועות  צלילים 
שבעזרת הסנוזלן תוכל המחלקה להיות מקום 
וביטחון",  לתמיכה  מקור  המהווה  יותר,  נעים 
אמרה. בהמשך לכך, ולאחר היוועצות משותפת 
איזי  ובבית  בשניידר  בסנוזלן  המטפלים  של 
שפירא, נבנתה תוכנית שמטרתה "לסנזל" את 
ושבמהלכה עברו אחיות המכון  מכון הריאות, 
השפעותיו  בנושא  קורס  נוספים  צוות  ואנשי 

הטיפוליות של הסנוזלן.

פרויקט התרומה לקהילה: ממשיכים לתת!

צברה  הקהילה  למען  שניידר  מרכז  פעילות 
תאוצה בשנת 2010 וסחפה לא מעט עובדים. 
גם השנה תתמקד הפעילות בקרב קהילת יוצאי 

אתיופיה ובנושא הזהירות בדרכים.
מה שבטוח. כל הורה לילד המטופל במרפאות 
הפיזיותרפיה או הריפוי בעיסוק זוכה להסבר על 
מושבי הבטיחות. את שנת 2011 פתח הצוות 
יצאו העובדים לחניות  ביום בטיחות, שבמהלכו 
והעניקו  הורים  פגשו  ולמחלקות,  החולים  בית 
נוספת  קבוצה  ובלון.  מידע  עלון  הסבר,  להם 
חשיבות  על  למשפחות  הסבירה  בלובי,  פעלה 
התאמת המושב והפנתה אותן למיצג של ארגון 
מתוכנן  הגבוהה  ההיענות  בעקבות  "בטרם". 
קלברס  ענבל  רון,  בן  לתמי  תודה  נוסף.  אירוע 
לפועל. האירוע  יצא  שבזכותן  ליבוביץ,  ויהודית 
פעילות עם אמונה. הקשר עם מעונות "אמונה" 

מזמנם  לתת  שניידר  לעובדי  ומאפשר  נמשך 
ומליבם למען ילדי העדה האתיופית. אחת לחודש 
ניתנת במעון שעת סיפור על ידי מתנדב משניידר 
– ותודה לננסי איליי, ריקי סיני, אופירה מהצרי, 
נגבה סבג, ד"ר פטריק שטפלר, מורן רודניקי ואורה 
מגן. בנוסף, במעון שערייה ובמעונות נוספים של 
"אמונה" התקיימו מפגשים שהעבירו העו"סיות 
התמודדות  בנושא  ברקן  וטלי  עופר  סיגלית 
עם דילמות בגיל הרך. כמו כן, תחת הכותרת 
"להתפתח בכיף" מתבצעת הנחיית הורים במתן 
גירויים התפתחותיים לילדים בשכבות גיל שונות, 
ובית החולים אף מסייע למעון "אמונה" בהפקת 
חגיגות לילדי המעון. הפעילויות זוכות למשובים 
המטפלות.  מצוות  והן  מההורים  הן  מצוינים, 
מרכז  עובדי  התגייסות  על  גאים  להיות  אפשר 

שניידר למשימה – ואפשר גם להצטרף!

הפעילות היפה של מרכז שניידר בנושא ההתנדבות בקהילה, שהחלה אשתקד, ממשיכה בתנופה גם בשנת 2011 
בתחומי הבטיחות בדרכים והקהילה האתיופית. סקירתן של ד"ר עפרה ארן וד"ר אסתי בן חיים

ׁש ׁש ׁש חל"כ עם הרוח  תרגיל התגוננות בפני לוחמה 
כימית נערך בשיתוף בתי החולים בילינסון ושניידר, ובמסגרתו 
הגורמים  עם  יחד  השונות  וההצלה  הביטחון  יחידות  תורגלו 
רמת  את  להעלות  שנועד  התרגיל,  החולים.  ובתי  העירוניים 

מוכנות בית החולים לאירוע חל"כ, הוכתר בהצלחה מלאה.

מימין לשמאל: ג'ין יודס, מנכ"לית בית איזי שפירא, פרופ' חנה בלאו, מנהלת מכון ריאות ו-CF בשניידר, 
ד"ר מישל שפירא, מנהלת סנוזלן בבית איזי שפירא, וסיגלית רוזנפלד, אחות במכון הריאות בשניידר

פרויקט הסנוזלן, המיושם בהצלחה במרכז שניידר, הושק גם במכון הריאות בבית החולים בשיתוף בית איזי שפירא
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לרפא את צלקות הנפש

קבוצה של כ-18 ילדים נפגעי כוויות שטופלו 
במרכז שניידר השתתפו במחנה לילדים נפגעי 
במשך  שנערך  בישראל,  מסוגו  היחיד  כוויות, 
ארבעה ימים בקיבוץ יחיעם. המחנה התקיים 
זו השנה השלישית ביוזמתן של שתי מנהלות 
ממרכז שניידר – יוליאנה אשל, מנהלת השירות 
השירות  מנהלת  ארבל,  ונילי  בעיסוק,  לריפוי 
לפיזיותרפיה. הוא נערך בתמיכתו של סמואל 
  BURN ADVOCATES NETWORK מנכ"ל  דייויס, 
מקצוע  אנשי  של  ובשותפות  שבארה"ב, 
ממרכזי הכוויות בכל רחבי הארץ. ההשתתפות 
)כמחצית  במחנה  שניידר  ילדי  של  המסיבית 
מהילדים במחנה הם מבית החולים( התאפשרה 
בזכות סיועה של עמותת ילדים שלנו, שתרמה 
גם לארגון הפעילויות במחנה. באמצעות מגוון 
פעילויות הנערכות בליווי צמוד של חונכים מקרב 
אנשי המקצוע המלווים, ומפגש עם ילדים שחוו 

אותה חוויה – חילוניים ודתיים, ערבים, דרוזים 
ובדואים – מאפשר המחנה למשתתפיו לראות 
הדימוי  את  לשקם  חדש,  באור  עצמם  את 
העצמי ולרכוש ביטחון שיאפשר להם עם הזמן 
להשתלב בחברה ללא עכבות. "האינטראקציה 
לחונכים  הילדים  ובין  עצמם  לבין  הילדים  בין 
חוצה כל גבול של תרבות, אידיאולוגיה או דת", 
הכוויות  לילדי  "במחנה  ויוליאנה,  נילי  אומרות 
ותומכת,  בטוחה  תרבותית,  רב  סביבה  יצרנו 
שבה לכל אחד, חניך כחונך, היה מקום לחוות, 
להשתתף, להרגיש, להביע ולקוות. זו דרך שבה 
בחרנו להשפיע ולהביא לשינוי תפיסתי בקבלת 
השונה בחברה שבה אנו חיים. שאיפתנו היא 
ילד  לכל  ויאפשר  למסורת  יהפוך  שהפרויקט 
נפגע כוויות להמשיך את תהליך ריפוי הצלקות 
שווים  בין  כשווה  בגאווה  ולהתהלך  הנפשיות 

בחברה".

מערכת  כניסת  עם  הדימות   במכון  ישיבות  חדר  ׁש ׁש ׁש 
ה-PACS לבית החולים בשנת 2010 נרכשו עמדות פענוח למערך ההדמיה, הותקנו 
תחנות צפייה בכלל המחלקות והיחידות ובית החולים עבר לעידן חדש. חדר 
ישיבות חדש, המצויד במיטב טכנולוגיית ה- IT (Information Technology) הוקם 
במכון הדימות ביוזמת פרופ' גדי חורב והנהלת בית החולים. בחדר מותקנים 2 
מסכים "H.D.T.V 52 בפורמט PORTRAIT המקבלים סיגנל דיגיטלי מכרטיסי מסך 
ייעודיים. כל מסך מסונכרן באופן נפרד למסך תחנת ה-PACS, כך שמתאפשר 
פענוח על ידי הרדיולוג במקביל לישיבה עם המחלקות הקליניות. הצפייה במסכים 
הגדולים מסייעת לקבלת החלטות רפואיות חשובות בישיבות צוות הרופאים 
.PACS ומאפשרת לשתף קהל צופים גדול באיכות הגבוהה של תחנת פענוח

וידאו  תקרת  ׁש  ׁש  ׁש 
ברפואה הגרעינית מיפויים 
מורכבת,  משימה  הם  בילדים 
הדורשת הסחת דעת של הילדים 
הנבדקים: מדובר בסדרת צילומים 
הנמשכים 15–60 דקות ברציפות, 
שבמהלכם צריך הילד לשכב על 
ניסיון  בעקבות  תזוזה.  ללא  גבו 
מוצלח עם תקרת וידאו שהותקנה 
 SPECT/CT-ה מצלמת  מעל 
ב-2008, הותקנה לאחרונה מעל 
ראשית  התלת  הגמא  מצלמת 
ומתקדמת,  חדשה  וידאו  תקרת 
ובה שלושה מסכי LCD  גדולים 
מהתקרה,  תלויים   ,HD באיכות 
המסודרים במבנה גיאומטרי דמוי 
חופה היוצרת מעין מעטפת מעל 

מיטת הצילום. על גבי המסכים מוקרנים קליפים מערוץ הופ, שהותאמו במיוחד 
להקרנה על שלושה מסכים. לדברי ד"ר בר-סבר, מנהל המכון לרפואה גרעינית, 
התוצאה היא אפקט "מהפנט", המרגיע את הילדים ומקטין מאוד את התנועות 
הלא רצויות. תקרת הווידאו הייחודית הותקנה על ידי מומחי חברת ויזואלד 
בשיתוף ערוץ הופ ובזכות תרומתם הנדיבה של בני משפחת קליש, תורמים 

ותיקים של עמותת "נאמני מרכז שניידר". 

על אכילה 
ופסיכולוגיה

נפתחה  אכילה  להפרעות  מרפאה 
לאחרונה במסגרת המחלקה לרפואה 
המרפאה  בשניידר.  פסיכולוגית 
קריספין  אורית  ד"ר  ידי  על  מנוהלת 
רב-מקצועי  צוות  ידי  על  ומאוישת 
הכולל פסיכולוגיות, עובדת סוציאלית, 
מטפלות  פסיכיאטרית,  דיאטנית, 
בהבעה.   ומטפלות  משפחתיות 
לטיפול  כיום  המקובלת  התפיסה 
בהפרעות אכילה מדגישה את חשיבות 
הראייה הרחבה והטיפול הרב-מקצועי 
תחת קורת גג אחת. ברוח זו כוללים 
טיפולים  מגוון  המרפאה  שירותי 
חלקם  מחקר,  ומבוססי  עדכניים 
פרטניים וחלקם קבוצתיים. המרפאה 
 18–6 בני  נוער  ובני  לילדים  מיועדת 
המלוות  אכילה  מהפרעות  הסובלים 
דיכאון  בהפרעות רגשיות כמו חרדה, 
הגופני  ושמצבם  אובדניות,  ומחשבות 
במסגרת  טיפול  מאפשר  והנפשי 
השירותים  מן  חלק  אמבולטורית. 
כרוכים  המרפאה  במסגרת  הניתנים 
בתשלום. לפרטים: טל' 9253863–03  



פעימת הלב

אחיות למקצוע

הלהבות של אסון הכרמל 
אדמה  הותירו  רק  לא 
מפוחמים  יערות  חרוכה, 
ולרכוש,  לבתים  ונזקים 
ילדים  השאירו  גם  אלא 
הלם  של  במצב  רבים 
וחרדות. השירות הסוציאלי 
ד"ר  בהנהלת  בשניידר, 
עפרה ארן, יצר קשר עם 
מנהלת הלשכה לשירותים 
ועם  בעוספיא  חברתיים 
המקומית,  המועצה  ראש 
קבוצתית  תוכנית  ובנה 
טיפולית לילדי המועדוניות 
הנתונים  מאיסוף  ביישוב. 
התברר  הצוות  שביצע 

כי ילדים רבים באזור אכן מגלים סימפטומים של טראומה וכי אצל 
חלקם חלה רגרסיה כמו קשיי שינה והרטבת לילה. מכיוון שהלהבות 
פונו  בעוספיא  והגנים  מהצהרונים  חלק  לבתים,  במהירות  התקרבו 
בקרב  לסטרס  וגרם  טראומתי  עצמו היה  הפינוי  שגם  כך  בבהילות 

לאחר  כשבוע  הילדים. 
אסון הכרמל העבירה עו"ס 
פידא פארס-בדר, מטפלת 
קוגניטיבית-התנהגותית 
מצוות השירות הסוציאלי, 
לילדי  ראשונה  סדנה 
ביישוב.  המועדוניות 
העלו  הסדנה  במהלך 
הילדים מראות מהאסון, 
וסיטואציות  מחשבות 
כמו  טכניקות  קשות. 
מודרך  דמיון  הרפיות, 
ואף  לילדים  סייעו  וציור 
לעבד  המועדוניות  לצוות 
בסדנה  הטראומה.  את 
שלושה  שנערכה  שנייה, 
רגשית  התאוששו  כבר  שהילדים  היה  ניכר  האסון,  לאחר  שבועות 
יותר מזו שהובעה  וציוריהם הביעו אופטימיות רבה  מהחוויה הקשה 
בקבוצה הראשונה. כל המתנות שחולקו לילדים בסדנאות נתרמו על 

ידי עמותת ילדים שלנו ועמותת ידידי המחלקה הכירורגית בשניידר.

האחיות במרכז שניידר מובילות את הקורס הפדיאטרי של הכללית, המאפשר 
לאחיות בתי החולים ומרפאות הקהילה להתמקצע בנושא סיעוד הילד החולה

אחיות שניידר מובילות בטיפול בילד החולה – וגם בהעברת הידע הזה 
קורס  בשניידר  הסתיים  לאחרונה  הארץ.  מכל  לאחיות  והקנייתו  הלאה 
ייחודי לאחיות בנושא "סיעוד הילד החולה", לאחיות פדיאטריות מרחבי 
הכללית. מטרת הקורס הייתה העמקת הידע ומיומנויות הטיפול בנושאים 
הקשורים בבריאות הילד, במטרה להבטיח טיפול מקצועי, איכותי ובטיחותי 
של הצוותים הסיעודיים. הקורס הובל ורוכז על ידי רחל גודינגר – אחות 
ארבעה  ונמשך   – כללית  ואחות  נוירוכירורגיים  בילדים  טיפול  מרכזת 
השתתפו  בקורס   .2011 לינואר  ועד   2010 אוקטובר  מחודש  חודשים, 
אחיות העוסקות בתחום הפדיאטרי מכלל בתי החולים של הכללית ברחבי 
הארץ וכן מהמחוזות הרבים שבקהילה. שילוב זה יצר הפריה מקצועית 

ולימודית והיכרות עם תחומי ההתמקצעות השונים של הסיעוד.
"לקיום קורס כזה יש חשיבות רבה בשל היות הסיעוד הפדיאטרי שדה 
נרחב מאוד ובעל היבטים מקצועיים רבים, ובעיקר בשל הצורך להתייחס 
באופן אישי ופרטני לכל ילד חולה באשר הוא", אומרת רות הלוי, מנהלת 
תכונות  ובונה  מפתח  גדילתו  במהלך  ילד  "כל  החולים,  בבית  הסיעוד 
המאפיינות ומבדילות בינו לבין אחרים, וגורמים רבים ומגוונים משפיעים 

ההורים,  זהותו:  עיצוב  על 
בתחומים  מטפלים  החברים, 
עצמו.  הילד  ואישיות  שונים 
של  המוגבל  היקפו  בשל 
להתמקד  צורך  היה  הקורס 
בתחומים מסוימים מתקופת 
למרות  לבגרות.  עד  הינקות 
הצורך בהתייחסות ספציפית, 

להתוודע  להם  ולגרום  לנושא  הלומדים  את  לחשוף  הצליחו  הלימודים 
למדיניות הטיפול הרפואי והסיעודי העדכנית ביותר". דגש רב ניתן בקורס 
שילוב של  ועל  הגדילה  במהלך  והנפשי  על התחום ההתפתחותי-רגשי 
מחלות ילדים שונות. חלק ניכר מההרצאות בקורס הועברו בעזרת מיטב 
וכן  שניידר  מרכז  של  והפרא-רפואיים  הסיעודיים  הרפואיים,  הצוותים 
ידי אנשי מקצוע מהמרכז לבריאות הנפש גהה. בסיומו של הקורס  על 
הביעו האחיות המשתתפות שביעות רצון גבוהה מאוד, שבעקבותיה כבר 

מתכוננים בהנהלת הסיעוד בשניידר לפתיחת הקורס הבא.

בעקבות אסון הכרמל:
        עו"סיות שניידר למען ילדי עוספיא

פידא פארס-בדר )שלישית מימין( עם הצוות בעוספיא

רות הלוי

6



כי משניידר תצא תורה

ההצלחה משתלמת
בשנתיים  הגיעו  העולם  מרחבי  רופאים  עשרה 
האחרונות לשניידר במסגרת תוכנית בינלאומית 
יוקרתית להשתלמות בכירורגיית ילדים. מנתחים 

את סוד ההצלחה

מאגר הידע והניסיון העצום שנצבר במרכז שניידר לא רק שמציב את 
בית החולים כאחד המתקדמים בעולם ברפואת ילדים, אלא הופך 

למצרך מבוקש בפני עצמו בקהילה הפדיאטרית הבינלאומית.
ביטוי  לידי  בא  שניידר  מרכז  עם  פעולה  לשיתוף  הגדול  הביקוש 

תוכנית   – ילדים  בכירורגיית  בינלאומית  תוכנית השתלמות  בהרחבתה של 
המאפשרת לרופאים ממדינות שונות להשתלם בשניידר בכל תחומי הכירורגיה 
הפדיאטרית. "התוכנית נבנתה עבור כירורגים מחו"ל במטרה להקנות להם 
ידע מפורט ומעמיק בכל תחומי כירורגיית ילדים כדי שיוכלו ליישמו עם שובם 
לארצם", אומר מנהל התוכנית, פרופ' נפתלי פרויד, "ההשתלמות כוללת למידה 
תיאורטית והתנסות מעשית בכל הכרוך בכירורגיית ילדים, תינוקות ומתבגרים". 
ד"ר דרגן קרברושיץ', סגן מנהל המחלקה הכירורגית, מנהל השירות לכירורגיה 
זעיר-פולשנית ומרכז התוכנית, מציין כי התוכנית מקיפה ספקטרום רחב של 
ניתוחי בטן ובית החזה  אם בשיטה הקונבנציונלית ואם בפעולות זעיר-פולשניות 

זכה  האחרון  חיפ"ק  בכנס  גם  שנה,  בכל  כמו 
נערך  הכנס  כבוד.  של  למקום  שניידר  מרכז 
קלינית  לפדיאטריה  הישראלית  ידי החברה  על 
במתכונת של מפגש מדעי, שתכליתו לתת במה 
לעבודות מחקר מקוריות מרחבי הארץ ברפואת 
מליאת  והתמחויותיה.  גווניה  כל  על  הילדים 
בשל  במיוחד  מרגשת  הייתה  האחרון  הכנס 
ורסנו,  יצחק  לפרופ'  חיפ"ק  יקיר  אות  הענקת 
ג' בשניידר עד לפרישתו  ילדים  מנהל מחלקת 

ילדים  ממחלקת  פרייס  דריו  ד"ר 
נבחר  בשניידר  הריאות  וממכון  ג' 
להשתתף בתוכנית יוקרתית של שיתוף 
לבין  סטנפורד  אוניברסיטת  בין  פעולה 
במסגרת  בארץ.  לרפואה  הספר  בתי 
התוכנית נבחר מדי שנתיים נציג אחד 
מאוניברסיטת תל אביב, הזוכה למלגת 
שבקליפורניה.  לסטנפורד  נסיעה 
חודשים  כשישה  נמשכת  התוכנית 
חלק  שמכסה  קיום  מלגת  ומקנה 
בשהותו  והמחיה.  הנסיעה  מהוצאות 
בסטנפורד ישלב ד"ר פרייס בין עבודת 
על  דגש  תוך  קלינית,  ועבודה  מחקר 
בילדים  בטיפול  והניסיון  הידע  העמקת 
עם מחלות ריאה כרונית בכלל ובחולי 
סיסטיק פיברוזיס בפרט. באופן ספציפי 
שונות  בטכניקות  פרייס  ד"ר  יתמקד 
תוך  בילדים,  ריאה  תפקודי  ביצוע  של 
השתלבות במחקר בסיסי של מחלות 
ריאה בילדים – בתקווה שהידע שירכוש 
ייושם במרכז שניידר עם חזרתו ארצה.

מלגה מסטנפורד 
לד"ר דריו פרייס

גאוות יחידה בכנס חיפ"ק
לגימלאות, וזאת על תרומתו הייחודית לקידום 
רפואת הילדים בישראל. כל הדוברים העלו על 
נס את פעילותו לאורך השנים, בכלל זה העמדת 
כמנהלי  כיום  המכהנים  תלמידים  של  דור 
מחלקות ומכונים ברחבי הארץ. גם כיום ממשיך 
בתחום  שניידר  במרכז  לעסוק  ורסנו  פרופ' 
למנהלת  כיועץ  ומשמש  סיכונים,  ניהול  של 
באי  הישועה.  מעייני  בביה"ח  הילדים  מחלקת 
מאלפת  הרצאה  ממנו  לשמוע  התכבדו  הכנס 
על רפואת הילדים לאורך השנים מנקודת מבטו 

הייחודית )בתמונה מימין(. 
הריאות  במכון  בכיר  רופא  פרייס,  דריו  ד"ר 
בשניידר, סיים את תפקידו כגזבר חיפ"ק והעביר 
לקהל דוח כספי ומדעי מרתק. בטקס הענקת 
פרסי הצטיינות לרופאים צעירים זכתה בפרס 
במחלקת  מתמחה  צינמן,  ויסבורד  אורית  ד"ר 
ילדים א' בשניידר, על עבודתה בנושא היעלמות 
סוכרת  בחולי   TTG נוגדני  של  עצמונית 
)בשילוב עם מכון הגסטרו ועם המכון לסוכרת 
ואנדוקרינולוגיה בשניידר(. בנוסף, הציגו נציגים 
כהרצאות  רבים,  עבודות  תקצירי  משניידר 
וכפוסטרים. ובסיכום: חוויה אקדמית מרשימה 

– ולא מעט גאוות יחידה לצוות בית החולים. 

מרכז שניידר לא מפסיק "לייצר" גם פרופסורים חדשים ומורים מצטיינים 
בפקולטה לרפואה. לפירוט, עיברו למדור "שאו ברכה" בעמ' 11

)ניתוחים לפרוסקופים וטורקוסקופים(. "היכולת שלנו לתת מעטפת הכשרה 
מלאה מבוססת על היכולת לבצע טווח רחב של ניתוחים הדורשים מיומנויות 
מיוחדות, על ניהול מקרים מגוונים במחלקות אשפוז והמעקב במרפאות החוץ, 
ועל שיתוף פעולה ארוך טווח בפעילות קלינית ומחקרית עם מרכזים רפואיים 
ואוניברסיטאות בחו"ל". התוכנית, הכוללת חונכות אישית על ידי כירורג בכיר, 
מושתתת על הכרה בינלאומית במרכז שניידר כמקום יוקרתי לביצוע תוכניות 
בבית  השתלמו  האחרונות  השנתיים  במהלך  הכירורגיה.  בתחום  הכשרה 
החולים עשרה רופאים מקולומביה, ניגריה, סרביה, רומניה ומדינות נוספות 

בתחומי כירורגיית ילדים, הרדמת ילדים, טיפול נמרץ ילדים ונאונטולוגיה.

בתמונה: ד"ר אדריאנה מיכאלה ניקה מסרביה עם ד"ר דרגן קרברושיץ' ממרכז שניידר
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יום המחקר הדו-שנתי השישי של בית החולים התקיים ב-3 בפברואר 2011, 
וכמו תמיד היווה חגיגה של עשייה מחקרית, שיתוף בידע והתעדכנות במילה 
האחרונה של רפואת הילדים. הקו המרכזי שהוביל את יום המחקר הנוכחי 
היה עידוד מחקר בקרב חוקרים צעירים של בית החולים. האירוע נפתח 
בברכותיהם של מנהל בית החולים פרופ' יוסף פרס, פרופ' מרק רוטנברג 
מבית החולים לילדים בסינסינטי, וד"ר לינה באסל, יו"ר ועדת המחקר של 

מרכז שניידר. 

יישום שיטות חדשניות
הרצו  רפואי",  במחקר  חדשניות  מחקר  שיטות  "יישום  הראשון,  במושב 
דיקן  מקורי,  יוסף  פרופ'  ומארה"ב.  מישראל  בתחומם  מובילים  אורחים 
הפקולטה לרפואה, נתן הרצאה בנושא "קלינאי מדען – זן נכחד?", ותיאר 
את הירידה הבולטת במספר הקלינאים המעוניינים בביצוע מחקר בסיסי 
תוך שהוא מביא נתונים מאלפים ממחקרים אשר בוצעו בארה"ב בנושא זה. 
פרופ' ליאור גפשטיין מהטכניון הרצה על תאי גזע פלוריפוטנטים אנושיים 
עור.  מתאי  אחרות  רקמות  ותאי  הלב  שריר  תאי  לגדל  האפשרות  ועל 
תאים אלו הושתלו ברקמת הלב של עכברים וגרמו לפעימות ברקמת הלב 
המושתלת. עקב כך קיימת תקווה כי תאים אלו יוכלו להחליף בעתיד את 

הקוצב המלאכותי. בהמשך המושב הרצה 
פרופ' מרטין ג' מרטין מ-UCLA על מחלות 
ספיגה  בבעיות  הקשורות  תורשתיות 
ממושכים  לשלשולים  הגורמות  מולדות, 
במושב  נוספת  הרצאה  בגדילה.  ולפגיעה 
מנדלבאום  עופר  פרופ'  ידי  על  ניתנה  זה 
פעילות  בנושא  העברית,  מהאוניברסיטה 
תאי ההרג הטבעיים במחלות כשל חיסוני. 
מחקרו של פרופ' מנדלבאום התבסס על 
הריאות  במרפאת  המטופלת  משפחה 

במרכז שניידר.

מחקר הלכה למעשה
מחקר  עבודות  הוצגו  למעשה",  הלכה  "מחקר  שנקרא  השני,  במושב 
נבחרות של בית החולים. עירית שוורץ-אטיאס, האחות הראשית במחלקה 
ילדים  עם  בעבודה  ומעכבים  מקדמים  גורמים  על  הרצתה  האונקולוגית, 
חולי סרטן, הקשורים בשביעות רצון מהעבודה ובכוונה להמשיך בתחום או 
לפרוש ממנו. לאחר מכן הרצתה אפרת בירק, סטודנטית לתואר שני בביה"ס 
הגורם  גן חדש,  זיהוי  על  אביב,  באוניברסיטת תל  ע"ש סאקלר  לרפואה 
לפיגור שכלי תסמונתי ולא תסמונתי. ד"ר מאיר מי-זהב סיכם מאפיינים 
קליניים וגנטיים של חולי אוסלר-וובר-רנדו )HHT( בישראל והציג את סיכום 
המעקב במרכז הלאומי הישראלי. ד"ר דרגן קרברושיץ' סיפר על שינוי בגישה 
הכירורגית לניתוחי טחול, ופרופ' חנה תמרי הרצתה על החלבון קודנין-1 

והדיפרנציציה האריתרואידית. 

העולם שייך לצעירים
במושב השלישי הציגו חוקרים צעירים מבית החולים – ד"ר אורית ויסבורד-

צינמן, ד"ר אחיה אמיר והפסיכולוגית מירב ברנע – עבודות מחקר חדשות 
שביצעו. ד"ר ויסבורד-צינמן זכתה בנסיעה לבית החולים לילדים בסינסינטי 
ד"ר  תפגוש  הנסיעה  במהלך  מצטיינת.  מחקר  עבודת  על  ראשון  כפרס 

מבית  מובילים  חוקרים  ויסבורד-צינמן 
שונות  במחלקות  ותבקר  האמריקני  החולים 
בנושא  היא  הזוכה  העבודה  החולים.  בבית 
 Tissue נוגדנים מסוג היעלמות עצמונית של 
Transglutaminase, השכיחה בילדים עם סוכרת מסוג 1. עבודות נוספות 
שהוצגו במושב זה זכו בפרסים כספיים. טקס חלוקת הפרסים כלל הענקת 
מלגות מחקר לחוקרים ד"ר נועם זביט )בנושא חיסוני צהבת בקרב אוכלוסיית 
)בנושא חיפוש הגן האחראי על תסמונת  חולי צליאק(, ד"ר עידית מאיה 
)בנושא  בן-ארויה  נועה  וד"ר  שכלי(  לפיגור  הגורמת  משפחתית  קלינית 
סינדרום טורט(. בהמשך חולקו פרסים לפוסטרים המצטיינים מתוך למעלה 
מ-40 פוסטרים מדעיים שהוצגו בלובי בית החולים במגוון תחומים רחב, 
זיהומיות, אנדוקרינולוגיה,  נושאים הקשורים בתזונה, סיעוד, מחלות  כולל 
אונקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, אימונולוגיה ועוד. ועדת הפרס, שכללה את 
ופרופ' אלן אפטר, בחרה  ויסמן  יחזקאל  פורז, פרופ'  אירית  זילבר,  רמה 
שלושה פוסטרים מצטיינים: של רקפת פנדו, של סיגלית רוזנפלד יחד עם 

דיאנה קדוש, ושל ד"ר קורינה הרטמן יחד עם אירית פורז.

מימין: פרופ' יוסף פרס, ד"ר לינה באסל, ד"ר אורית 
החולים  מבית  מחקר  מענק  זוכת  ויסבורד-צינמן, 
מצטיינת  מחקר  עבודת  עבור  בסינסינטי  לילדים 

לחוקרים צעירים, ופרופ' רענן שמיר 

תערוכת הפוסטרים בלובי שניידר
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המחקר על הפרק

חוד חנית ושמו מחקר
יום המחקר השישי במרכז שניידר שילב הרצאות מרתקות של מומחים מהארץ ומחו"ל יחד עם הצגת עבודות 
מחקר חדשות • התוצאה: סקירה נרחבת ומעמיקה של התקדמות רפואת הילדים בעידן הטכנולוגי של ימינו • 

ד"ר לינה באסל, יו"ר ועדת המחקר בבית החולים, מסכמת יום שכולו חגיגה מחקרית



המשאב האנושי
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משכמם 
ומעלה

שישה אנשי צוות, ממגוון סקטורים ותפקידים, הם העובדים המצטיינים של מרכז 
שניידר לשנת 2010 • בטקס מרשים, שהופק כבכל שנה על ידי מחלקת משאבי 
לטובים  המוסד  של  והתודה  ההערכה  את  המשקפים  פרסים  להם  הוענקו  אנוש, 

ביותר מבין רבים וטובים • מצוינות כדרך חיים

פרס מנהל המוסד ופרס מנכ"ל הכללית
פרופ' אלן אפטר, מנהל המחלקה לרפואה פסיכולוגית

פרופ' אפטר, מומחה לפסיכיאטריה כללית ולפסיכיאטריה של ילדים ונוער, עובד 
ונוער במרכז  בשניידר כעשר שנים. בתפקידו הקודם ניהל את מחלקת ילדים 
לבריאות הנפש גהה. הוא בעל יכולת בין-אישית יוצאת דופן, יוצר קשרים חמים 
עם מטופליו ובני משפחותיהם, משרה עליהם ביטחון ואמון וזוכה לאהדה רבה 
מצדם. לפרופ' אפטר ידע מקצועי קליני רחב ביותר שהוא חולק עם כלל עמיתיו, 
הוא חוקר נמרץ הזוכה להערכה רבה בארץ ובעולם, מעורב בקהילה ומשקיע מזמנו 
של  ובפיתוח  במחקר 
ייחודיות,  טיפול  דרכי 
על  שוקד  ובמקביל 
הצוות  אנשי  הדרכת 
ועל הכשרת מתמחים 
של  חזונו  וסטודנטים. 
פרופ' אפטר, לנפץ את 
מחלות  על  הסטיגמה 
נפש בילדים, מהווה נר 
המחלקה  צוות  לרגלי 

לרפואה פסיכולוגית.

ציון לשבח
איריס גרינבאום, מנהלת סיעוד במחלקת ילדים ב'

איריס מצטיינת בניהול איכותי ורחב יריעה של הצוות הסיעודי במחלקה 
ומובילה את הצוות לאיכות עשייה גבוהה ללא פשרות. היא צנועה ועם 
זאת מקצועית מאוד ואסרטיבית, ומודרכת על ידי איכות הטיפול לצד 
דאגה מתמדת לעובדים. איריס מפגינה יושרה, לויאליות ואכפתיות כלפי 
הילד המטופל ומשפחתו, וכלפי האחיות הצעירות והסטודנטיות היא 
מהווה מודל לחיקוי ברמה מקצועית ובין-אישית. כמנהלת, היא מובילה 
את הצוות תוך שימוש בתוכניות עבודה מסודרות, קידום פרויקטים 

מחלקתיים ומחקרים ומתן דוגמה אישית למעורבות ולהשקעה.

אשר גולן, סגן רנטגנאית ראשית במכון דימות
אשר מהווה דוגמה לעובד חרוץ, בעל מוטיבציה גבוהה, אמין, לומד 
ומלמד. הוא רנטגנאי מצוין בעל ידע טכני ומקצועי יוצא דופן, המהווה 
כתובת ייעוצית לגורמים מכל רחבי הארץ. הוא שירותי מאוד, קשוב 
ואמפתי לחולים, מאיר פנים לכול, איש צוות מעולה המוכן לעזור בכל 
עת – סמל של צניעות ויושרה מקצועית ואישית. אשר תורם רבות 
בפרויקטים  גם  מעורב  המקצועית,  הרמה  ולהעלאת  המכון  לקידום 
רוחביים בבית החולים ואף הוביל פרויקט גדול )PACS( משלב התיכנון 

והמיפוי ועד להטמעה ביחידת ההדמיה ובכל מחלקות שניידר.

העובדים המצטיינים לשנת 2010 יחד עם חברי ההנהלה. מימין לשמאל: תמי בן-
רון, איריס גרינבאום, אלונה רוטברד, פרופ' יוסף פרס, פרופ' אלן אפטר, שירי בן עמי 

גלסנר, אשר גולן, ד"ר דוד אולנובסקי, רות הלוי, לאה וייסמן

פרופ' אפטר מקבל את פרס המנכ"ל ממנכ"ל הכללית אלי דפס
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מחלקת משאבי אנוש: 
שותפה באסטרטגיה

אנוש,  משאבי  בניהול  למצוינות  המי"ל  פרס 
אסטרטגי",  כשותף  אנוש  "משאבי  בקטגוריה 
שניידר  במרכז  אנוש  למחלקת משאבי  הוענק 
למחלקה  הוענק  הפרס  וייסמן.  לאה  בראשות 
על תרומתה לקידום מקצוע ניהול משאבי אנוש 
בישראל, במסגרת פרויקט "פיתוח משאבי אנוש 

כשותף בבניית תוכנית אסטרטגית".

דרכי  היחידה לשחזור  למנהל  מינויו  על  לד"ר יורם שטרן, 
נשימה עליונות במרפאת אף אוזן גרון.

לגימלאים בהוקרה
אירוע לכבוד עובדי מרכז שניידר שפרשו לגימלאות נערך בנוכחות הנהלת בית החולים, ועד  העובדים 
וועד הרופאים, נציגת הגימלאים, הפורשים ובני זוגם. האירוע כלל ברכות, מופע אמנותי וחלוקת מגינים 

לפורשים – ובעיקר חימם את הלב לכולם.

תודה למתנדבים  
הכללית,  של  המצטיינים  המתנדבים  בטקס 
על  שניידר  מרכז  ייוצג  מאי,  בחודש  שייערך 
שנה  כ-12  המתמידות  מתנדבות,  שתי  ידי 
– מתנדבת במרפאת  בפעילותן: מרתה קוטון 
 – אייזנר  וחסידה  וסוכרת,  אנדוקרינולוגיה 
וביילוד,  בפג  נמרץ  לטיפול  ביחידה  מתנדבת 
שאף נבחרה בין חמשת המתנדבים שזכו ב"מגן 

מנכ"ל" למתנדב מצטיין בכללית לשנת 2011.

ממשיכים לעשות עניין
כולם מוזמנים להרצאות הבאות בסדרת 

"עושים עניין" – מיוחד לעובדי שניידר:
• "האם אנו לבד? החיפוש אחר צורות 	

יואב  פרופ'   – ביקום"  תבוניות  חיים 
יאיר )21.6(. 

• "השפעת סמים על תפקוד המוח" – 	
ד"ר דורון רביד )20.9(.

• "התמודדות כנגד כל הסיכויים ולידה 	
מחדש" – פסקל ברקוביץ )13.12(.

היה פורים שמח
שניידר  מרכז  לעובדי  פורים  נשף 
נערך באולמי קסאנאדו בפתח תקוה 
ביוזמת ועד העובדים, ועד הרופאים 
העובדים  החולים.  בית  והנהלת 
חגגו עם מופע של ישראל קטורזה, 
ארוחת  רקדניות,  אנג'לס,  להקת 
וכמובן,  המלך,  כיד  ושתייה  ערב 

תחרות התחפושות המסורתית.

ואלו תוצאות הבחירות
בבחירות לראשות ועד העובדים, שנערכו ב-14.3.11, 
מסקטור  אלכאוי  נעמי  מוחלט(  )ברוב  כיו"ר  נבחרה 
הסיעוד. לסגן יו"ר הוועד נבחר שלמה מיכאל מהסקטור 
הם:  הנוכחית  בקדנציה  הוועד  חברי  הפארא-רפואי. 
אירית אדלר, שמחה טרפ, לאה קארין, אילן לוי, נילי 
אדרי, לנה טרילסקי - סיעוד, ריקי חסיד, לאה קנינג, 
אמרה  שושנה  מיכאל,  שלמה  מינהל,   - שושן  אורלי 
- פארא-רפואי, ענת בן יוסף - מעבדה, אסתר צברי - 

לוגיסטיקה, פאלח זייד - כוח עזר.

ציון לשבח
שירי בן עמי גלסנר, פיזיותרפיסטית 

במרפאת כאב וניתוחי חזה
במצב  הנמצאים  בילדים  מטפלת  שירי 
רגשי ומוטורי קשה ביותר. בדרכי נועם 
יוצאי  קשרים  יוצרת  היא  ובאסרטיביות 
ומצליחה  דופן עם המטופלים הצעירים 
מפתיעה.  התקדמות  איתם  להשיג 
במקביל היא מעניקה טיפולים נשימתיים 
ופעוטות  לתינוקות  התפתחות  וטיפולי 
לאחר ניתוחים. היא מובילה את תחום 
בילדים   CRPS מסוג  בכאב  הטיפול 
טיפול  באמצעי  משתמשת  בארץ, 
חדשניים ומרצה בכנסים מקצועיים. שירי 
מקרינה שקט ושלווה, היא בעלת קסם 
אישי וסבלנות אין קץ, ואף אהודה מאוד 
כמדריכה קלינית לסטודנטים מכל הארץ.

פרסי הוקרה
רפואית  מזכירה  רוטברד,  אלונה 

במחלקה כירורגית
אלונה היא עמוד התווך של המחלקה: 
לאורך כל השנים היא מצטיינת בעבודתה 
הטובה והיעילה, תורמת לאיכות השירות 
מיומנת  בצורה  ומתפקדת  והטיפול 
ומקצועית. היא נאמנה, מסורה ואחראית, 
לצוות  ואחריות  אישית  מחויבות  מגלה 
הפרויקטים  לכל  ושותפה  ולמטופלים 
הלחוצה,  עבודתה  למרות  במחלקה. 
אלונה עושה תמיד את תפקידה ברוגע 
באופן  בעיות  פותרת  היא  ובשלווה. 
ושירותית,  ייצוגית  גישה  בעלת  יצירתי, 
משתלבת מצוין בצוות הרב תחומי וזוכה 
היא  בכך  הצוות.  מכל  רבה  להערכה 
מהווה מודל לעבודת המזכירה במחלקה.

בכיר  רופא  אולנובסקי,  דוד  ד"ר 
במרפאת אף אוזן גרון

ד"ר אולנובסקי הוא רופא בכיר באחת 
המרפאות העמוסות בבית החולים. הוא 
פנים,  מסביר  רבה,  באנושיות  מצטיין 
בגובה  ולמטופלים  לעובדים  מתייחס 
ובעל כושר  העיניים, מוכן תמיד לסייע 
בעבודה.  מרשימים  והשקעה  התמדה 
לעבודה,  מאוד  מסור  אולנובסקי  ד"ר 
מעורב  לעזוב,  ואחרון  להגיע  ראשון 
פועל  המחלקתית,  בפעילות  מאוד 
והשירות  הטיפול  איכות  לשיפור  רבות 
ובעל קשרי עבודה מצוינים עם קולגות 
באא"ג ובתחומים משיקים אחרים בבית 
לרופא  מופת  משמש  הוא  החולים. 
אישית  ודוגמה  המובנים  בכל  מעולה 

לסובבים אותו.

המלאכיות של אשפוז ב'

הנהלת בית החולים מודה לד"ר עובדי דגן ומורידה בפניו את 
התרבוש עם סיום תפקידו כסגן מנהל בית החולים וחזרתו 

במלוא המשרה לניהול היחידה לטיפול נמרץ לב.

ללינוי וולברג, שמונתה למנהלת הסיעוד 
לבינה  )ותודה  א'  ילדים  מחלקת  של 
רובינשטיין, מנהלת הסיעוד היוצאת של 

המחלקה(. 
המערך  מנהל  יניב,  יצחק  לפרופ' 
 – החולים  בבית  ההמטו-אונקולוגי 
הספר  בבית  הפרופסורה  קבלת  על 
באוניברסיטת  סאקלר  ע"ש  לרפואה 
האיגוד  ליו"ר  מינויו  ועל  אביב  תל 

להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים.
ליאת דה- ד"ר  אורלי חסקין,  לד"ר 
פריס וד"ר צבי בר סבר על היבחרם 
ידי הסטודנטים( כמורים מצטיינים  )על 
סאקלר  ע"ש  לרפואה  בפקולטה 

באוניברסיטת תל אביב.



החייאה  של  בהיסטוריה  הראשון  התיאור 
פרק  בתנ"ך.  כבר  מופיע  בילד,  ועוד  מוצלחת, 
י"ז במלכים א' הוא ממש פרק ER תנ"כי: "ויהי 
בעלת  האישה  בן  חלה  האלה  הדברים  אחר 
הבית, ויהי חליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה 
"...ויאמר  התנ"כי,  הטקסט  מספר  נשמה",  בו 
אליהו: תני לי את בנך! ויקחו מחיקה, ויעלהו על 
העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו... 

יהוה  וישמע  פעמים...  שלוש  הילד  על  ויתמודד 
בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו – ויחי".
מקצוע  הייתה  דחופה  שרפואה  ההוכחה  "זו 
נדרש עוד מקדמת דנא", מחייך פרופ' יחזקאל 
במרכז  דחופה  לרפואה  היחידה  מנהל  ויסמן, 
ועצמאי ברפואה  "ועדיין, כמקצוע מוכר  שניידר, 
המודרנית הוא אחד הצעירים ביותר. בישראל זכה 
המקצוע להכרה כמקצוע-על רק בשנת 2000, 
ורפואה דחופה בילדים הוכרה כמסלול להתמחות 
מחלוצי  ויסמן,  פרופ'  ב-2008".  רק  ספציפית 

התחום בישראל, היה זה שפעל נמרצות, כיו"ר 
החוג לרפואה דחופה בישראל, להכרה אקדמית 
במסלול הפדיאטרי. "העקרונות ברפואה דחופה 
הבעיות  ושל  המחלות  של  המהות  אבל  זהים, 
שונה בילדים", הוא מדגיש, "כפי שאנו אומרים – 

ילד אינו מבוגר קטן".
לא  הוא  גם  אבל  הנביא,  אליהו  עם  התחלנו 
חזו מקימי מרכז  לחזות מה שלא  היה מצליח 
שניידר: שמספר הביקורים במלר"ד יעלה בתוך 
שנים ספורות מצפי של 18,000 ביקורים בשנה 
ויסמן  פרופ'  מ-56,000.  למעלה  של  למציאות 
ממשיך: "ארווינג שניידר, המייסד והתורם הראשי 
פעם שהגיע  בכל  לי  אומר  היה  החולים,  לבית 
'חזי,  וראה מקרוב את העומס העצום:  לביקור 
רק טעות אחת עשיתי בבית החולים הזה – שלא 
היינו  לעשור  מעל  במיון'.  התפוסה  את  צפיתי 
ויותר מהקיבולת, מה  בתפוסה של פי שלושה 
שיצר תנאים לא הולמים לטיפול, הן ללקוחות והן 
לצוות. ועוד לא דיברנו על כך שהמלר"ד מהווה 

שער וחלון ראווה של בית החולים".

מתחילים להרגיש את ההבדל
וחצי  שנה  ועוד  תכנון  של  שנים  כמה  לקח  זה 
בינוי תוך כדי עבודה, אבל מנובמבר  קשות של 
חדשה  ביחידה  שניידר  מרכז  מתגאה   2010
ומרווחת, שנתפרה לפי צרכי בית החולים. "בכל 
אחד מארבעת שלבי הבינוי נסגר חלק מהיחידה 
הקושי  האחרים.  לחלקים  'התכווצה'  והעבודה 
שבדיוק  מכך  נבע  הגדול 
נובמבר- זו,  בתקופה 

דצמבר, הייתה עלייה של 
המבקרים  בכמות   18%
במלר"ד, כך שאת הרווחה 
להרגיש  מתחילים  אנחנו 
רק עכשיו. למרות הקושי 
הרב לקחנו נשימה ארוכה 
כמה  עד  הבנה  מתוך 
השינוי הזה קריטי לכולנו".

המרכזי  השוני  מהו 
במיון החדש?

הגודל. הרבה   – "ראשית 
מסייע  וזה  מרווח,  יותר 
לרווחה הנפשית של  גם 

המלר"ד קיבל חיים חדשים
חידוש היחידה לרפואה דחופה מאפשר לצוות לשפר את השירות ואת איכות הטיפול - לאחר שבמשך יותר מעשור 
קלטה היחידה פי שלושה מבקרים בשנה לעומת התכנון הראשוני. "אנו משקיעים רבות כדי להביא את עבודת 

הצוות לסנכרון האופטימלי - וגאים מאוד בתוצאות", אומר מנהל היחידה, פרופ' יחזקאל ויסמן 

המטופלים, המשפחות והצוות. אנו יכולים לתת 
מקום ראוי לכל ילד. הבעיה נותרה במישור של 
התקנים: אין התאמה בין היקף הצוות לגודל הפיזי 

של המקום". 
מה השתנה מבחינת תהליכי עבודה?

"יצרנו שלושה אזורי טיפול עיקריים: מסלול מהיר, 
טיפול אקוטי )כולל ארבע עמדות החייאה(, ואזור 
להשהיה שמאפשר להשאיר ילדים בהשגחה מבלי 
לאשפז, במקרים שאינם מחייבים זאת. כך נחסכים 
לא מעט אשפוזים לא נחוצים. בנינו תהליך חדש 
של אחות טריאז' המבצעת מיון ראשוני. האחות 
עוד  פוגש,  הראשון שהמטופל  הצוות  איש  היא 
לפני פקידת הקבלה, והיא זו שקובעת את מידת 
הדחיפות ומפנה למסלול המתאים. אנו המלר"ד 
היחיד בישראל שעובד כך. הטמענו עוד שיטות 
עבודה חדשניות, כמו מדידת דרגת כאב על ידי 
אחות. הטיפול בכאב עלה מדרגה, יש פרוטוקולים 
חדשים, וכיום האחיות והרופאים במלר"ד נותנים 
שאנו  מכיוון  כואבות.  בפעולות  סדציה  בעצמם 
 – בעבר  מאשר  טראומה  יותר  הרבה  רואים 
כ-13,000 מקרים, המהווים 23% מהפניות אלינו 
– התווסף לצוות לראשונה גם אורתופד, מהלך 
ששיפר מאוד את השירות והעלה את שביעות 

רצון המבקרים".

"אנו האופנוענים של הרפואה"
טראומה, מסתבר, היא גורם המוות מספר אחת 
בישראל מגיל חצי שנה ועד גיל 40 )ללא תמותה 
דווקא  המולדים(.  המומים  ומקרי  סאב-לידתית 
הכיסאות.  בין  נופל  הילד  הזה,  הקריטי  בתחום 
פרופ' ויסמן מסביר: "מי שעבר הכשרה ברפואת 
ומי  בטראומה,  לטפל  לומד  ולא  כמעט  ילדים 
שיודע טראומה לא מכיר לרוב רפואת ילדים. זה 
בעיקר מה שדחף אותי למקצוע – הרצון למלא 
את החסר. כיום יש לנו בשניידר כ-1,000 כניסות 
לחדר החייאה בשנה, ממוצע של כשלוש ליום, ויש 

גם ימים של שש החייאות".
צוות הרופאים הבכירים במלר"ד כולל את ד"ר ליסה 
אמיר, ד"ר מירב מור, ד"ר עודד פוזננסקי, ד"ר רמה 
שוורץ, ד''ר ארנון יערי, ד"ר ערן משיח וד"ר אילת 
ברפואה  כמתמחה  לאחרונה  שהצטרפה  שלז, 
פוקס.  ירון  הוא  במלר"ד  הסיעוד  מנהל  דחופה. 

מה מאפיין את מי שבוחר לעבוד במלר"ד?

"האחות היא איש הצוות 
הראשון שהמטופל פוגש, 
והיא זו שקובעת את מידת 
הדחיפות ומפנה למסלול 
המתאים. אנו המלר"ד 

היחיד בישראל שעובד כך"
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"אנחנו אנשים שצריכים אקשן, שחיים את הלחץ, 
וכנראה שזקוקים לסיפוק המיידי של הצלת אדם 
במצוקה קשה תוך זמן קצר. אנחנו 'האופנוענים 
במנות  האדרנלין  את  צריכים   – הרפואה'  של 
גבוהות, את ההתמודדות עם הסיכון, את הביצוע 

המעולה בזמן קצר".
ואילו תכונות נדרשות לכך?

"יכולת החלטה על קרקע לא יציבה, יכולת אלתור, 
תגובה מהירה. טיפוס פרפקציוניסט מדי, ששוקל 
כל אפשרות שוב ושוב, יתקשה לעבוד במלר"ד. 
צריך לדעת להחליט, ומהר. לפעמים זה סוג של 
הימור, כמובן עם ניהול סיכונים מושכל ועם כל הידע 
והניסיון שמאחורינו. וצריך גם אומץ. למרות שיש 
פרוטוקולים, לא תמיד זמין בפניך כל מה שאתה 
צריך ולא תמיד המקרה הוא לפי הפרוטוקול. יש 
'גלורי', אבל גם לראות 230 ילדים  'פיקים' של 

'פיק' בפני עצמו".  זהו סוג של  ביממה כשגרה 
מול מקצועות הרפואה האחרים, מה מאפיין 

את מקצוע הרפואה הדחופה?
והעמקה  ספציפית  התמקצעות  של  "בעידן 
בשטח צר יותר ויותר, אנחנו דומים יותר לרופא 
ועשה הכול. העומק של  של פעם, שידע הכול 
רופא המלר"ד הוא הרוחב. יש לנו מפגש קצר 
עם המטופל על שטח רחב מאוד, ואנו צריכים 

לשלוט בכול, מבעיות נפש דרך רפואה פנימית 
ועד כירורגיה. כמובן שנעזרים ביועצים, אבל רופא 
המלר"ד הוא זה שצריך ידע רחב מאוד בכל מה 
שקשור לגישה הראשונית. השעה הראשונה שלנו 
מול החולה היא ה-Golden Hour – שעת הזהב. 
טיפול נכון שיינתן בה יכול למנוע מוות או נכות. 
זהו חלון זמן קריטי שבו צריך לתת מענה ראשוני 
בכל הספקטרום – מילד עם חום גבוה או התקף 
וכלה בהרעלות.  ותאונות  דרך חבלות  אסתמה, 

האתגרים הקליניים הם מגוונים ומורכבים".

בראש רשת מחקר אירופית
מלר"ד שניידר אינו רק חדר מיון ילדים המתקדם 
ביותר בארץ אלא גם הגדול מסוגו. בשנת 2010 
ביקרו בו 56 אלף ילדים, כאשר במלר"ד הילדים 
אלף  כ-36  נרשמים  בסורוקה,  בגודלו,  השני 
ביקורים בשנה. פניות מאזור גדרה עד חדרה הן 
דבר שבשגרה, אך גם הורים רבים מאזורי אשפוז 
בדרך על חדרי  "לדלג"  יותר מעדיפים  מרוחקים 
למרכז  להגיע  כדי  גדולים,  חולים  בתי  של  מיון 
מצוות  מונע  אינו  הרב  העבודה  היקף  שניידר. 
הראשון  ובהוראה.  במחקר  גם  לעסוק  היחידה 
מבין ארבעה מתמחים, שהחלו דרכם ביחידה עם 
הולדת התמחות העל ב-2008, סיים לאחרונה את 
התמחותו. סטודנטים מגיעים ליחידה כדי ללמוד ליד 
מיטת החולה, ופרופ' ויסמן עצמו מעביר קורסים 
בישראל  הניתנים   ,)PALS( ילדים  החייאת  של 
בחסות בלעדית של מרכז שניידר, במסגרת לימודי 
ובמסגרות  אביב  תל  אוניברסיטת  של  ההמשך 

נוספות בארץ ובחו"ל. 
כחלק מפעילותו כיו"ר החוג לרפואה דחופה ילדים 
בחברה  הפדיאטרית  הסקציה  וכיו"ר  בישראל 
האירופית לרפואת חירום, הקים פרופ' ויסמן רשת 
מחקר אירופית ברפואה דחופה ילדים. בהובלתו 

הורים רבים מאזורי אשפוז 
מרוחקים מעדיפים "לדלג" 
בדרך על חדרי מיון של בתי 
חולים גדולים, כדי להגיע 

למלר"ד שניידר

"השעה הראשונה שלנו מול 
 Golden Hour-החולה היא ה

– שעת הזהב. טיפול נכון 
שיינתן בה יכול למנוע מוות 
או נכות. זהו חלון זמן קריטי"

גלובלית  לרשת  האירופית  הקבוצה  חברה 
רשתות  חמש  המחברת  דחופה,  רפואה  של 
בינלאומיות בתחום הרפואה הדחופה. פרופ' ויסמן 
עצמו הוא חבר ב-Board של הרשת הגלובלית 
ונחשב לאחת הדמויות המובילות בעולם בתחום 

רפואה דחופה ילדים.
מהו החזון שלכם לעתיד?

"לתת את המענה המקצועי הטוב ביותר והאיכותי 
ברפואה,  הדחופים  המצבים  בכל  לילדים  ביותר 
ומשפחתו.  הילד  ולרווחת  לטובת  תמיד  ולפעול 
על  שתישען  קלינית  למצוינות  היא  השאיפה 
תשתית עבודה איכותית, כזו שתאפשר את מתן 
הטיפול המיטבי, ובמקביל להעמיק את הפעילות 

במישור האקדמי והמחקרי". 
בשנים 2008 ו-2009 זכה צוות המלר"ד במקום 
הראשון בממ"ש )מדרוג מחלקתי שניידר(, תהליך 
"הצוות  המחלקות.  איכות  את  המכמת  מדידה 
נגמר  ולמרות העומס הבלתי  עובד מאוד קשה, 
חזקה",  יחידה  ומגאוות  רב  קליני  מסיפוק  נהנה 
ויסמן, "עבודת המזכירות, האחיות  מסכם פרופ' 
והרופאים שלובה אצלנו זו בזו וכל אחת מהן מהווה 
חוליה קריטית בשרשרת הטיפול. איכות הטיפול 
במלר"ד היא כחוזק כל חוליה וחוליה. אנו משקיעים 
רבות על מנת להביא את עבודת הצוות לסנכרון 

האופטימלי – וגאים מאוד בתוצאות".
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כנסים וימי עיון

ׁש ׁש קצרצרים  ׁשקצרצרים  ׁש קצרצרים  ׁשקצרצרים  ׁש קצרצרים  קצרצרים 

בשניידר  צוין  העולמי  הנדירות  המחלות  יום 
במרכז  זה.  בנושא  מסוגו  ראשון  ארצי  בכנס 
הכנס עמדה הרצאתו של אורח מהולנד – פרופ' 
האוניברסיטאי  הרפואי  מהמרכז  ברונר  האן 
בניימיכן, שדיבר על חקר מחלות נדירות בעידן 
סקרו  בהמשך  גנום.  כלל  ריצוף  טכנולוגיות 
שונים  היבטים  לו  ומחוצה  משניידר  מומחים 
של הנושא, כגון: Orpha.net – פורטל למחלות 
מוטציות  מאגר  יתומות,  תרופות  נדירות, 
ישראלי למחלות גנטיות נדירות, פיצוי לילודים 
שלא על דרך התביעה הנזיקית, להיות הורה 
לילד מיוחד. בתמונה )מימין לשמאל(: פרופ' 
האן  פרופ'  אדטו,  רחל  ד"ר  ח"כ  פרס,  יוסף 

ברונר, ד"ר לינה באסל ופרופ' מוטי שוחט.

תסמונת העובר השתיין
המכון להתפתחות ולשיקום הילד אירח יום עיון בנושא נזקי 
הנושא מבחינה  שונים של  בהיבטים  לעובר, שדן  האלכוהול 
הכותרת  תחת  ועוד.  אתית  חברתית,  סיעודית,  רפואית, 
מבית  וכן  מומחים מהארץ  הרצו  העובר השתיין"  "תסמונת 
החולים לילדים בטורונטו, קנדה. בראש הכנס ישב פרופ' יהודה 
סנצקי, רופא בכיר במכון להתפתחות ולשיקום הילד בשניידר.

נוירוגנטיקה היום ומחר

ׁש ׁש ׁש למען שלום הילד  פרופ' אלן אפטר, מנהל המחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז 
שניידר, הוזמן לקחת חלק בישיבה מיוחדת של ועדת הכנסת לזכויות הילד, שהתכנסה במסגרת 
"כנס באר שבע לשלום הילד" ודנה הפעם בנושא ניסיונות אובדניים והתאבדויות בקרב ילדים ובני 
נוער. פרופ' אפטר הציג ממצאים ראשוניים מפרויקט שנערך בימים אלו מטעם מרכז שניידר בבתי 
אובדנות.  למניעת  תוכניות  שלוש  של  יעילותן  את  להעריך  במטרה  הארץ,  ברחבי  תיכוניים  ספר 
ממצאים ראשונים מהפרויקט מעלים כי ניתן לאתר בני נוער במצוקה באופן יעיל ופשוט דרך דיווח 

עצמי של שתי שאלות הנוגעות לאובדנות. 

ׁש ׁש ׁש טראומה בגיל הצעיר  ד"ר גוסטאבו טוראקי מאוניברסיטת מקגיל הרצה בכנס 
– שינויים אפיגנטיים  בגיל הצעיר  בנושא "טראומה  לרפואה פסיכולוגית בשניידר,  שערכה המחלקה 
וסיכוני התאבדות". במהלך המפגש הוענקה מלגה על שמה של ד"ר עליזה בלום, ואת הכנס חתם דיון 

פתוח. בירכו פרופ' יוסף פרס, מנהל בית החולים, ופרופ' אלן אפטר, מנהל המחלקה. 

בשש אחרי הטיפולים   ׁש ׁש ׁש 
אנשי הצוות הרב מקצועי מהמערך ההמטו-
שלושה  בן  ייחודי  בכנס  השתתפו  אונקולוגי 
סיימו  שילדיהן  עבור משפחות  שנערך  ימים, 
טיפולים אונקולוגיים בשניידר. הכנס התקיים 
דיין-שרעבי  מיכל  עו"ס  של  ובארגון  ביוזמה 
עמותת  בחסות  ונערך  רז,  חיה  והאחות 
השאר  בין  בסרטן.  למלחמה  והאגודה  חיים 
רפואיים,  בהיבטים  סדנאות  בו  התקיימו 
סדנאות  וכן  וחינוכיים  פסיכו-סוציאליים 
כיף  פעילויות  בצד  סטרס,  ולניהול  לתנועה 

והנאה לכל המשפחה. 

רפואת ילדים באזורי אסון 
בעקבות הצלחת הכנס הראשון לרפואת ילדים באזורי אסון ובארצות מתפתחות, התקיים 
בשניידר כנס שני בנושא במטרה ליצור בסיס להקמת צוותים מכל מקצועות הבריאות 
ולסייע  ובחו"ל  בארץ  אסון  באזורי  לפעילות  לצאת  שיוכלו  בילדים,  בטיפול  המתמחים 
בעתות רגיעה בעולם המתפתח. הכנס התקיים ביוזמת ד"ר אלחנן בר-און, מנהל היחידה 
לאורתופדיה, וד"ר רן שטיינברג, מנהל היחידה להשתלות איברים בילדים. רבים ממרכז 
שניידר השתתפו בעבר בפעילויות סיוע באזורי אסון – בין השאר בהאיטי, הונדורס ורואנדה.

כנס מחלות נדירות

המרפאה הנוירוגנטית והמכון לנוירולוגיה קיימו יום עיון לזכרו 
של ד"ר רפי וייץ בנושא "עשור למרפאה הנוירוגנטית – הישגים 
ותוכניות לעתיד". תסמונות חדשות שנתגלו במרפאה הוצגו 
ד"ר קרן  לינה באסל,  ד"ר  ביניהם  ידי מרצים משניידר,  על 
פוליטי, ד"ר איילת הלוי, ד"ר רמי קאופמן, פרופ' לוטפי ג'אבר, 
הנחתה  בסיום  נוספים.  ומומחים  ראשד  אבו  מוחמד  ד"ר 
פרופ' רחל שטראוסברג דיון של המרפאה הנוירוגנטית על 

"נוירוגנטיקה בשנת 2020".
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האחות לינוי וולברג משניידר מטפלת 
בילדה בהאיטי לאחר רעש האדמה



פנחס  פרופ'  בראשות  בשניידר,  האורולוגית  במרפאה 
לבנה, הושק שירות חדש: ניתוחי הרחבת פיית השופכה 
אצל בנים )מיאטוטומיה( בהרדמה מקומית עם טשטוש, 
במקום בהרדמה מלאה כפי שהיה נהוג עד כה בארץ, 
בעזרתה של אחות סדציה או אחות התאוששות של בית 
החולים – זאת בדומה למרכזים רפואיים מובילים בארה"ב 
המלאה  ההרדמה  תהליך  מהילד  נחסך  בכך  ובאנגליה. 
ההתאוששות  וזמן  לניתוח  ההמתנה  זמן  ומתקצרים 
שלאחריו. יתרון ייחודי בשירות החדש הוא שימוש במתקן 
מיוחד שנבנה בסיועם של יצחק גרבשטיין, חיים סטריק, 
בלהה ניצן ורון כדורי, ובו מחיצה, המפרידה בין אזור הניתוח 
לבין פלג גופו העליון של הילד, כך שהורה יכול להיות נוכח 
בניתוח. על המחיצה מותקן מסך DVD אישי, המאפשר 
לילד לצפות בסרט ומסייע להסחת דעתו. את השירות 

החדש, שתוכניתו נבנתה יחד עם מרכזת תחום הסדציה בבית החולים, 
רנית ג'רסי, מוביל ד"ר דוד בן מאיר, אורולוג בכיר במרפאה האורולוגית, 
המספר כי מאות ילדים עוברים מדי שנה ניתוח מיאטוטומיה, החל מגיל 
הגמילה. "כאשר פיית השופכה צרה מדי, הילד אינו מצליח להטיל שתן 
נדירים  ובמקרים   – חייו  איכות  על  בזווית המקשה  אלא  תקינה  בצורה 

מיאטוטומיה: מעתה בהרדמה מקומית
שירות חדש במרפאה האורולוגית במרכז שניידר: ניתוחי הרחבת פיית השופכה ללא הרדמה מלאה, בנוכחות 

DVD-הורה ותוך צפייה ב

בודקים את קוצב הלב 
מהבית דרך האינטרנט

חוסך  בישראל,  מסוגו  ראשון  החדש,  השירות 
להורי  נפשי  שקט  ומעניק  החולים  בבית  ביקורת 

הילדים מושתלי קוצב הלב
בעלי  לילדים  שירות חדש בשניידר, ראשון מסוגו בארץ, מאפשר 
האינטרנט.  באמצעות  מהבית  לב  קוצב  בדיקת  לבצע  לב  קוצב 
ד"ר  לאחרונה במסגרת מכון הלב בראשות  לפעול  השירות החל 
עינת בירק, והוא מעניק להורים שקט נפשי גם מבלי להגיע לביקורת 
בשניידר. במסגרת השירות החדש מקבלים הילדים מושתלי הקוצב 
מכשיר נישא, המזהה את קוצב הלב האישי ומסוגל לתקשר איתו 
ולשדר את המידע ישירות לאתר אינטרנט מאובטח וממנו לרופא 
המטפל. ד"ר רמי פוגלמן, מנהל היחידה להפרעות קצב לב במכון 
השירות  כי  אומר  קוצב,  מושתלי  ילדים  בכ-140  המטפלת  הלב, 
החדש מרגיע הן את הילדים ואת הוריהם והן את צוות המטפל, 
מעבר  גם  המושתלים,  הילדים  על  מרחוק  להשגיח  היכולת  בשל 
לזמני ביקוריהם במרפאה, ולאפשר להם ולמשפחותיהם לנהל אורח 
חיים רגיל ככל האפשר. "השירות ישים בזכות מערכת של חברת 
מדטרוניק, הקרויה CareLink. באם מתעוררת הפרעת קצב אצל 
הילד, או כאשר קיימת בעיה מכנית במכשיר עצמו, המכשיר מזהה 
אותה, מתריע ומשדר לרופא המטפל. כך ניתן גם לבדוק את הקוצב 

כאשר יש חשד לתפקוד לא תקין שלו". 

חדש: ניטור לחץ דם אמבולטורי
שירות הולטר לחץ דם פועל 24 שעות ברצף ומאפשר לקבל 

תוצאות מדויקות של מדידת לחץ דם אצל ילדים בסיכון

יתר לחץ דם נחשב בציבור כ"בעיה של מבוגרים", אבל לא מעט ילדים מצויים בסיכון 
ללחץ דם גבוה: ילדים הסובלים ממחלות כליה שונות, חולי סוכרת, מושתלי איברים, 
בעלי מומי לב מורכבים, ילדים ומתבגרים עם עודף משקל או עם סיפור משפחתי 
של יתר לחץ דם. ילדים הנמנים על אחת מקבוצות אלו נמצאים בסיכון לפתח יתר 
לחץ דם, שלרוב מאובחן במדידה במרפאה. עם זאת, עבודות מחקר רבות הראו 
שבקרב יותר מ-10% מהנבדקים, השייכים לאחת מקבוצות הסיכון, נמדד במרפאה 
לחץ דם בגדר הנורמה, בעוד שבבדיקת הולטר לחץ דם הם נמצאו כסובלים מיתר 
לחץ דם – תופעה המוגדרת כיתר לחץ דם סמוי )Masked Hypertension(. "בדיקת 
הולטר לחץ דם היא האמצעי הטוב ביותר להבחין בין יתר לחץ דם אמיתי לבין 
White Coat Hypertension – 'תסמונת החלוק הלבן', המתארת מצב שבו לחץ הדם 
עולה באופן זמני במדידה במסגרת רפואית, אך תקין במדידה ביתית", אומר ד"ר 
מרים דוידוביץ, מנהלת המכון הנפרולוגי. על רקע זה נפתח לאחרונה במכון הנפרולוגי 
בשניידר שירות ניטור לחץ דם אמבולטורי. הילד הנבדק מצויד במכשיר הולטר לחץ 
המכשיר  התאמת  לחגורה.  המתחבר  בנרתיק  הנישא  ונוח,  משקל  קל  קטן,  דם 
ליד וההדרכה נעשות במרפאה במפגש קצר, שלאחריו הילד הולך לביתו. הבדיקה 
מבוצעת במשך 24 שעות, כאשר לחץ הדם נמדד מדי 20–30 דקות. למחרת מוחזר 
המכשיר למרפאה והתוצאות מפוענחות על ידי רופאי המכון. "בדיקת הולטר לחץ 
דם היא בעלת יכולת ניבוי גבוהה יותר לגבי סיבוכים קרדיו-וסקולריים מאשר מדידה 
אקראית של לחץ דם במרפאה או בבית", מסכמת ד"ר דוידוביץ', " אין ספק כי זו הדרך 
היעילה ביותר למעקב אחר ילדים הסובלים מיתר לחץ דם ומטופלים תרופתית".

ניתוח מיאטוטומיה בשניידר

מתקשה במתן שתן", הוא מסביר, "הסיבה להיצרות אינה ברורה לחלוטין, 
וייתכן שהיא נובעת מחשיפת פיית השופכה לאחר ברית המילה, כאשר 
חיכוך פיית השופכה בחיתול רטוב גורם להצרת הפייה. אין ספק כי ניתוח 
המיאטוטומיה משפר משמעותית את איכות החיים של הילד – ובאמצעות 

השירות החדש הוא נוח בהרבה הן לילד והן להורים".
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בקידמת הרפואה



16

שניידרמדיה

מוסף ביו+, הארץ

מעריב

מא' - טף, קול ישראל

זמנים בריאים, 
ידיעות אחרונות

בריאות 10, חדשות ערוץ  10

ידיעות פתח תקוה

nrg

IPPIFJ בריאות
אחתלמעןשתיים

הימניגופהבפלגאחתכמקשהאותןוהשתילומוחי,מוותשמתפעוט,שלכליותשתיאיחהמ׳שניידרמומחים
כעולםבוצעומסוגושבודדיםביותו,נדירבניתוחמדובר14בתשרהשל

במרכזשעברבשבועשהתבצענדיר,ניתוח

בןפעוטשלכליותשתיהשתלתכללשניידר,

כמק־14בתנערהשלהימניגופהבפלגשנה

שה

$TS1$כמקשה$TS1$

$DN2$כמקשה$DN2$.ביצועלצוררכימסביריםבשנייה־אחת
שלכיותרהגדוליםהמומחיםהוזעקוההליך
וברופאיםהמקצועיתבספרותשנעזרוהמרכז,

עולמי.שםבעלי
לת־הסכימווהוריומוחימוותמתהפעוט

רום
$TS1$לתרום$TS1$

$DN2$לתרום$DN2$ספיקתמאישסבלההנערה,איבריו.את

הידרדרותלאורהשתלהלעבורנאלצהכליות,
הגופני.במצבהקשה

הפ־שלכליותיוהוצאוההליךבמסגרת

עוט
$TS1$הפעוט$TS1$

$DN2$הפעוט$DN2$,שקד־ניתוחיתפעולהוהתבצעהמגופו
מה

$TS1$שקדמה$TS1$
$DN2$שקדמה$DN2$הרופאיםחיברוהיתר,ביןעצמה.להשתלה
כליהליצורבמטרההקטנותהכליותשתיאת

לאחרמבוגר.אדםשלכאיברהמתפקדתאחת
השלמההכליההושתלההסתיים,זהשתהליך

הנערה.שלבגופה
ביותר,.נדירהזהמסוגהשתלהכאמור,

למעלהבמשךשטופלההנערה,בילדים.בפרט
נאל־במרכז,הדיאליזהביחידתשניםמשלוש

צה

$TS1$נאלצה$TS1$
$DN2$נאלצה$DN2$משמעותישיפורלצורךהניתוחאתלעבור

חייה.באיכות

כ׳בלוק׳הכליותשתיאתלה"השתלנו
מתבצעתכלל״בדרךמהמרכז.נמסראחד״,

היתהלאאבלאחת,כליהבאמצעותההשתלה

מאוד״.קטנותבכליותמדוברכיברירה
במתהשהמתינוהנערה,שלמשפחתהבני
כשראומאושריםהיוהניתוח,לחדרבסמוך

דחהלאגופהכיוכשנודעמתאוששת,אותה

לרנרגילצילום,שלוםלנערההשתלה.ניתוח

מסביריםב׳שניירר׳הפעוט.שלהכליותאת

בודדותפעמיםרומההליךהתבצעבישראלכי

בלבד.
לנ־שנחשבכזה,ניתוחלעשותפשוט״לא

דיר

$TS1$לנדיר$TS1$
$DN2$לנדיר$DN2$מא־אחדאמרהמערבי״,בעולםגםביותר

נשי

$TS1$מאנשי$TS1$

$DN2$מאנשי$DN2$שע־יורעאתהואת,״עםהרפואי.הצוות
ליך

$TS1$שעליך$TS1$
$DN2$שעליך$DN2$שלמההילדהאתלהחזירכדיהכללעשות

בכלמשפחתהבניאתהרגענולביתה.ובריאה

בש־עברשהכלאותםועידכנוהניתוחמהלך

לום".
ב׳שניידר׳

$TS1$בשב׳שניידר׳$TS1$

$DN2$בשב׳שניידר׳$DN2$במיוחדעמוסחודשמסכמים
השתלות,מששפחותלאבוצעובמסגרתו
עםהשנתית.מהכמות%02מ־למעלההמהוות

מבעודערוכיםהםכיבמרכזמבהיריםואת,
האיב־תורמישמספרהיאכעתוהתקווהמועד,

רים

$TS1$האיברים$TS1$

$DN2$האיברים$DN2$נוספים.לילדיםלעזורויאפשריגדל

עמוד 3

אחד המאפיינים הבולטים של כור ההיתוך והרב: רפי קרסו

,אמהרית, ערבית, עברית אנגלית, תרבותיות בארצנו הוא ריבוי שפות

על התפתחות תקינה של, על ההשפעה של דו לשוניות. רוסית ועוד

,נשוחח עם יפעת ניצן, השפה וכיצד מאבחנים קושי ברכישת שפה

אחראית במכון התפתחות הילד בבית החולים, קלינאית תקשורת

?יפעת, אז באיזה גיל מתחיל ילד לרכוש שפה. שניידר

מהלידה ועד, רכישה של שפה מתחילה בעצם מהלידה: יפעת

,זה נחשב לגיל הקריטי להתפתחות השפה, תחילת גיל ההתבגרות

ללא מאמץ, זה שלב שבו למוח יש מוכנות מיוחדת לרכישת שפה

הילד ירכוש כל שפה, ספונטנית וטבעית, פשוטה, מחשיפה סביבתית

אם הוא יהיה, בצורה אינטנסיבית מספיק, שיהיה חשוף אליה

ברמה הגבוהה של, חשוף לשתי שפות הוא ירכוש את שתיהן

.כך שהם יהפכו להיות שפות אם שלו, מיומנות

10בריאות 

06/04/2011

10:06:00

10ערוץ 

ח"בי, המכון להתפתחות הילד, יפעת ניצן

דו לשוניות- שניידר 

תוכנית:

:תאריך

:שעה

:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3720568&CID=102402:לינק לקובץ



במרפאה הריאומטולוגית מטופלים ילדים עם מחלות קשות ומורכבות, לעתים מסכנות חיים. הבשורה הטובה היא 
שמרובן ניתן להחלים לגמרי. "זהו מקצוע מספק מאוד ומרתק מאוד", אומרת מנהלת היחידה, פרופ' ליאורה הראל

מימין לשמאל: ריטה שור, פרופ' ליאורה הראל, יפה גילת ותמי תעיזי
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בזכוכית מגדלת

כך:  אומר  חולים  בבתי  שגור  משפט 
בטן,  כאבי  עם  למיון  מגיע  "כשחולה 
קוראים לגסטרואנטרולוג. כשחולה בא עם 
הפנוימולוג.  את  מזעיקים  נשימה,  קוצר 
לו,  יש  מה  יודעים  שלא  חולה  כשמגיע 

קוראים לריאומטולוג..."
של  באוסף  מטפל  הריאומטולוגיה  מקצוע 
מוגבלות  שאינן  ומורכבות,  קשות  מחלות 
לאיבר אחד וכרוכות במצבי דלקת במפרקים 
וברקמות החיבור. "מדובר במחלות העלולות 
חיים",  מסכני  למצבים  ואף  לנכות  לגרום 
מומחית  הראל,  ליאורה  פרופ'  אומרת 
ומנהלת  ובריאומטולוגיה  ילדים  ברפואת 
היחידה לריאומטולוגיית ילדים במרכז שניידר. 

במרפאת החוץ שבניהולה היא רואה ילדים רבים 
מורכבות,  ריאומטולוגיות  ממחלות  הסובלים 
חלקן נדירות. "הגיעה אלינו נערה שפיתחה אוטם 
המחלה  רקע  על  הלב  ובשריר  בלבלב  בכבד, 
הריאומטולוגית Catastrophic APLA. נער בן 14, 
תלמיד מחונן, אושפז בתמונה של פסיכוזה חריפה 
ומצב בלבולי קשה, שנמשכו מספר חודשים, על 
רקע מחלת הלופוס )זאבת(. יש הרבה מקרים 
הגדול  שחלקם  היא  הטובה  והבשורה  קשים, 
הפיך. בזכות טיפול תרופתי אינטנסיבי, אותו נער 

החלים לגמרי ושב לחייו הרגילים".

מהפך התרופות הביולוגיות
בעשור האחרון, עם הכנסת התרופות הביולוגיות 
במחלות  בטיפול  מהפכה  חלה  לשימוש, 
הריאומטולוגיות. "אין עוד מקצוע שעבר קפיצת 
לחולים",  לעזור  היכולת  מבחינת  כזו  מדרגה 
אומרת פרופ' הראל, "ב-1992 התמחיתי בבית 
החולים לילדים בשיקגו וראיתי שם המוני ילדים 
עם JRA – דלקת פרקים של ילדות, רבים מהם 
מרותקים לכיסא גלגלים או למיטה ללא טיפול 
אפקטיבי. כעבור עשר שנים חזרתי שוב לארה"ב, 
לאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, אך הפעם 
התמונה השתנתה לגמרי. התרופות הביולוגיות, 
המכוונות ישירות כנגד התהליך הדלקתי במפרק, 
נכים  יותר  אין  כמעט   – פלאים  עשו  פשוט 
במרפאה  אצלנו  הילדים  כיום,  בריאומטולוגיה. 
מקבלים את התרופות הללו". המרפאה מטפלת 
במגוון מחלות, ממצבים פשוטים כמו כאבי גדילה 
 – פיברומיאלגיה  או  מחלה(  אינם  )שלמעשה 
תסמונת כאב כרונית, הקיימת בעיקר במתבגרות, 
 PFAPA ומחלת )FMF( דרך קדחת  ים תיכונית

ריאומטולוגיית ילדים על הפרק

ושכיחה  החום המחזוריות  לתסמונות  השייכת 
מאוד בארץ, וכלה במחלות קשות כמו דלקת 
מפרקים כרונית של גיל הילדות )JIA( – המחלה 
זאבת  בריאומטולוגיה,  ביותר  הנפוצה  הכרונית 
)LUPUS(, וסקוליטיס הנגרמת בשל דלקת של 
כלי דם, ועוד. "רוב המחלות הן על רקע אוטו-

אימוני, וכמעט תמיד משלבות נטייה גנטית, יחד 
עם מחוללים סביבתיים, כמו זיהום למשל".

מבלגיה לשניידר, בהחלמה
אחת התרופות המוצלחות היא מטוטרקסט – 
במקורה תרופה כימותרפית, הניתנת בלוקמיות, 
שבמינונים זעירים נמצאה כנוגדת דלקת בטוחה 
ויעילה. "רוב הילדים מקבלים את הטיפול בקהילה 
ובבית באמצעות זריקות או דרך הפה", מסבירה 
"לנוחיות ההורים אנו מאפשרים  פרופ' הראל, 
במקביל  במרפאה  כאן  תרופתי  טיפול  מתן 
למעקב, וכן ביצוע בדיקות דם וטיפולים אחרים 
כמו הזרקות של סטרואידים למפרקים, הנעשות 
בשילוב גז צחוק או בליווי טשטוש קצר שמבצע 
מרדים". למרפאה מגיעים מגוון ילדים מכל הארץ 
וגם מחו"ל. מכתב תודה מרגש שהגיע לשניידר 
נערה בת 14 השוהה  סיפורה של  מגולל את 
עם משפחתה בשליחות בבלגיה, שהחלה לסבול 
מכאבים בירכיים ומצליעה. לאחר שנה שלמה 
חולים  בבית  תוצאות  העלו  שלא  בירורים  של 
בבריסל, התייאשו ההורים ופנו למרכז שניידר. 
הנערה נבדקה על ידי פרופ' הראל ותוך מספר 
ימים אובחנה כחולה בסקרואיליאיטיס דו-צדדית 
סמויה, שכנראה  קרוהן  הנלווית למחלת  קשה 
בטיפול  הוחל  המפרקית.  למחלה  גרמה 
החלימה  הילדה  במהרה.  הגיע  והשיפור  מיידי 

איכזב",  "שניידר לא  והמשפחה חזרה לבלגיה. 
המשך  את  הסרבול,  "למרות  ההורים,  כתבו 

המעקב בחרנו לעשות בארץ. המאמץ שווה".

"תמיד יש חידה לפצח"
צוות המרפאה עובד בעומס רב, מייעץ במלר"ד 
לרופאי  מקצועית  כתובת  ומהווה  ובמחלקות 
את  כולל  הוא  הראל  פרופ'  בצד  הקהילה. 
תעיזי,  תמי  האחיות  את  גילת,  יפה  המזכירה 
סיגלית רוזנפלד, שלומית כץ וריטה שור, ואת 
חולים  לנו  "יש  לינג.  אדוארד  ד"ר  המתמחה 
משותפים כמעט עם כל המחלקות, כי מחלות 
שונות",  במערכות  פוגעות  ריאומטולוגיות 
מקיימים  אנו  "בנוסף  הראל,  פרופ'  מדגישה 
שיתוף פעולה הדוק, קליני ואקדמי, עם היחידה 
הריאומטולוגית בבילינסון בניהולו של ד"ר יאיר 
חלקם  מחקרים,  במרפאה  ומקיימים  מולד, 
בינלאומיים". עבור פרופ' הראל, ריאומטולוגיית 
בעולם".  ביותר  המרתק  "המקצוע  היא  ילדים 
הם  המקרים  הגדול  "בחלקם  מסבירה:  היא 
אניגמטיים, תמיד יש לנו חידה לפצח. הסיפוק 
הטיפול  במציאת  ולאחריו  באבחון  כבר  הוא 
הריאומטולוגיה  הריפוי,  יכולת  מבחינת  הנכון. 
היא מקצוע מספק מאוד". כדוגמה היא מספרת 
על ילדה שסבלה מדרמטומיוזיטיס – דלקת עור 
ושריר קשה ונדירה. "אחד מסיבוכיה הקשים של 
המחלה הזאת הוא שקיעת סידן ברקמות והופעת 
גושים בכל מקום בגוף, עד שהחולים הופכים 
כזאת, שטיפלתי  ילדה  ואם  אבן.  לאנשי  ממש 
בה מגיל שש והייתה כולה גוש סידן אחד גדול 
– הצליחה להבריא ולהתנדב לצה"ל, היום יש לה 
חבר וכל החיים לפניה – זהו אושר גדול עבורי".
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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  ׁש  חפשו אותנו גם בפייסבוק!  

מסע האופניים השלישי 
שניידר  ילדי  למען 
אפריל  בחודש  התקיים 

במתכונת של שני ימי רכיבת כביש בצפון )כ-70 ק"מ בכל יום( ויום אחד 
עמותת  שהנהיגה  היפה,  המסורת  את  המרכז.  באזור  שטח  רכיבת  של 
נאמני שניידר, המשיכו השנה עשרות רוכבים משניידר ומהכללית, ועוד רבים 
שהצטרפו אליהם לרכיבה ביום השלישי. עמותת הנאמנים מארגנת את מסע 
האופניים כמנוף לגיוס כספים לפרויקטים בבית החולים. בזכות הכספים 
יתר לחץ דם  שגויסו במסע השני ב-2009 הוקם המרכז הארצי למעקב 
בילדים. הסכום שיגויס השנה יוקדש לטובת המרכז החינוכי בבית החולים. 

האתר החדש 
עלה לאוויר

משפחת בצלאל מפתח תקוה הקימה 
נאמני  לפני ארבע שנים, באמצעות 
המוקדשת  עד  קרן  שניידר,  מרכז 
בילדים,  הסרטן  מחלת  לחקר 
הקדישה  אשר  רחלי  בתם  לזכר 
הסוציולוגיה  בתחום  למחקר  רבות 
ניתן  השנה  בר-אילן.  באוניברסיטת 
המענק לצוות העובדות הסוציאליות 

במערך ההמטו-אונקולוגי בראשותה 
של ענת קליין, בעבור פעילותן רבת 
התמיכה  קבוצות  בתחום  השנים 
במחלקה. הקבוצות מיועדות להורים 
בשלב הראשון של המחלה, לאחים, 
למתבגרים ולהורים שכולים, ומהוות 
לטיפול במשפחות של  יעיל  אמצעי 

ילדים חולי סרטן.

נאמנים גם למחקר
ארבעה מענקי מחקר, מתוך אלו שהוענקו על ידי הנהלת מרכז שניידר ביום 
המחקר האחרון, מומנו על ידי נאמני מרכז שניידר. ד"ר אביבה רון העניקה 
את התעודות לארבעת הזוכים. המענק לד"ר שטפלר, בנושא הדגמת קולות 
לילדים  בהשוואה  אסתמטיים  ילדים  אצל  חדשני  מכשיר  בעזרת  נשימה 
בריאים, הוענק מקרן רס"ן אודי וינטר ז"ל. אימו, פרידה וינטר, המתנדבת 

מזה שנים רבות בשניידר, השתתפה בטקס.

למען קדושת החיים: מענק מחקר מקרן רחלי

נאמנים למסורת: ממשיכים 
לדווש למען הילדים

מרכז  נאמני  עמותת 
שניידר התחדשה באתר 
לידי  המביא  אינטרנט, 
של  פעילותה  את  ביטוי 
העמותה בתחומים שונים, 
מפרט את הדרכים שבהן 
ניתן לתרום לעמותה, ואף 
מלאה  בשקיפות  מציג 
דוחות ומסמכים כמתחייב 
רשם  דרישות  פי  על 
העמותות. כולכם מוזמנים!

כתובת האתר:
www.friendsofschneider.org.il

עם כל הלב
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עם כל הלב

עמותת ילדים שלנו פועלת במרכז שניידר למען שיפור רווחתם של הילדים. אתם מוזמנים לבקר בדף 
הפייסבוק שלנו Our Children ולעשות "לייק". להתנדבות ולתרומות:  03-9253802

מלונדון למכון הלב חדר הצנתורים החדש במכון הלב יזכה לציוד רפואי מתקדם בזכות 
אירוע ההתרמה האחרון של ילדים שלנו – בריטניה. האירוע נערך בלונדון באוקטובר 2010 לכבוד 
דיויד לואיס, מייסד רשת ישרוטל וחברת ריבר-איילנד. רוב התרומות שנאספו באירוע הוקדשו 

למכון הלב בבית החולים.  
מוניטורים לפגייה כחלק מתהליך שיפור ושדרוג הטיפול בפגים ובתינוקות במחלקת פגים, 

ייעדה עמותת ילדים שלנו תרומה מיוחדת לרכישת מוניטורים חדשים למחלקה.
פלאטו שרון בשניידר יחד עם מנהל בית החולים, פרופ' יוסף פרס, אירחה העמותה את איש 
העסקים והח"כ לשעבר, סמואל פלאטו שרון, ואת רעייתו קלרה, זאת בהמשך לאירוע ההתרמה 
שנערך בוינו סוקה בנובמבר 2010 בנוכחות פלאטו שרון. לביקור הצטרפו כרמי חדד, דויד דה לה 
רוסה, בעבר שגריר קולומביה בישראל, וריטה בכר, חברת הוועד המנהל של העמותה )בתמונה מימין(. 

תורמים מכל הלב למען "ילדים שלנו"

המסורת,  כמיטב  חנוכה חם  ׁש 
בחנוכה  שלנו  ילדים  עמותת  אירחה 
מכבי  הכדורסל  קבוצת  את  האחרון 
אלקטרה תל אביב. השחקנים ביקרו 
האונקולוגית  במחלקה  הילדים  את 
שי  חילקו  הכירורגית,  ובמחלקה 
רבה   בהתרגשות  והתקבלו  ילד  לכל 
השנה  גם  שמח  פורים  ׁש 
מנות  משלוחי  העמותה  מכרה 
הוקדשו  ממכירתם  ההכנסות  שכל 
במרכז  המטופלים  הילדים  לרווחת 
יום  המשפחה  יום  ׁש  שניידר 
פברואר  בחודש  שנערך  המשפחה 
צוין במרכז הסטארלייט בשיתוף עם 
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה 
הפתוחה. הילדים המאושפזים וההורים 
רבים,  לפינוקים  וזכו  מהופעה  נהנו 
מתנות ופרחים  ׁש בזאר פסח זו 
השנה העשירית שהעמותה מקיימת 
ההכנסות  יוקדשו  השנה,  בזאר. 
מהבזאר לתמיכה בהשתתפותם של 
כוויות משניידר במחנה  נפגעי  ילדים 

ארצי לילדים נפגעי כוויות.  

שחקניות קבוצת הכדורסל אלקטרה רמת השרון ביקרו ילדים 
המאושפזים בשניידר וחילקו להם כדורי סל חתומים ושוקולדים. 
שיתוף  במסגרת  נערך  שלנו",  "ילדים  ביוזמת  הביקור, 
פעולה של חברת רוש ישראל ושל אלקטרה רמת השרון, 
המפעילות את מיזם "קרן כולן מנצחות" לרווחת החולים.  

הקפטנים באו לשמח
 ,PMI עמותת ילדים שלנו אירחה את חברת
קפטנים  האונקולוגית  למחלקה  שהביאה 
ואליד  בכדורגל.  העל  ליגת  קבוצות  של 
ומוראד  בלדוט  אסי  שטראובר,  לירן  באדיר, 
מגמאדוב העניקו לילדים אלבומים ומעטפות 
עימם.  והצטלמו  להם  חתמו  "סופרגול",  של 
בביקור השתתף גם כדורגלן העבר אבי כהן 

ז"ל, שחילק מתנות לילדים. יהי זכרו ברוך.

מחייכים לפריגת
עובדי חברת פריגת הגיעו למרכז הסטארלייט 
כדי לשמח את הילדים ולהמתיק את יומם עם 
מיץ תפוזים סחוט טבעי. התנאי לקבלת כוס 
מיץ היה חיוך רחב. את הביקור ליוו ליצנים 
שי.  שקיות  לילדים  שחילקו  החברה,  ועובדי 
קטן,  משה  פריגת,  מנכ"ל  הצטרף  לביקור 

שאמר כי זו תחילתה של מסורת.

מפגש עם עושים חג בלב
מלאכים

אירחה  שלנו  ילדים  עמותת 
במחלקה האונקולוגית כוכבים 
מלאכים",  "כמעט  מהתוכנית 
שהגיעו לישראל למופע פרידה 
עוררו  השחקנים  חגיגי. 
התרגשות רבה בקרב הילדים 
המטופלים ובני משפחותיהם. 

הביקור כלול בסל



לקחנו
פסק זמן

בשניידר:  היה  לא  עוד  כזה  נופש 
סוף שבוע מהנה בשישה מחזורים 
בהשתתפות  ובירושלים,  באילת 
כל עובדי בית החולים - פסק זמן 
שאיפשר לכולנו לקחת אוויר בתוך 

שגרת העבודה הלחוצה. 

מתחת לחלוק




