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דבר המנהל

עובדות ועובדים יקרים,
לאחרונה הונח על שולחני מכתב ממנכ"ל כללית 

בזו הלשון: "ברצוני לברך את מרכז שניידר על 
נתוני האיכות יוצאי הדופן לשנת 2017, נתונים 

המצביעים על השקעה ומאמצים רבים מצד 
הצוותים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות 
לך ולכל אנשי בית החולים על מתן טיפול איכותי 

למטופלים לאורך השנה כולה. יישר כוח". על 
החתום: נועז בר ניר, מנכ"ל.

ההוקרה הזאת היא שלכם, אנשי מרכז שניידר. זהו ביטוי לעבודתכם 
המקצועית והמסורה, שבזכותה קיבלנו את ציון האיכות הרפואית הגבוה 
מבין כל בתי החולים של כללית – ועדיין, ציון שאפשר וצריך לשפר עוד 

יותר כדי שנמשיך להוביל בבטחה את רפואת הילדים בישראל.
2018 היא שנה מיוחדת עבורנו – שנה של חילופי דורות. כמה מהרופאים 

הוותיקים, עמודי התווך של מרכז שניידר, פורשים לגמלאות, וביניהם 
פרופ' שי אשכנזי ופרופ' יצחק יניב. זו הזדמנות נוספת להודות להם על 

תרומתם הרבה לבית החולים. 
לאורך השנים הצבנו לעצמנו כמטרת על להביא לכאן את אנשי המקצוע 
הטובים והמוכשרים ביותר בכל תחום, כאלה שהם גם חוקרים מעולים 

וגם שירותיים בגישתם. כזהו פרופ' שי יזרעאלי, המנהל החדש של 
המערך ההמטולוגי-אונקולוגי. ברכות לו כמו גם לד"ר גילת לבני, ש"גדלה" 

בשניידר ומחליפה את פרופ' שי אשכנזי בניהול מחלקת ילדים א'. פנינו 
קדימה, כפי שניתן להתרשם מהכתבה המרכזית בגיליון זה, המציגה את 

שלוש מחלקות הילדים מבעד לעיני מנהליהן, בני דור ההווה והעתיד. 
וכשהפנים קדימה, אי אפשר שלא לראות את המתמחים – הכוח 

המשמעותי שלנו בבית החולים. אנו מכשירים את הדור הבא של רופאי 
הילדים בישראל, וחשוב לנו שיצמחו כרופאים טובים ומוצלחים. בזכות 

עורכת ומפיקה: ריבה שקד • מערכת: פרופ' אפי בילבסקי, רונית סינגר, 
משכית גילן שוחט, עידית רונן, אתי צור, קשת ליבוביץ, דנה רזניק, 

דלית כהן, שגית טורקניץ, לינור נבו-אלבו, לירון קורמן-זרחוביץ 
תודה לפרופ' שי אשכנזי על שנים של חברות במערכת "פאזל" 

ועל תרומתו המתמשכת למגזין בית החולים
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המנהלים המעולים שיש לנו בשניידר, וסביבת העבודה הייחודית, זוכה 
ההתמחות אצלנו לביקוש גבוה בהשוואה לבתי חולים אחרים, דבר 

המאפשר לנו לבחור את הטובים ביותר.
פן נוסף השומר אותנו בחזית הקדמה והידע, הוא המחקר, התופס מקום 
מרכזי בשניידר. ביום המחקר האחרון, המסוקר בגיליון זה, הוצגו מחקרים 

חדשניים והוענקו מלגות ומענקים לחוקרים שלנו מקרנות ישראליות 
ועולמיות, בקנה מידה גדול מתמיד.

ולעדכונים מהקמת מבנה האשפוז החדש: עבודות הבנייה מצויות בעיצומן 
בכל הקומות במקביל, עד קומה 5, ומבעד לחלונות המבנה הנוכחי כבר 

ניתן להתרשם מממדי הבניין החדש ומחלליו. במקביל נמשך שלב התכנון 
הפנימי של המחלקות והמרפאות, שאמור להגיע לסיומו בחודשים הקרובים 

לקראת מכרז הגמר והמערכות. בתוך כשלוש שנים נוכל להתגאות 
ביחידות ובמחלקות חדשות, לקדם את השירות למטופלים וכמובן להמשיך 

לטפח את המחקר, במסגרת המרכז העתידי למחקרים קליניים. 
במקביל אנו ממשיכים לשדרג את הבניין הקיים, ודוגמה אחת לכך היא 

סיום עבודות השיפוץ וההרחבה של המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה 
ומחלות כבד. מטופלים, הורים ומטפלים, כולם נפעמים מהחידוש. אנו 
ממשיכים בשדרוג יחידות על מנת לטייב ככל הניתן את הטיפול, את 
השירות ואת תנאי השהיה לרווחת המטופלים, המשפחות והצוותים. 

שביעות הרצון של מטופלינו, תדמית בית החולים ומובילות בכל תחום היו 
ויישארו נר לרגלינו!

אני מאחל לכולכם קיץ נעים, חג שבועות שמח, ולמדינת ישראל שחגגה 
זה עתה 70 שנה להקמתה – שתמשיך ליהנות מרפואת ילדים מהטובות 
בעולם, בהתאם לסטנדרט שאנו, במרכז שניידר, הצבנו וממשיכים להציב 

מדי יום ביומו. 
שלכם,
פרופ' יוסף פרס
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אור גדול 
של שירה 
משותפת

"קולולם", המיזם המוסיקלי החברתי, 
הגיע גם לשניידר וצבע בגוונים מיוחדים 
ובצליל מיוחד את אירוע המצוינות של 

בית החולים. ההתכנסות לביצוע משותף 
של השיר "אור גדול", בהשתתפות מאות 

מעובדי בית החולים ובצדם מטופלים 
ובני משפחות, יצרה רגע מרגש וחד 
פעמי שמילא את הלבבות בתחושת 

הביחד. "שירתנו מילאה את הבניין שלנו 
באור נגוהות גדול", סיכם את החוויה 

ד"ר אבינעם פירוגובסקי, סגן מנהל בית 
החולים. "ההרמוניה הייתה נהדרת, החיבור 

בין אנשים היה מופלא ושיקף היטב 
את ההרמוניה של אנושיות, מקצוענות 
ותחושת שליחות שמאפיינת את מרכז 
שניידר ואנשיו, והכול למען המטופלים".
תודה לד"ר קרן שחר-ניסן שיזמה את 

האירוע ולדוברת בית החולים, ריבה שקד, 
על הארגון.



חיים במתנה
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"עילאי הגיע ממש בדקה התשעים"
דקות לפני שמוחו קרס, עבר עילאי בן העשר ניתוח חירום נוירוכירורגי להסרת ציסטה מראשו, כאשר רק 

אבחנה מדויקת ופעולה מהירה של רופאי מרכז שניידר מעניקות לו את מתנת החיים. "זו הייתה דרמה גדולה 
כי כל שנייה הייתה קריטית להצלת חיי הילד", אומר ד"ר אמיר קרשנוביץ, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה

דרמה בחדר הניתוח במרכז שניידר: בתוך דקות מהגיעו למרכז שניידר, עבר עילאי 
בן ה-10 ניתוח נוירוכירורגי דחוף להוצאת ציסטה מראשו – הליך שהציל את חייו.
לאחר שהתלונן במשך מספר ימים על כאבי ראש, ומצבו החל להתדרדר, הופנה 
עילאי לבית חולים במרכז הארץ שם עבר בדיקת C.T. הבדיקה הראתה כי הוא 
סובל מציסטה חולוידאלית בראשו – ציסטה המלאה בנוזל סמיך דמוי ג'ל, אשר 
גרמה להצטברות חריפה של נוזל מוחי שדרתי בחדרי המוח ויצרה סכנת חיים 

מיידית. 
בשל מצבו הרפואי המורכב של עילאי הוחלט להעבירו לטיפול במרכז שניידר, והוא 

הובהל מורדם ומונשם ישירות ליחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר אלחנן נחום. 
בעת ההכנות לניתוח הבחינה ד"ר גילי קדמון, רופאה בכירה ביחידה לטיפול נמרץ, 

כי אחד מהאישונים של עילאי התרחב, סימן המעיד על לחץ תוך גולגולתי גבוה 
ומבשר על קריסת המוח ועל מוות קרוב מאוד. ד"ר קדמון הגיבה במהירות ונתנה 
לעילאי נוזלים היפרטוניים, פעולה אשר הפחיתה זמנית את נפח המוח והקנתה 

עוד כמה דקות יקרות עד להגעה לחדר הניתוח.
בתוך דקות בוצע הניתוח על ידי ד"ר אמיר קרשנוביץ, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה, 

ד"ר יעקב כץ, מנהל מחלקת הרדמה ומערך חדרי הניתוח, והרופא המרדים ד"ר 
יורי ברק. השלב הראשון והקריטי בניתוח היה ניקוז הנוזל שהצטבר בחדרי המוח, 

פעולה שנערכה תוך דקות ספורות. הניתוח ערך כשעתיים ובמהלכו נכרתה 
הציסטה מעומק המוח בשיטה חדשנית, בפולשנות מינימלית. הניתוח הסתיים 

בהצלחה ולאחריו הועבר עילאי להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ, כשהוא במצב 
טוב ומתקשר עם סביבתו.

"אני מבצע מאות ניתוחים נוירוכירורגיים מורכבים ודחופים, ובכל זאת הפעם 
התרגשתי מאוד מהיכולת להציל חיים", סיכם ד"ר אמיר קרשנוביץ, "דרמה 

גדולה התרחשה בחדר הניתוח מכיוון שהזמן שיחק לרעתנו. עילאי הגיע ממש 
בדקה התשעים, כאשר כל שנייה הייתה גורלית וקריטית. הצלחת הניתוח נבעה 

מהעשייה ההרמונית המשותפת ומתיאום המקצועי בין צוותי בית החולים".

68 יום במערכת האקמו
חייהם של ילדים רבים ניצלו במרכז שניידר בזכות חיבור למערכת האקמו, 

המחליפה באופן זמני את פעילות הריאות והלב ובכך מאפשרת להם להתאושש 
לאחר מחלה או ניתוח לב. החיבור לאקמו אומנם מציל חיים, אך עלול להיות 
כרוך בסיכונים ובסיבוכים ולפיכך נעשה מאמץ לצמצם ככל הניתן את משך 

החיבור למכונה. 68 ימי אקמו, שעברו על הפעוטה אמה שניידר במרכז שניידר, 
מהווים שיא בשניידר ונתון יוצא דופן בכל קנה מידה. אמה בת השנה ועשרה 

חודשים הגיעה לחדר המיון בעקבות מחלה, ובעודה במיון קרס ליבה והיא 
הועברה במצב קשה ליחידה לטיפול נמרץ ומשם ליחידה לטיפול נמרץ לב, בה 

טופלה על ידי צוות שכלל את מנהל היחידה, פרופ' עובדי דגן, הרופאים הבכירים 
ד"ר אורית מנור שולמן, ד"ר עופר שילר וד"ר ערן שוסטק ואנשי צוות רבים 

נוספים. החיבור הממושך למערכת סייע לליבה הקטן של אמה להתאושש, והיא 
שוחררה לביתה כעבור 103 ימי אשפוז, כאשר הטיפול המקצועי והיעיל מצליח 
לצמצם למינימום את היקף הסיבוכים הכרוכים בחיבור כה ממושך למערכת. 

"תודה רבה לכם על שבזכותכם חזרנו הביתה עם ילדה בחיים", כתבו הוריה של 
אמה להנהלת בית החולים, "הטיפול הרפואי המסור והיעיל שבתנו קיבלה, מחדר 
המיון, דרך היחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר אלחנן נחום ועד לטיפול הממושך 
ביחידה לטיפול נמרץ לב בראשות פרופ' עובדי 

דגן, הצילו את חייה. תודה לפרופ' דגן, לד"ר 
שילר ולד"ר שוסטק על טיפול רפואי בלתי 

מתפשר, על קבלת החלטות לא פשוטה, על 
התקשורת היומיומית ושיתוף בכל הדילמות, 
על ההקשבה, הסבלנות, הזהירות והנכונות 

להתייעץ עם רופאים נוספים. תודה לד"ר טומי 
שיינפלד על הייעוץ הרפואי, לד"ר נופר מרכוס 
על העבודה הנפלאה בתחומה, לגולן שוקרון 
מפעיל האקמו על טיפול מסור ומקצועי גם 

בסופי שבוע ובשעות לא שגרתיות, למנהלת 
הסיעוד רים עבד אל חי ולכלל האחים והאחיות 

במחלקה. תודה גם לאילן שמש, המנהל 
האדמיניסטרטיבי שהיה עבורנו לאורך כל הדרך 

בהקשבה ובאכפתיות כדי לפתור כל בעיה. 
הרגשנו כל הזמן כי הילדה בידיים בטוחות, 
כי עושים כל שניתן לעשות בשבילה וכי לא 

מחסירים ממנה דבר. זה מפתיע, מדהים ולא 
מובן מאליו לקבל יחס ושירות כאלו בבית 

חולים ציבורי".
אמה הפעוטה עם הוריה והצוות הרפואי לפני השחרור הביתה

עילאי עם ד"ר אמיר קרשנוביץ



חדשות שניידר
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MRI בילדים:
העצמה ללא הרדמה

תוכנית ניסיונית חדשה, המיושמת במערך הדימות 
במרכז שניידר, מאפשרת גם לילדים מגיל שש עד 

עשר לעבור בדיקת MRI מוצלחת ללא הרדמה

תוכנית ניסיונית חדשה מתבצעת לאחרונה במערך הדימות במרכז שניידר, 
במטרה לצמצם את היקף ההרדמות בילדים בבדיקות MRI. התוכנית יצאה 

לדרך ביוזמת האחות מיכל זאדה, אחות MRI וטיפול נמרץ לב, ובשיתוף פעולה 
של כלל הצוותים במכון, מתוך הבנה שלבדיקה ללא הרדמה יש יתרונות רבים.
מתוצאות התוכנית עולה, כי כמעט כל הילדים שקיבלו הדרכה פרטנית עברו 

את הבדיקה ללא הרדמה ובהצלחה מלאה. ילדים אלו לא נזקקו להשגחה לאחר 
הבדיקה, ומייד לאחריה השתחררו לבתיהם. שביעות רצון המטופלים הייתה 

גבוהה: הורים וילדים רבים דיווחו על תחושת שליטה, העצמה והצלחה.
שירות ה-MRI ניתן במרכז שניידר לגילאים שונים במגוון רחב של אבחנות. 

הבדיקה נועדה לסרוק את האיברים הפנימיים של גוף האדם באמצעות תהודה 
מגנטית ובאופן לא פולשני. המכשיר פועל באמצעות שדה מגנטי רב עוצמה 

וגלים אלקטרו-מגנטיים, הדומים לגלי רדיו. כדי שבדיקת ה-MRI תהיה יעילה 
ומהימנה, על הילד לשכב בתוך המכשיר ללא תזוזה לאורך כל זמן הבדיקה. לכן, 

תינוקות וילדים קטנים עוברים בדיקה זו בהרדמה מלאה, ואילו ילדים גדולים 
יותר, המסוגלים לשכב ללא תזוזה, עוברים לרוב את הבדיקה ללא הרדמה. 

לתוכנית שהוכנה במערך הדימות הוגדרו שתי מטרות: האחת, שיפור חוויית 
הילד ומשפחתו לפני בדיקת ה-MRI, במהלכה ולאחריה, והשנייה – הדרכה 
לילדים מגיל שש עד גיל עשר ולהוריהם לקראת הבדיקה, במטרה לאפשר 
לילדים לעבור את הבדיקה ללא הרדמה. לצורך הפרויקט נבחרו מתוכנית 
ה-MRI השבועית ילדים בגיל המתאים, המתאימים לפרויקט גם מבחינת 

האבחנה. נעשתה פנייה למשפחות שילדם נמצא מתאים, על מנת לבחון את 
כשירות המשפחה ואת יכולתה לשתף פעולה במהלך הבדיקה, ובהתאם לכך 

להציע להם הדרכה פרטנית על ידי אחות. בהדרכה מוצגים היתרונות והחסרונות 
של ביצוע הבדיקה ללא הרדמה, ניתן מידע כהכנה לבדיקה ונעשה שימוש בדגם 

MRI מוקטן )kitten scanner MRI( שנתרם על ידי חברת פיליפס. בסיום 
הבדיקה, הילדים שעברו MRI ללא הרדמה מקבלים גלימה והופכים לגיבורי על 

MRI )ראו תמונה(.
המסקנה הינה כי ההדרכה הפרטנית מפחיתה באופן משמעותי את חרדות 
הילד והוריו, כך שבמקרים מסוימים ניתן להציע למשפחה אלטרנטיבה של 

בדיקה ללא הרדמה. בימים אלה שוקדים במערך הדימות על בניית תוכנית ליום 
הדרכה קבוצתית, בשילוב אביזרי מדיה, על מנת למסד את ההדרכה וליישם את 

התוכנית באופן שוטף.

בצד התקדמות העבודות בבניין החדש, לא 
משאירים מאחור את הבניין הקיים: כחלק 

מתוכנית שדרוג של יחידות ומחלקות בבית 
החולים, הסתיימו לאחרונה עבודות השיפוץ 
וההרחבה במכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה 
ומחלות כבד. השיפוץ כלל תוספת חדרים 
לאנשי צוות, התאמת אזור הפעולות לנהלי 

משרד הבריאות, הוספת מיטת התאוששות 
ושדרוג הריהוט והציוד. מחשבה רבה הושקעה 

בבינוי המכון ובעיצובו, כך שיינתן מענה 
המותאם הן לעולמם של המטופלים הצעירים 

וההורים המלווים, והן לסביבת עבודתם של 
אנשי הצוות.

בחודש דצמבר 2017 פורסם הגיליון הראשון של ה-Journal Club החודשי – 
ניוזלטר מקצועי חדש לצוותי מרכז שניידר. לכל מהדורה של הניוזלטר הדיגיטלי 

מצורפים ארבעה מאמרים חשובים שפורסמו לאחרונה בארבעה תחומים 
שונים ברפואת ילדים, יחד עם editorial קצר של אחד המומחים בתחום 
מצוות בית החולים. "המטרה היא עדכון שוטף ואיכותי של כלל הרופאים 

בספרות העדכנית, בביקורת המומחים שלנו בתחום ובהחלטות הטיפוליות 
שהתקבלו בעקבות פרסום המאמר", מציין ד"ר אבינעם פירוגובסקי, סגן מנהל 
מרכז שניידר, "תודה לד"ר קרן שחר-ניסן, היוזמת והעורכת של פרויקט איכות 

ייחודי זה, לרופאים השותפים לדרך, וחשוב לא פחות, לענבל קלברס, רכזת 
."Journal Club-האינטרנט והמעצבת הגרפית, על העיצוב המרשים של ה

ראה אור: Journal Club דיגיטלי של מרכז שניידר

אלו הפנים 
החדשות של 
מכון הגסטרו

"MRI טוהר זאדה, "גיבורת על
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 Journal בחודש פברואר התפרסם בכתב העת
of Pediatrics מאמר של פרופ' ליאורה הראל, 

מנהלת היחידה לראומטולוגיה ילדים במרכז שניידר, 
שסיכם כנס ייחודי שהתקיים בבית החולים ביוני 

2016 בהשתתפות חוקרים ורופאים מהארץ 
ומחו"ל. מדובר בכנס הבינלאומי הראשון בנושא 

PFAPA, תסמונת חום מחזורי המלווה באפטות 
בחלל הפה, בדלקת גרון ובהגדלת בלוטות לימפה 

צוואריות. פרופ' הראל, יוזמת ומארגנת הכנס, 

סיכמה את עיקרי החידושים במאמר שכלל את 
סקירות המרצים, פרופ' גרי מרשל, ד"ר סיביה 
לפידוס ופרופ' קתרין אדוארדס מארה"ב, פרופ' 

מרקו גטורנו מאיטליה, פרופ' שי פדה ופרופ' 
פנחס השקס מישראל. פרופ' הראל ציינה בסיכום 

המאמר כי PFAPA מהווה עדיין אניגמה 
ומקור לא אכזב למחקרים עתידיים, במיוחד בנושא 

האבחון הגנטי של החולים.
ועוד ביחידה לראומטולוגיה: צוות היחידה אירח 

לאחרונה את ד"ר לינדה וגנר, ראומטולוגית ילדים 
בכירה מבית חולים לילדים של אוניברסיטת שיקגו, 

ארה"ב, שהגיעה כדי להרצות בפני מתמחים 
ומומחים צעירים בנושא בדיקה פיזיקלית של 
מפרקים. בצד מתמחי היחידה לראומטולוגיה 

בשניידר, ד"ר רותם טל וד"ר מוחמד סעיד, נכחו 
בהרצאה גם רופאים מבתי חולים אחרים ביניהם 

שיבא, מאיר וקפלן.

הראומטולוגיה בחזית הידע העולמי

לעשות טוב, ולעשות זאת היטב!
אומנות מכל הלב  במסגרת 

"פרויקט לב", פרויקט גיוס תרומות למען 
ילדי שניידר, ערכו משפחות מאירוב 
ואגמי ערב התרמה שהוקדש לזכרו 

של התינוק ליאור בנימין )לב( אגמי ז"ל. 
הערב התקיים במתחם האירועים ג'ונה 

בנתניה, ובמהלכו נערכה מכירה פומבית 
של יצירות האומנית אורנה מאירוב 

)סבתו של ליאור בנימין ז"ל( בניהולו של 
בית המכירות תירוש. הכסף שהתקבל 
ממכירת היצירות יועבר להקמת הבניין 
החדש של מרכז שניידר. בין הנוכחים 
באירוע: פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז 

שניידר, ורעייתו ד"ר פרננדה פרס 
מהמרכז הרפואי סורוקה, אליעזר שקדי, 
מנשה זילכה, מירי ואסי טוכמאייר, בני 

וחני מאירוב, יוסי מאירוב, אפרת רותם, 
ירון מרחב, לאה וצחי שנירר, צחי ארבוב 

והוריו דוד ודליה, יעקב גולברי, השחקן 
רונן דוידוב ועוד.

יום מעשים טובים  צוות ההנהלה והעובדים של מרכז שניידר נרתם כמדי 
שנה לעשייה קהילתית במסגרת "יום המעשים הטובים", שכולו למען הקהילה והחברה 
בישראל. את היום מובילה עמותת רוח טובה זו השנה ה-11 ולוקחים בו חלק ארגונים, 
מוסדות ואנשים בכל רחבי הארץ. פעילות שניידר נחלקה לשני מוקדי התנדבות: קטיף 

פירות הדר למען נזקקים בישראל, וצביעת ביתה של משפחה קשת יום בעיר פתח 
תקוה. "אני גאה בצוות בית החולים על ההיענות, ההירתמות והאחריות החברתית", 

סיכם מנהל בית החולים, פרופ' יוסף פרס.

מימין: אורנה ויוסי מאירוב, פרופ' יוסף פרס, ד"ר פרננדה פרס, בני מאירוב

משופרסל באהבה  רשת שופרסל השיקה שבוע 
התרמה למען רווחת הילדים המטופלים במרכז שניידר. 

במסגרת הפרויקט הוצע ללקוחות שופרסל, בכל סניפי הרשת, 
לתרום בקופות סכום של עשרה שקלים למען מטרה זו. "אני 

מברך על הירתמות שופרסל לקיום שבוע התרמה שכולו 
נתינה ומחויבות כלפי הקהילה", אמר פרופ' יוסף פרס, מנהל 
בית החולים, "תודה לכל אלו שפתחו את ליבם וכיסם למען 

בריאותם ורווחתם של ילדי שניידר".



למען חיוך של ילד

האומנות בראי המציאות
פתיחת תערוכת עבודותיה של אנה פונומריובה הייתה 
אירוע מרגש במיוחד, שהבליט את עוצמת הציור ואת 
צבעי החיים שהאמנית הצעירה הזאת מצליחה לגייס 
אל מול הצל שמטילה מחלת הסרטן, המלווה אותה 

מאז גיל שנתיים

"יש קו דק בין דמיון למציאות – אתה צריך לצייר אותו" )ב' קוויליאם(.
אנה בת ה-22 מטופלת במחלקה לאונקולוגיה במרכז שניידר כבר עשרים שנה. בגיל 

שנתיים חלתה בסרטן, וכבר בילדותה המוקדמת נחשפה לשני עולמות מנוגדים: האחד, 
עולם אמנות הציור אשר שבה את ליבה, והאחר, עולם המחלה הכרונית – מחלת הסרטן 

שמטילה צל על חייה. לאורך שנות התמודדות עם המחלה, על האשפוזים הממושכים, 
הטיפולים האינטנסיביים ותופעות הלוואי הקשות, אנה מצאה בציור מפלט ומזור לנפשה. 

בהיותה בת 12 המחלה תקפה אותה שוב, ובמסגרת הטיפולים נאלצו הרופאים לקטוע את 
רגלה. אנה קיוותה כי ייסוריה הגיעו לקיצם וכי המחלה היא חלום בלהות שנותר מאחור, 

אך חלומות לחוד ומציאות לחוד – כשמלאו לה עשרים, המחלה שבה לתקוף בפעם 
השלישית ובמלוא העוצמה. אנה לא מרימה ידיים ונלחמת בסרטן בנחישות, כדי להביס את 
האויב הרע. במקביל היא מאפשרת לציור למלא את נפשה ולפתוח עבורה צוהר לחיים של 

משמעות ומימוש עצמי, כשאחד משיאיו הוא קיום תערוכת יחיד של עבודותיה.
הנהלת בנק דיסקונט ועמותת נאמני מרכז שניידר נרתמו לבקשת המרכז החינוכי ועזרו 

לנו להגשים את חלומה של אנה ולפתוח תערוכת אומן משלה. הצלם דרור כץ נרתם גם 
הוא והתנדב לסייע לצוות המרכז החינוכי בצילום כל עבודותיה של אנה לתערוכה. הפתיחה 

החגיגית והמרגשת של התערוכה התקיימה בסניף ההנהלה הראשית של בנק דיסקונט 
בתל אביב בנוכחות ד"ר שפרה אש מהמחלקה לאונקולוגיה בשניידר, המטפלת באנה 

לאורך השנים, צוות מבית החולים ומהמרכז החינוכי, בני משפחה וחברים. "בכל יום, בין 
אם בימים כתיקונם ובין אם בימים של סבל וכאב, ניתן למצוא משהו ייחודי וקסום ולהנציחו 

בציור", אומרת אנה, "חשוב שנזכור תמיד, שכשם שכל ציור מתחיל על משטח לבן, כך 
בכל יום שבו התעוררת בבוקר ישנה הזדמנות ליצור ולמלא את משטח חייך בצבעים 

מאירים – צבעי החיים".

 דיאליזה
בארץ 

הפלאות

בכפר הנוער "כפר גלים" התקיים, זו השנה 
העשירית, המחנה לילדים ובני נוער נפגעי כוויות, 

ביוזמה ובהדרכה של מומחי מרכז שניידר מתחומי 
הריפוי בעיסוק, הפיזיותרפיה והפסיכולוגיה. כ-40  

ילדים וילדות מגיל 7 ועד 18, מכל המגזרים והדתות 
ומכל רחבי הארץ, שהחלימו מכוויות קשות, חוו 

פעילות מגוונת שבמרכזה מפגש מעצים עם 

ילדים כמותם. את המחנה הובילו, יחד עם צוות 
תרפיסטים ומתנדבים מכל הארץ, יוליאנה אשל, 

מנהלת השירות לריפוי בעיסוק, ונילי ארבל, לשעבר 
מנהלת השירות לפיזיותרפיה בשניידר. "הפרויקט 

הייחודי מאפשר לכל ילד נפגע כוויות להמשיך את 
תהליך ריפוי הצלקות הנפשיות ולהתהלך בגאווה 

כשווה בין שווים בחברה", הן מסכמות.

עשור למחנה לילדים נפגעי כוויות

110 ילדים המטופלים ביחידת הדיאליזה 
ובמחלקה לנפרולוגיה במרכז שניידר, 

חוו שלושה ימים של "מחנה מהאגדות" 
באילת. הילדים יצאו משגרת הטיפולים 
לבילוי מהנה ועשיר בחוויות אקסטרים: 
ספורט ימי, טיול טרקטרונים, רכיבה על 

גמלים, מצנחי ים ומטווח ירי, מופעים 
ופינוקים. "החוויה המשותפת גיבשה את 

הילדים והפכה אותם לקבוצת תמיכה 
מלוכדת", אומרת דבורה אגסי, המלווה 

מטעם עמותת "תקווה ומרפא" שארגנה 
והפיקה את הנסיעה. הילדים והמשפחות 

הודו בחום לאנשי העמותה על חוויה בלתי 
נשכחת, לצוות המחלקה לנפרולוגיה 

בראשות פרופ' מרים דוידוביץ, לאחות 
מתאמת המושתלים נעמי זנהנדלר 

ולאחות האחראית במחלקה, יפה פלוש, 
על הליווי לאורך כל הדרך.
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שם: ד"ר חבצלת ירדן-בילבסקי.
תפקיד: רופאה בכירה במחלקת ילדים א' במרכז שניידר, מקימה 

בימים אלו בבית החולים את השירות לפרמקולוגיה קלינית.
תעודת זהות: בת 41, נשואה )לפרופ' אפי בילבסקי ממרכז 

שניידר( ואם לשלושה, מתגוררת בהרצליה. 
השכלה: בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב, מומחית 
ברפואת ילדים )התמחות במרכז שניידר( ובפרמקולוגיה קלינית 

)התמחות בשיבא תל השומר(.
התחום ואני: לאחר מספר שנים כרופאה בכירה במחלקת ילדים 

א', הרגשתי צורך להתמקד ולהתמקצע. בחרתי בפרמקולוגיה 
קלינית, תחום שנועד להבטיח טיפול תרופתי מדויק ובטוח 

בהתאמה אישית למטופל, בהתבסס על הבנה מעמיקה של 
תופעות לוואי, יחסי גומלין בין תרופות, ניטור רמות התרופות 
והיכרות עם מגוון רחב ביותר של מחלות. זהו מקצוע "רוחבי", 

הנושק לעיסוק היומיומי במחלקה. הוא רלוונטי כמעט בכל חולה, 
ובוודאי בחולים המורכבים יותר, המטופלים במשלב תרופתי 
מורכב עם מגוון תופעות לוואי, אינטראקציות בין תרופתיות 

והרעלות שונות.  
על התפקיד: העבודה במרכז שניידר מלווה אותי מראשית 

התפתחותי כרופאה בכלל וכרופאת ילדים בפרט. ב-12 השנים 
האחרונות עבדתי בבית החולים כסטודנטית )עוזרת רופא(, 
כסטאז'רית, כמתמחה וכרופאה בכירה במחלקה. שניידר 

הוא מרכז שלישוני המנקז אליו ילדים מורכבים מדיסיפלינות 
שונות, המטופלים לעתים קרובות במשלבים תרופתיים 

מרובים ומורכבים )polypharmacy(. במהלך שנות עבודתי 
נחשפתי לקשיים ולמורכבות ההולכת וגדלה של ניהול הטיפול 

התרופתי בילדים אלה. לא אחת, ניכר היה הצורך בדמות שתוכל 
לרכז וללוות את הצוות המטפל מבחינה תרופתית. בעקבות 

כך, בעידודו של פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א' 
לשעבר, ובתמיכת הנהלת בית החולים, יצאתי להתמחות על 

בפרמקולוגיה קלינית במרכז הרפואי שיבא תל השומר. 
השירות הפרמקולוגי: עד כה, הצוות המטפל בשניידר נסמך על 
עזרתן המסורה של הרוקחות הקליניות המנוסות בבית החולים. 
בימים אלה אנו עמלים על הקמת שירות מובנה לפרמקולוגיה 

קלינית, שירכז את הייעוצים הקליניים למחלקות וליחידות השונות 
בנושאי הרעלות, בטיחות הטיפול התרופתי בבית החולים 

ומעקב אחר תופעות הלוואי הרלוונטיות. כמו כן תוטמע בקרוב 
מערכת ממוחשבת תומכת החלטה, שתזהה ותתריע על טעויות 

במינוני תרופות וכדומה. מדי שבוע מתבצע ביקור פרמקולוגי 
יזום, שבמהלכו חברות הצוות עוברות בין המחלקות השונות, 

סוקרות את הטיפול התרופתי במקרים מורכבים ונותנות מענה 
בעת הצורך. בנוסף, פתיחת השירות הפרמקולוגי תאפשר ליווי 
של מחקרים קליניים בתחום הטיפול התרופתי בבית החולים. 

אני מאמינה, שהשירות החדש רק ישפר את איכות הטיפול, יועיל לכלל הצוות 
המטפל וכמובן למטופלים עצמם. 

אוהבת בעבודה: את האתגר שבעבודה עם ילדים. הכלל הידוע כי "ילדים אינם 
מבוגרים קטנים" תקף ביתר שאת בנושא הטיפול התרופתי. בילדים קיימים 

אתגרים פרמקולוגיים מיוחדים. השינויים הפיזיולוגיים המהותיים, המתרחשים 
בשנות החיים הראשונות, משפיעים מאוד על מטבוליזם של תרופות שונות, 

ובעקבות כך על פרופיל הבטיחות והיעילות של התרופות. פרט לכך, במקרים 
רבים המחקרים התרופתיים מתבצעים באוכלוסיית המבוגרים, ואנו נסמכים 

עליהם בהעדר נתונים ספציפיים בילדים. לפיכך, רופאי הילדים נאלצים לעתים 
לבצע התאמות טיפוליות על סמך נתונים חלקיים ובחוסר ודאות גדולה. כל זה 

יוצר אתגר מקצועי גדול ומרתק.

עושים היכרות

להקדים תרופה למכה
ד"ר חבצלת ירדן-בילבסקי מקימה בימים אלה שירות חדש לפרמקולוגיה קלינית במרכז שניידר, בית 

חולים המהווה את ביתה המקצועי מאז תחילת דרכה כרופאה. "הניהול התרופתי בילדים מורכבים, 
המטופלים לעתים קרובות במשלבים תרופתיים מרובים, הוא אתגר מקצועי גדול", היא אומרת, "בעיני 

רוחי אני רואה אותנו כאן בשניידר כמובילים בתחום הזה" 

החזון שלי: אני נכנסת לנושא חדש בבית החולים, ומטבע הדברים עומד בפניי 
האתגר של הקמת שירות מאפס, בתחום שאינו מוכר דיו, וחשיפתו בפני 

המטפלים השונים על מנת שיוכלו להיעזר בי ובעמיתותיי הרוקחות כדי לטייב 
את הטיפול בילדים עם משלבים תרופתיים מורכבים. אני מאמינה שבליווי 
שותפיי למאמץ והנהלת בית החולים נוכל להקים יחידה ראשונה מסוגה 
בישראל, שתיתן מענה לדרישות השונות בתחום הפרמקולוגיה הקלינית 

ברפואת ילדים. אני גאה להקים שירות חדש ולהיות חלוצה בבית חולים מוביל 
עם ראייה עתידית וחזון. בעיני רוחי אני רואה אותנו, כאן בשניידר, מובילים גם 

בתחום הזה.
מוטו לחיים: אני מאמינה שהגשמה עצמית אמיתית היא שילוב ואיזון בין 

קריירה מאתגרת וממצה לבין חיי משפחה טובים ומלאים.
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כנסים ומפגשים

לחיות עם מחלות מעי דלקתיות

מומחי שניידר במרכז כנס חיפ"ק

כנס חיפ"ק 2018 – הכנס הארצי השנתי של 
החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית – היה 
מרגש במיוחד. פרופ' יעקב אמיר, שבתפקידו 
האחרון כיהן כמנהל מחלקת ילדים ג' במרכז 

שניידר, זכה לאות יקיר חיפ"ק, והתכבד בהרצאה 
המרכזית במליאה שהוקדשה לתפיסתו את תפקיד 

הקלינאי בימינו. גם השנה, בלטו רופאי שניידר 
כמרצים בכנס המדעי, ובהם ד"ר יהונתן פסטרנק, 

ד"ר ליטל עוז אלקלעי, ד"ר עדי פפו, ד"ר מירי דותן, 
ד"ר עופר שילר, ד"ר גילי קדמון, ד"ר נופר אמיתי, 
ד"ר אביבית ברנר, ד"ר קרין רייבין, ד"ר נועה שפר 
אברבוך, ד"ר נטע אבירן דגן, ד"ר רבקה פרידלנד 

וד"ר טל אידליץ מרקוס. ד"ר דוד אולנובסקי היה יו"ר 
מושב בנושא שתל קוכליארי בחירשות חד צדדית 

בילדים, ועבודות נוספות של רופאים משניידר הוצגו 
כפוסטרים בתערוכת הכנס.

ד"ר נועה שפר אברבוך מהמכון לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת זכתה בעבודה מצטיינת על מחקרה "שיעור 

הצלחה גבוה של ריצוף ממוקד מהדור החדש 
לאבחון חולים עם אנמיות נדירות מולדות", שנעשה 

בהנחיית פרופ' חנה תמרי וד"ר אורנה שטיינברג-
שמר. במחקר זה, פאנל ייחודי הכולל מעל 70 גנים 

הגורמים לאנמיה, הוכח כשיטה אבחנתית יעילה 
לחולים באנמיות מולדות קשות, עם שיעור הצלחה 

של 62%. לאור המחקר, שיטת האבחון מוצעת 
כיום כשירות קליני ארצי במעבדה ההמטולוגית 

במרכז פלזנשטיין.
ד"ר יעל בורוביץ מהמכון לנפרולוגיה קיבלה מענק 
מחקר על מחקרה "תפקוד כלייתי בילדים שהראו 

הפרעות חולפות בתפקוד הכלייתי בתקופה 
הנאונטלית". ממצאי המחקר יסייעו לקבוע כבר 
בילדות את ההשפעה של אי ספיקת כליות על 
התפתחות מחלת כליות כרונית בגיל המבוגר, 

ובמקרה שתימצא השפעה שכזו, יסייעו בהתוויית 
הנחיות להמשך מעקב. עם צוות החוקרים נמנים 

אייל רחמני, סטאז'ר מבית חולים השרון, ד"ר אסתי 

דוידוביץ מהמחלקה לבריאות השן בבית החולים 
הדסה, פרופ' גיל קלינגר, מנהל מחלקת פגים 

במרכז שניידר, ופרופ' דניאל לנדאו, מנהל מחלקת 
ילדים ב' בשניידר.

ד"ר נעמה פיש שוולב מהמכון לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת קיבלה מענק מחקר על מחקרה העוסק 
באבחון של התבגרות מינית מוקדמת. המחקר 

נועד לענות על השאלה, האם בדיקת שתן עשויה 
להוות תחליף לא פולשני לתבחין המקובל כיום 
– בדיקת דם מורכבת, הכרוכה בהזרקת הורמון 

LRH לגוף המטופל ולקיחת שלוש דגימות דם על 
פני שעה.

ברכות לחוקרים, שמחקריהם נותנים תקווה 
לפריצת דרכים חדשניות לשיפור האבחון והטיפול 

בילדים ומחזקים את מקומו של מרכז שניידר 
בחזית העשייה הרפואית והמחקרית. 

עוד על עשייה מחקרית במרכז שניידר: ראו 
במדור "המחקר על הפרק", עמ' 15-14

נציגי שניידר בכנס חיפ"ק 2018. צילום: סטודיו צלול 

ערב משפחות בנושא "לחיות עם מחלות מעי 
דלקתיות" נערך במרכז שניידר על ידי המכון 

לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד. במפגש 
נכחו משפחות המתמודדות עם מחלות מעי 

 Inflammatory Bowel Diseases –( דלקתיות
IBD( ומטופלות במכון הגסטרו בשניידר. הערב 

התמקד בהתמודדות הרגשית עם מחלות כרוניות 
אלו, ובצד הרצאות רפואיות אודות כיווני טיפול 

חדשים כלל הרצאה של פסיכולוג המכון ופעילות 

קבוצתית בחלוקה גילאית )ילדים, מתבגרים 
והורים( בהנחיית צוות פסיכולוגי. הערב הסתיים 
בפאנל שאלות ותשובות שבו לקחו חלק פרופ' 

רענן שמיר )מנהל המכון(, פרופ' עמית אסא 
)ראש תחום מחלות מעי דלקתיות(, אילן אוסרן 

)פסיכולוג המכון(, לילך קרביץ )אחות IBD( ולובה 
מרדרפלד )דיאטנית במכון(. ממשובי המשתתפים 

עולה כי היה זה ערב מלמד, מרגש ומעצים, 
להורים ולילדים כאחד.

פרופ' רענן שמיר
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מדברים נוירולוגיה 
לזכר ד"ר רפי וייץ

הכנס השנתי בנוירולוגיה פדיאטרית לזכר ד"ר רפי וייץ נערך על ידי צוות המכון לנוירולוגיה בראשותו 
של פרופ' יורם נבו. הרצו ד"ר טלי אידליץ ממרפאת כאבי ראש )על טיפולים חדשניים בכאבי ראש(, 

 ,)Neuronl Ceroid Lipofucsinosis-ד"ר אילת הלוי מהמכון לנוירולוגיה )אבחון וטיפול חדש ב
ד"ר תמר שטיינברג מהמכון להתפתחות הילד )כיוונים במחקר על טיקים(, ד"ר איריס שינקרבסקי 

מהמכון לנוירולוגיה )חידושים באבחון גנטי(, ד"ר דניאלה לובל מהמכון לנוירולוגיה )ADHD בגיל 
הגן(, ד"ר רוני כהן מהמכון לנוירולוגיה )כישורים חברתיים לאוטיזם ב-NF1(, ד"ר מעיין ליב ממחלקת 
ילדים ג' )רפואה היפרבארית – תא לחץ(, ד"ר שרון אהרוני מהמכון לנוירולוגיה )טיפול תרופתי יעיל 
ב-SMA שנכנס לראשונה לסל הבריאות( ופרופ' לינה באסל מהמכון לגנטיקה )דרך ההתקדמות 

במקרה של חשד גבוה למחלה גנטית ואקסום תקין(.

- POCUS בחודש מרץ נערכה במרכז שניידר סדנת
Point Of Care Ultrasound, שבמסגרתה, לצד מומחים 

מהארץ, מגיעים להרצות רופאים מהמובילים בעולם בנושא 
 Pocus-שימוש באולטרסאונד ליד מיטת החולה. קורס ה
מתקיים בבית החולים זו שנה רביעית במטרה להדריך 

רופאים בתחומים שונים )רפואה דחופה ילדים ומבוגרים, 
מחלקות טיפול נמרץ ילדים, רופאי ילדים ועוד( כיצד להשתמש 

באולטרסאונד במגוון רחב של מצבים – בדיקת לב וריאות, 
הערכת משק נוזלים, התפשלות מעי, דלקת בתוספתן, בדיקות 

רקמה רכה, ביצוע פרוצדורות בסיוע אולטרסאונד ועוד. על 
המרצים נמנו מומחים ידועים בתחומם מארה"ב, אנגליה 

ואיטליה, וכן רופאים בכירים מכל רחבי הארץ. בנוסף להרצאות, 
נערכו תרגולים מעשיים על ילדים מתנדבים שתרמו לצורך כך 
יומיים מתוך חופשת הפסח שלהם. הסדנה התקיימה ביוזמת 
ד"ר רון ברנט )בתמונה(, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה 

במרכז שניידר, ופרופ' יחזקאל ויסמן, מנהל המלר"ד. 

בכירי MERCK ביקרו והתרשמו 

משלחת מטעם חברת Merck, אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, ביקרה 
לאחרונה במרכז שניידר. המשלחת, ובה נציגים בכירים מהשלוחה הישראלית 

של Merck ומהנהלת החברה העולמית, הגיעה לארץ כדי להכיר את מרכז 
שניידר ואת בית החולים בילינסון במטרה לשקול שיתוף של שני בתי החולים 
במחקרים קליניים, לרבות חיסון נשים לווירוס הציטומגלו )CMV( באמצעות 

.Merck חיסון חדשני שפותח על ידי
הנציגים סיירו במחלקות השונות במרכז שניידר והתרשמו מיכולות המחקר 
של בית החולים שהוצגו על ידי פרופ' יוסף פרס, ומהפעילות המחקרית של 

מכון האנדוקרינולוגיה והסוכרת שנסקרה על ידי פרופ' משה פיליפ. הרצאה זו 

המחישה בפני חברי המשלחת את יכולתו של מרכז שניידר לנהל ולהוביל מחקר 
משלב הרעיון ועד ליישומו מול המטופל עצמו. עוד כלל הביקור סיור ביחידה 

לטיפול נמרץ, שבמהלכו חשף ד"ר אלחנן נחום את האורחים לפן האנושי 
ולטיפול המקצועי בבית החולים.

בתמונה, מימין לשמאל: וולטר שטראוס, סגן נשיא חברת Merck, דנה רזניק 
מרשות המחקר בשניידר, ד"ר טלי בראון, ד"ר מיכל אייזיק, ד"ר דן גולדסטאב 
מחברת Merck, פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר, ד"ר אליאב באר, ד"ר 
קווין ראסל וטלי נחמן מחברת Merck ופרופ' אפי בילבסקי, מומחה למחלות 

זיהומיות ורופא בכיר במחלקת ילדים ג' בשניידר. 

האולטרסאונד 
בפוקוס

לא על הפג לבדו 
בנוכחות מרשימה של צוותים פארא-רפואיים מפגיות ברחבי 
הארץ, התקיים בבניין פלסנשטיין יום עיון בנושא "לא על הפג 
לבדו – עבודת צוות רב מקצועי בראי ההנקה", בהפקת צוות 

מקצועות הבריאות של פגיית שניידר. היום נפתח בהצגת 
העבודה הצוותית הייחודית בפגיית בית החולים בהובלתו 
של פרופ' גיל קלינגר. צוות מקצועות הבריאות בפגייה, 

שארגן והוביל את הכנס, כלל את ד"ר טינה הרשקוביץ – 
נאונטולוגית, חניתה מור ונטליה קירילישין – אחיות ויועצות 

הנקה, נילי סבזרו ורותם זיו – עובדות סוציאליות, אורלי פוגל 
– מרפאה בעיסוק, לורן בן יהודה – דיאטנית קלינית, ואיילת 

קלר – מנהלת שירות הפיזיותרפיה.

9
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בקדמת הרפואה

שיטה חדשה פותחה בשניידר 
       לאבחון טרשת נפוצה בילדים

המחקר נערך במרפאה לנוירואימונולוגיה במרכז שניידר בהובלת ד"ר 
אסתר גנלין-כהן, בשיתוף המעבדה לעמילואידוזיס בבית החולים שיבא

שיתוף פעולה מחקרי בין ד"ר אסתר גנלין-כהן, 
מנהלת המרפאה לנוירואימונולוגיה במרכז שניידר, 
לבין החוקרות ד"ר בתיה קפלן וד"ר לילה גולדרמן 

מהמעבדה לעמילואידוזיס ממכון הלר בבית 
החולים שיבא, הוביל לפיתוח שיטה המסייעת 

לאבחון מוקדם של טרשת נפוצה בקרב ילדים. 
 Clinical המחקר, שהתקבל לפרסום בעיתון

Chemistry and Laboratory Medicine, מתאר 
שיטה מעבדתית לאבחון מוקדם של טרשת 

נפוצה, המבוססת על אפיון של שרשראות קלות 
חופשיות של אימונוגלובולינים בנוזל חוט השדרה. 

עד כה, הימצאות של נוגדנים בחוט השדרה 
)נוגדנים אוליגוקלונלים( היוותה סמן המכוון למחלה 

אוטואימונית במערכת העצבים המרכזית ותומך 

בקיום טרשת נפוצה, אך אינו ספציפי למחלה זו 
בלבד. 

הנוגדנים הינם חלבונים, המיוצרים על ידי תאי 
מערכת החיסון במטרה להגן מפני וירוסים 

וחיידקים, אולם במצבים של מחלות אוטואימוניות 
הם מכוונים כנגד הגוף. הנוגדנים מורכבים 

משרשראות כבדות, הקשורות לשרשראות קלות 
של אימונוגלובולינים. מסתבר, שהשרשראות 

הקלות מיוצרות במספר עודף על פני השרשראות 
הכבדות, כך שחלקן נותר חופשי ואינו קשור 

לשרשראות הכבדות. עוד עולה, כי קיימת חשיבות 
לצורתן המולקולרית של השרשראות הקלות 

החופשיות באבחון מחלת הטרשת. 
השיטה המתוארת במחקר היא בעלת ספציפיות 

ורגישות גבוהות, ומאפשרת להבדיל בין אבחון 
מחלת הטרשת הנפוצה לבין מחלות אחרות 

בטווח המחלות הדה-מיאלנטיביות, המצריכות 
טיפול תרופתי שונה. החוקרות מצאו, כי קיימת 
התאמה בין סוגים שונים של דפוסי שרשראות 

קלות חופשיות לבין החומרה הקלינית והממצאים 
בהדמיה, כפי שבאים לידי ביטוי בהתייצגות 

הראשונית של המחלה בקרב ילדים שאובחנו עם 
טרשת נפוצה. 

ד"ר אסתר גנלין-כהן, מנהלת המרפאה 
לנוירואימונולוגיה, מסכמת כי מדובר במחקר 
ראשוני המתווה את הדרך לרפואה מותאמת 

אישית, שבה הדפוס הפתולוגי מתייחס לחולה 
הנבדק. "גילוי מוקדם של המחלה עשוי לשפר את 
הפרוגנוזה, וזיהוי דפוס קל או אגרסיבי של המחלה 

בשלב התחלתי של ההתפרצות יכול לסייע 
בבחירת סוג הטיפול התרופתי המונע ולאפשר 

מתן טיפול מיטבי".

במכון לנוירולוגיה בראשותו של פרופ' יורם נבו מיושם בימים אלה טיפול 
חדשני לחולי Spinal Muscular Atrophy( SMA( – מחלה ניוונית קשה, 
הגורמת לחולשת שרירים מתקדמת כתוצאה מניוון עצבי בעמוד השדרה.

מדובר בתרופה הגנטית ספינרזה )Spinraza- nusinersen(, הניתנת בהזרקה 
לתוך חוט השדרה ופועלת על הגן SMN2, בכך שהיא מאפשרת ביטוי 

יתר של הגן התקין )SMN2( כדי לפצות על תפקודו של גן דומה אך לא 
תקין )SMN1(. התוצאות הראשוניות של מתן תרופה זו היו כה מרשימות, 

שה-FDA האמריקני אישר את עצירת הניסויים בה לפני סיומם כדי להתחיל 
לטפל באמצעותה בחולים. התוצאות הראו הצלחה מובהקת בעצירת 

התקדמות המחלה בצד שיפור התפקוד המוטורי. לאחרונה, התרופה נכנסה 
לסל התרופות בארץ ואושרה לחולי SMA מסוג 1, 2 ו-3, והיא כבר ניתנת 
בהצלחה לילדים עם SMA הנמצאים במעקב במרכז שניידר וכן לתינוקות 
שזה עתה אובחנו כלוקים במחלה. התרופה ניתנת בהזרקה, בתחילה אחת 
לשבועיים, כאשר לאחר מספר מנות העמסה יורדת תדירות המתן לאחת 
לארבעה חודשים. הטיפול החדשני דורש התגייסות ושותפות של צוות רב 

תחומי ממקצועות הגנטיקה, ריאות, פיזיותרפיה, הרדמה ורוקחות. את 
הטיפול מרכזת ד"ר שרון אהרוני מהמכון לנוירולוגיה בתיאומה של תמי 

תעיזי, אחות המכון. התרופה מוזרקת על ידי רופא מרדים בניהולו של ד"ר 
יעקב כץ, מנהל מחלקת ההרדמה, ולילדים עם קיבוע עמוד שדרה היא ניתנת 

על ידי נוירורדיולוג פולשני בניהולו של ד"ר אליהו פרלוב. המעקב הנשימתי 
אחר ילדים אלו נעשה על ידי ד"ר הודה מוצפי וצוות מכון הריאות. המכון 

לפיזיותרפיה בראשות איילת קלר והפיזיותרפיסטיות תניה מוס ותמי שניידרמן, 
מסייע בהערכה טרום טיפולית ובמעקב אחר השפעת התרופה. תשובות 

וייעוצים גנטיים ניתנים באופן מיידי על מנת לא לעכב טיפול, על ידי ד"ר נעמה 
אורנשטיין וצוות המרפאה לגנטיקה.

מסכם פרופ' נבו, מנהל המכון לנוירולוגיה: "אנו בתחילתה של תקופה 
חדשה, שבה אנו עדים להופעת טיפולים המאפשרים שינוי במהלך המחלה 

במחלות קשות בתחום נוירולוגיית הילדים. התרופה ספינרזה, שהוכללה השנה 
לראשונה בסל הבריאות, נותנת לראשונה תקווה להטבה במצבם של חולים 
במחלות אלה. אנו גאים בצוות הרב מקצועי במרכז שניידר, שמאפשר לנו 

להיות חלק מתהליך טיפולי פורץ דרך זה".

מרכז רב תחומי יחיד בתחומו בארץ למחלות בלוטת התריס בילדים, 
הושק לאחרונה על ידי מרכז שניידר בשיתוף עם בית החולים 

בילינסון. המרכז החדש הוקם במטרה לתת מענה נרחב לילדים עם 
מחלות שונות של בלוטת התריס – החל מאבחון ראשוני, דרך טיפול 

תרופתי או ניתוחי וכלה במעקב הכולל גם ליווי פסיכו-סוציאלי. במרכז 
פועל צוות רב מקצועי הנותן מענה רפואי לכל קשת מחלות בלוטת 

התריס בילדים: תת פעילות ויתר פעילות של בלוטת התריס, קשרים 
בבלוטה, גידולים שפירים וממאירים של בלוטת התריס ובלוטות 

יותרת התריס )פרהתירואיד(. צוות המרפאה כולל מומחים מיחידות 
שונות במרכז שניידר: פרופ' משה פיליפ ופרופ' ליאורה לזר מהמכון 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים, פרופ' גדעון בכר מבילינסון )מנהל 
המערך לאף אוזן גרון וניתוחי ראש וצוואר במרכז רפואי רבין ומומחה 

לבלוטת התריס(, ד"ר איל רווה וד"ר רועי הוד מהמחלקה לאף אוזן 
וגרון וניתוחי ראש וצוואר בילדים, ורופאים מהמערך ההמטולוגי-
אונקולוגי וממחלקות דימות, ריאות, פתולוגיה ורפואה גרעינית. 

"המרכז הרב תחומי מספק שילוב אידיאלי של ידע, ניסיון ומשאבים", 
אומר ד"ר רועי הוד, זהו שילוב המאפשר לנו להציע טיפול אישי 

המותאם לכל ילד בהתאם לצרכיו, תוך מתן מענה מקצועי וייעוץ 
צמוד להורים".

בעשור האחרון נותחו במרכז שניידר למעלה ממאה ילדים עם מחלות 
בבלוטת התריס, וכל שנה מבוצעים ניתוחים רבים  נוספים. מדובר 
בהיקף פעילות הדומה למרכזים גדולים אחרים בעולם, המטפלים 

במחלות בלוטת התריס בילדים.

חדש בשניידר:
מרכז רב תחומי 
למחלות בלוטת 

התריס בילדים

טיפול פורץ דרך לחולי 
SMA במכון לנוירולוגיה
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במרכז הארצי לטיפול במחלת HHT הפועל במרכז 
שניידר, שמו לב לשיעור הגבוה של חולים מהיישוב 

עראבה שבגליל: מתוך כ-300 חולים המטופלים 
במרכז, כ-15 הם תושבי הכפר. השכיחות הגבוהה 

מוסברת בכך שמדובר במחלה תורשתית, ושקהילה זו היא ככל הנראה משפחה 
גדולה מאוד, שהחלה מאב או אם שנשאו את המוטציה והורישו אותה לדורות 
הבאים. מכיוון שחולי HHT רבים מעראבה אינם מגיעים לשניידר, בעיקר בשל 
חסם המרחק הגיאוגרפי, ולאור העובדה שמדובר במחלה עם סיכון לסיבוכים 

מסכני חיים, הוחלט לפתוח מרפאת HHT בעראבה שתנגיש את הטיפול 
והמעקב לחולים אלה. התוכנית יצאה לדרך ביוזמתו של ד"ר מאיר מי-זהב, רופא 

בכיר במכון הריאות במרכז שניידר ומנהל מרכז ה-HHT, ובתמיכה מלאה של 
הנהלת בית החולים.

HHT, או בשמה הנוסף תסמונת אוסלר וובר רנדו, היא מחלה גנטית תורשתית, 
הגורמת להיווצרות כלי דם מורחבים בעור, ברירית האף והפה, בריאות, במוח 
ובמקומות אחרים בגוף. התסמין העיקרי הוא דימומים תכופים מהאף, אולם 

המחלה עלולה לגרום גם למלפורמציות עורקיות-ורידיות בריאות, במוח 
ובאיברים שונים, עם סיכונים לדימומים פנימיים, לשבץ ועוד. "המעקב אחר חולים 

אלה חשוב מאוד", מציין ד"ר מי-זהב, מייסד המרכז הארצי ל-HHT בשניידר, 
"במסגרת התוכנית נגיע לעראבה בתדירות קבועה על מנת להביא את הרפואה 

מצילת החיים של מרכז שניידר עד לפתח ביתם של חולים אלה".

גם EEG, גם וידאו: כך מאבחנים אפילפסיה
בדיקת EEG )אלקטרו-אנצפלוגרם( היא אחת הבדיקות העיקריות לאבחון 

אפילפסיה, העשויה לסייע גם באבחון בעיות אחרות במוח. במכון לאלקטרו-
אנצפלוגרפיה במרכז שניידר, בניהולה של פרופ' הדסה גולדברג-שטרן, הוחל 

בספטמבר 2017 בביצוע בדיקת EEG המלווה בתיעוד וידאו של הילד, במסגרת 
  EEG ממושך הנעשה באשפוז אלקטיבי. השירות החדש של וידאו EEG ניטור
במרכז שניידר הוא תחת אחריותו של ד"ר דרור קראוס, נוירולוג בכיר שהשתלם 

בנושא בבית החולים לילדים בסינסינטי, ארה"ב. 
וידאו EEG הוא הליך אבחנתי, ששימושו העיקרי הוא בילדים עם אפילפסיה 

ובילדים עם חשד לאפילפסיה. הבדיקה מתבצעת למשך 24–120 שעות, כאשר 
במהלכה מוקלט ה-EEG )רישום הפעילות החשמלית במוח( בעת שהמטופל 

מתועד בווידאו. המטרה היא לוודא את ההתאמה בין התנהגות המטופל 
בעת אירוע החשוד כפרכוס לבין הפעילות המוחית באותו זמן, כפי שהיא 

נרשמת ב-EEG. ניטור ה-EEG הממושך יכול לשמש לאבחנת אפילפסיה )או 
לשלילתה(, לצורך ניהול חולים ומעקב אחר תדירות פרכוסיהם, ואף כהכנה 

לניתוחי אפילפסיה.

אסף הרשקו בן השמונה בזמן הבדיקה 

מנגישים לפריפריה רפואה מצילת חיים: 
מרפאת HHT נפתחה בעראבה

ד"ר מאיר מי-זהב



אלף בית וגם גימל 
     של רפואת ילדים מעולה

על המחלקה: מחלות זיהומיות הן תחום המומחיות של פרופ' אשכנזי, שהוביל 
את המחלקה במשך שנים, ושלי כסגניתו. לפיכך, מקרים מסובכים עם זיהומים 
נותבו אלינו במהלך השנים הן מתוך שניידר והן מבתי חולים אחרים, כך שכל 

אנשי הצוות נחשפים לשיקולים של טיפול בזיהומים מורכבים. הרופאים הבכירים 
של המחלקה שותפים במחקרים רבים ובטיפולים חדשניים הקשורים במחלות 

זיהומית, לכולם ידע רב בהבנת מנגנוני המחלות ואמצעי הטיפול, וכך גם אנו 
מכשירים חוקרים לעתיד. התהיות, הסקרנות והצורך לחקור ולבחון כל מקרה 

דוחפים את כולנו ללימוד בלתי פוסק.
על הצוות: יחסי הצוות במחלקה, בין כל המקצועות והסקטורים, מאוד ייחודיים. 

מהרופאים הבכירים שלנו, ד"ר איתי ברגר, ד"ר חבצלת ירדן-בילבסקי וד"ר יהונתן 
פסטרנק, דרך האחיות ועד לכל בעלי התפקידים כולל מזכירות המחלקה שירית 

בן אריה ומיה רביע, הצוות הפסיכוסוציאלי, הצוות החינוכי וכוחות העזר. כולם 
מרגישים שזהו בית, ואווירת העבודה טובה מאוד. זו הזדמנות לאחל הצלחה 

למנהלת הסיעוד החדשה נינה סברדלוב, שנכנסת לתפקיד בימים אלה.
מקרה אחד: מזה זמן רב אנו מטפלים בילד בן שלוש שהועבר מבית חולים 

אחר, עם מום לבבי, כשל רב מערכתי והפרעה בתפקודי כבד. בתחילה יוחסו 
כל ההפרעות לסיבוכים עקב המום הלבבי, אולם בחלוף הזמן עלתה השערה 

שמדובר בבעיה מורכבת יותר. בשיתוף המכון לגנטיקה נעשתה אבחנה נדירה 
ביותר הכוללת תת ספיגה. עקב כך הוחל במתן הזנה תוך ורידית בליווי תזונאית 

וצוות המחלקה לגסטרואנטרולוגיה ובעבודה מאומצת של האחיות. מאז הילד 
במעקב במחלקתנו, עם אשפוזים לסירוגין עקב זיהומים חוזרים. בנוסף הוא 
נמצא במעקב בשל עיכוב התפתחותי ושפתי. בכל האשפוזים ניכרת עבודת 

צוות רב מקצועית של כל צוות המחלקה ומומחים בתחומים שונים. כיום הילד 
מתפתח מעבר לציפיות ומשגשג בזכות שילוב של תזונה דרך הפה והשלמת 
תזונה תוך ורידית. נוצרו יחסי קרבה מיוחדים עם הוריו, שמהווים נדבך חשוב 

בטיפול ובהחלטות הטיפוליות. ברור לי שרק עבודת צוות משותפת מאפשרת 
להגיע לתוצאות שהגענו אליהן. 

רוצה לקדם: מוקדם לומר, שכן רק בימים אלה נכנסתי לנעליו הגדולות של 
פרופ' אשכנזי בניהול המחלקה המצוינת הזאת. אנו בונים צוות חדש של רופאים 
בכירים, כשמטרתי שכל אחד מהם ייצא להכשרה להתמחות על. בהמשך חשוב 
לי ליצור תמהיל שונה בין העבודה במקצוע העל לבין העבודה במחלקה – שילוב 

שיפחית שחיקה בקרב רופאי המחלקה, יחזק ידע ויעשיר את המתמחים. 
מיוחד בשניידר: המשפט "ילד אינו מבוגר קטן" בא לידי ביטוי בכל נקודה 
בטיפול ובקבלת ההחלטות. זו סביבה שמותאמת במלואה לילדים. בנושא 
הזיהומי, להערכתי, היותו של שניידר בית חולים נפרד לילדים גורמת לכך 

שאנחנו סובלים פחות מעמידות של חיידקים בקרב מטופלינו – אך אל לנו לנוח 
על זרי הדפנה בנושא הזה אלא להמשיך ולהקפיד על כל הנהלים על מנת למנוע 

התפשטות חיידקים עמידים. 

ילדים א': ד"ר גילת לבני
בתחילת שנת 2018 נכנסה לתפקידה כמנהלת מחלקת ילדים א' | מומחית למחלות זיהומיות | בתפקידה האחרון הייתה סגנית מנהלת ילדים א' | מרצה בכירה 

באוניברסיטת תל אביב, בחוג לרפואת ילדים ובחוג לחינוך רפואי | בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטת בן גוריון | התמחתה ברפואת ילדים במרכז שניידר ובהמשך 
עשתה בבית החולים התמחות העל במחלות זיהומיות בילדים | בשנת 2011 זכתה בפרס מנהל המוסד ובפרס מנכ"ל כללית | בשנת 2016 נבחרה למרצה מצטיינת 

באוניברסיטת תל אביב | נשואה+3 ומתגוררת בצור יגאל
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במרכז

מימין: ד"ר עירית קראוזה, פרופ' דניאל לנדאו, ד"ר גילת לבני



שלוש מחלקות אשפוז ילדים פועלות במרכז שניידר • כל אחת מהן היא מחלקת ילדים כללית, שצוותה 
ערוך להתמודד מול כל מחלה הדורשת אשפוז • עם זאת, לכל אחת מהן התמחות ספציפית משלה • 
ילדים א' – מחלות זיהומיות • ילדים ב' – מחלות אימונולוגיות, השתלות מח עצם, אסתמה ואלרגיות 

• ילדים ג' – מושתלי כבד וכליות • את ההיכרות עם המחלקות בחרנו לעשות מבעד לעיניהם של שתי 
מנהלות ומנהל, שנכנסו לתפקידיהם לאחרונה ומייצגים את חילופי הדורות בשדרה הניהולית של מרכז 

שניידר • משלוש יוצאת אחת: רפואת ילדים הכי טובה שיש

ילדים ב': פרופ' דניאל לנדאו

ילדים ג': ד"ר עירית קראוזה

על המחלקה: אנו שמחים להמשיך את המסורת שהחלה בימיו של פרופ' בן 
ציון גרטי ונמשכת כעת על ידי ד"ר נופר מרכוס, מנהלת היחידה לאימונולוגיה, 

רופאה בכירה במחלקתנו המרכזת את הטיפול בילדים עם חסר חיסוני. זה מה 
שהופך את המחלקה לאבן שואבת לילדים אלה כשיש צורך באשפוזם. עם זאת, 
הטיפול בהיבטים השונים של מחלות זיהומיות הוא השכיח ביותר בכל מחלקת 
ילדים, ועל כן טוב שיש מומחים בתחום זה בכל אחת מהמחלקות בשניידר. מה 
שמייחד לדעתי את שלושתן הוא לאו דווקא תחום התמחות מסוים אלא חוסר 

החשש שלנו מלהתמודד מול כל בעיה, גם מורכבת ולא פתורה, מתוקף ניסיוננו 
המצטבר. איננו רק "מזמיני ייעוצים" אלא רואים את מכלול בעיותיו של הילד 

ומגייסים את כל צוותי שניידר לטובת הילד ומשפחתו. 
על הצוות: אני מאמין שיש במחלקתנו "יהלומים" של ידע, ניסיון ושירות בכל 
אחד מהתחומים והסקטורים. צוות הרופאים הבכיר שלנו כולל את ד"ר עודד 

שוירמן, ד"ר ורד הופר-מלצר, ד"ר ליאת אשכנזי וד"ר נופר מרכוס. את הפעילות 
השוטפת, כולל הגיבוש המחלקתי, הובילה עד לא מזמן מנהלת הסיעוד איריס 
גרינבאום, שפרשה לאחרונה, וזו הזדמנות מצוינת לאחל הצלחה למחליפתה 

בתפקיד, גלית אשר. המזכירה הראשית מרי סוריאנו היא ה"מוח" של התפעול 
היומיומי. אני גאה להוביל קבוצה של אנשים מצוינים וגם שמח להשתייך לקבוצה 
)המתמעטת( של רופאי ילדים כלליים, ששום תחום בטיפול בילדים אינו זר להם. 

מקרה אחד: ביצוע אבחנות ייחודיות הוא מעשה שבשגרה במחלקה. אפשר 
למנות אינספור מקרים רבים וייחודיים, אך אם צריך לבחור אחד נראה שגולת 

הכותרת הוא אותו ילד עם מחלת חסר חיסוני )CGD( שסבל מזיהומים חוזרים, 
שלשולים וסיבוכים מטיפול ממושך בסטרואידים עד כדי חוסר יכולת לזוז. לאחר 
חודשים ארוכים של אשפוז במחלקתנו וטיפול תמיכתי הצלחנו לייצב את מצבו 
ולהפנותו )בניהולה של ד"ר מרכוס( להשתלת מח עצם מוצלחת בשניידר. מאז 

אנו לא רואים את הילד במחלקה, ואין מאושרים מאתנו. 
רוצה לקדם: מחלקת ילדים כללית היא שער הכניסה של כל מתמחה חדש, 

ואנו שמחים לראות אותם מתקדמים ומבשילים לכדי רופאים מומחים. הכשרת 
המתמחים וטיפוחם חייבים להיות תחום מרכזי בעבודתנו. תחום מניעת טעויות 
באבחון ובטיפול הוא חיוני ויכול להשתפר עוד, ובו אנו נהנים מרעיונותיה של ד"ר 

הופר, העוסקת בתחום זה גם בהנהלת בית החולים. 
מיוחד בשניידר: שניידר הוא בית חולים "בוטיק" מבחינת מספר המיטות 

הכללי, אבל עם עוצמות אדירות מבחינת הקצאת כוח אדם מגוון לכל חולה, לא 
רק רפואי, אלא גם אדמיניסטרטיבי ופארא-רפואי. היכולת להשיג עבור הילד 

במחלקה גישה טובה לווריד )בעזרת המרדימים(, פיזיותרפיה, ייעוץ דיאטנית וכל 
שירות אחר, יחד עם תמיכה נפשית בילדים על ידי הצוות החינוכי, הפסיכולוגי 

והסוציאלי, תורמים משמעותית לחוויית מטופל חיובית.

על המחלקה: לפני כ-17 שנים פרופ׳ יעקב אמיר, מנהלה הקודם של 
המחלקה, לקח אתגר יוצא דופן – ריכוז נושא האשפוז של מושתלי איברים. 

מאז, מחלקת ילדים ג' מהווה "בית" למושתלי כליה וכבד, המגיעים אלינו מייד 
לאחר השהייה ביחידה לטיפול נמרץ. מאות ילדים עברו בשניידר השתלת 

איברים, וכולם "בוגרי" אשפוז ג'. העיסוק במושתלי איברים מורכב מאוד ודורש 
שיתוף פעולה הדוק בין דיסציפלינות שונות במחלקה ומחוצה לה. כדי להעניק 
טיפול מיטבי לחולים אלה פיתחנו, עם מכוני הנפרולוגיה והגסטרואנטרולוגיה 

בשניידר ועם צוותים במערך ההשתלות בשניידר ובבילינסון, פרוטוקולים 
טיפוליים ייחודיים. הרופאים הבכירים שלנו רכשו ניסיון רב בטיפול במושתלים, 

הם מתעדכנים תמידית ומעבירים את הידע לרופאים הצעירים.
על הצוות: מזלי שזכיתי בצוות רופאים מעולה שבמעולים, מקצועית וחברתית. 
הרופאים הבכירים, ד"ר ערן רום, פרופ' אפי בילבסקי, ד"ר ליעד אבנרי וד"ר קרן 

שחר-ניסן, שחיים ונושמים את המחלקה יום ולילה, והמתמחים שהעבודה איתם 
היא תענוג צרוף. אין תחליף לתחושת הביחד במחלקה. הצוות הסיעודי נוטל 

חלק משמעותי ביותר בטיפול ונדרשת ממנו מיומנות ומקצועיות ייחודית. רחלי 
גבע, מנהלת הסיעוד במחלקה, פיתחה תוכנית הכנה מצליחה מאוד לשחרור 

ויצירת קשר עם המרפאה בקהילה. שאר אנשי הצוות )מזכירות המחלקה נאוה 
נוני ופרידה שיין, מורות המרכז החינוכי, עו"סית, פסיכולוגית ומתנדבים( מעורבים 

באופן פעיל מאוד בתמיכה מעשית ורגשית במושתלים ובמשפחות. כאשר 
תורם האיבר הוא ההורה, המשפחה עוברת טלטלה כפולה ומכופלת וזקוקה 

לעזרה רבה. בזכות המקצועיות, האכפתיות והרגישות של כל הצוות, המטופלים 
מרגישים שהם במקום בטוח ועטופים בדאגה ובאהבה. 

מקרה אחד: סיפורים רפואיים מיוחדים יש אצלנו כדבר שבשגרה. אני רוצה 
לספר דווקא על מפגש אישי שחוויתי לאחרונה. באחד הימים הגיעה למחלקה 

אישה צעירה שניגשה אלי ונראתה מוכרת. כעבור רגע זיהיתי את הנערה 
שטיפלתי בה לפני שנים, בדיאליזה ובהמשך לאחר השתלת כליה. היא באה 
לספר לי שנולדה לה בת נוספת, שלישית, וחשה צורך לשתף אותי באירוע. 

נעתקו לי כל המילים מרוב התרגשות. וכך, עמדנו שתינו מחובקות ובוכות. זהו 
אחד הרגעים שעבורם אנחנו אומרים תודה על שאנחנו במקצוע הזה ובמקום 

הזה.
רוצה לקדם: בניית יחידה לאשפוז מושתלי איברים בתוך המחלקה. יחידה כזאת 

תסייע לניהול טוב יותר של הטיפול במושתלים ותיצור תנאי אשפוז העונים על 
צרכיהם הייחודיים.

מיוחד בשניידר: זהו בית חולים מיוחד מהרבה בחינות, אבל הסיפור הבא 
ימחיש מהו עבורי. לפני כמה שנים, בתקופת עומס שבה ביליתי לילות רבים 
בבית החולים, הגעתי בוקר אחד לעבודה בנעלי בית. מרוב תשישות ועייפות 
שכחתי להחליף נעליים. לרגע הייתי במבוכה, אבל מייד אמרתי לעצמי: "הרי 

אני באמת בבית, אז מה הבעיה?". שניידר הוא חלק בלתי נפרד מחיי, מקום של 
התפתחות מקצועית וחברים נאמנים, ואני נהנית מהעבודה המרתקת ביותר 

בעולם. 

מנהל מחלקת ילדים ב' מאז שנת 2014 | לפני כן ניהל את מחלקת ילדים א' והיחידה לנפרולוגיית ילדים בסורוקה | בוגר לימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים 
| סיים התמחות ברפואת ילדים בסורוקה והתמחות על בנפרולוגיית ילדים בבית החולים לילדים בוושינגטון די.סי, ארה"ב | מכהן כפרופסור מן המניין בפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת תל אביב | היה שותף מרכזי באיפיון מספר מחלות גנטיות כלייתיות חדשות, ובשנים האחרונות עוסק בחקר המנגנונים של קומה נמוכה ואנמיה במחלת 

כליות כרונית | נשוי+3 ומתגורר ברמת גן

מנהלת מחלקת ילדים ג' מאז שנת 2015 | מומחית ברפואת ילדים ובנפרולוגיית ילדים | עובדת במרכז שניידר מאז הקמתו בשנת 1991 | בתפקידיה הקודמים 
הייתה מנהלת יחידת הדיאליזה וסגנית מנהלת המכון לנפרולוגיה | בוגרת לימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים | סיימה במרכז שניידר התמחות ברפואת 
ילדים והתמחות על בנפרולוגיה ילדים | מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב ומשתתפת בהוראה קלינית בחוג לרפואת ילדים | בשנת 2003 זכתה בפרס הצטיינות 

ממנהל בית החולים | נשואה+3 ומתגוררת ברמת השרון
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המחקר על הפרק

יום המחקר של מרכז שניידר מאפשר לנו, אחת לשנה, לעצור לרגע כדי להביט 
על העשייה המחקרית הענפה, הפורייה והחשובה של החוקרים בבית החולים – 

ולשתף אותה בין כולנו.
יום המחקר ה-8 של מרכז שניידר לרפואת ילדים, שאורגן והופק על ידי דנה 

רזניק מהנהלת רשות המחקר, התקיים ב-25.1.18. כבכל שנה הוא היווה מפגן 
מרשים של ידע, מצוינות ועשייה מחקרית מגוונת בתחומים השונים של רפואת 

הילדים ושל מקצועות הבריאות.
בשנה החולפת פורסמו בספרות המקצועית כ-200 מאמרים של חוקרי מרכז 
שניידר, ובהם כאלה שראו אור בכתבי עת מובילים. במהלך 2017 הוגשו 130 

מחקרים חדשים, וכיום מתנהלים כ-700 מחקרים פעילים, שהחלו בשנים 
קודמות ועדיין מתקיימים. אותו "חיידק" המעורר את הרצון לחקור דבק בכל 

הסקטורים, וכיום ניתן לראות מחקרים של רופאים, אחיות, עובדות סוציאליות, 
מרפאות בעיסוק, רוקחים, דיאטניות קליניות, פסיכולוגים ועוד.

באתר רשות המחקר שבפורטל שניידר ניתן למצוא את חוברת הפרסומים 
החדשה, המסכמת את העשייה המחקרית מיום המחקר הקודם ועד היום. 

ברשימת כותבי המאמרים בולט במיוחד שילוב של צוותים רב תחומיים. קשרי 
המחקר מצויים גם מעבר לגבולות בית החולים, וחוקרי שניידר מהווים חלק 

מקבוצות מחקר רב מרכזיות לאומיות ובינלאומיות. 
המחקר חשוב לכולם: להתקדמותם האקדמית של החוקרים עצמם, לקשרים 

מקצועיים, למיצוב העולמי של מרכז שניידר, והחשוב מכול: להתעדכנות 
בטיפולים החדשניים ביותר לטובת המטופלים שלנו – הילדים החולים 

ומשפחותיהם.
תערוכת פוסטרים בלובי

בלובי בית החולים יצרנו יחד תערוכה של כ-100 פוסטרים, המסכמים חלק 
מהמחקרים של חוקרי מרכז שניידר שהסתיימו בשנתיים האחרונות.

"פגוש את המומחה"
בצד התערוכה המסורתית של יום המחקר, השנה התחדשנו בפורמט שונה. 
תחת הכותרת "פגוש את המומחה" יצרנו מפגשים בקבוצות קטנות לטובת 

למידה של מגוון תחומים בנושא המחקר:

פסגת הידע
יום המחקר השמיני היווה פסגה של ידע ושל מצוינות, והבליט את העשייה המחקרית הענפה והמגוונת של 

חוקרי מרכז שניידר • בשנת 2017 פורסמו בעיתונות המקצועית 200 מאמרים של חוקרים מבית החולים 
והוגשו 130 מחקרים חדשים • כיום מתנהלים כ-700 מחקרים פעילים בהובלה או בהשתתפות של חוקרים 

מבית החולים • לא רק כבוד וגאווה לכולנו – אלא לא פעם גם סיכוי חדש לילדים חולים מאוד

"כיצד לכתוב מאמר רפואי ולהביאו לפרסום"– פרופ' שי אשכנזי, מנהל 
מחלקת ילדים א' וחבר הנהלת רשות המחקר )עד לאחרונה(, הדגיש בדבריו את 
העיקרון שלפיו מאמר הכתוב היטב ומציג מסר ברור הוא בעל סיכוי גבוה יותר 
להתקבל לפרסום ולהיקרא. באתר רשות המחקר מופיע מאמר מפורט בנושא. 

"ועדת הלסינקי: איך לעבור במועד א'?" – פרופ' רן טור-כספא, יו"ר ועדת 
הלסינקי, וד"ר אביטל ביר, רכזת וחברת ועדת הלסינקי, שוחחו אודות חשיבות 
השמירה על האיזון שבין קידום מחקר קליני ושמירת האוטונומיה והאתיקה של 

המטופלים, בעיקר כשמדובר בילדים. 
"איך מתכננים מחקר?" – ציפי שוחט, סטטיסטיקאית, הרצתה על החשיבות 

הרבה שבהתייעצות עם סטטיסטיקאי כבר בשלבים הראשונים של הגדרת 
המחקר.

"קניין רוחני והיבטים מסחריים בכללית" – פיני בן אלעזר, מנכ"ל חברת 
"מור יישום מחקרים", הציג את החברה-הבת של "כללית" שבניהולו, הדואגת 

לרשום את הפטנטים, להכין תוכנית עסקית, לגייס משקיעים ובכך להמשיך את 
מורשת ה"סטארט-אפ ניישן" של ישראל.

הרצאה מרכזית במליאה
את ההרצאה המרכזית במליאה – "ממיטת החולה למעבדת המחקר ובחזרה" 

– העניק פרופ' שי אשכנזי, עד לאחרונה מנהל מחלקת ילדים א' וחבר הנהלת 
רשות המחקר. מדבריו: "כל אחד מכם יכול להטביע את חותמו על רפואת 

הילדים ודרכה על האנושות. היו סקרנים, צופים זהירים ועם חשיבה ביקורתית 
ומחוץ לקופסה, וזכרו את דברי לואי פסטר כי המקריות והמזל מעדיפים את מי 

שהתכונן להם".  
TED מחקרים בסגנון

בהמשך עלו על בימת מכון פלסנשטיין שישה רופאים חוקרים, שהציגו את 
עבודותיהם בהרצאות קצרות וממוקדות בסגנון TED. המכנה המשותף לכל 

ההרצאות: הצגת מחקרים שחוקריהם זכו בגינם במענק מחקר תחרותי. הקהל 
רותק להרצאות מעוררות השראה, שחשפו את סוד ההצלחה: המרצים האמינו 

במחקר שלהם, ביכולות שלהם ושל הצוותים שעמם, והקדישו שעות רבות 
בהכנת הטפסים כהגשה ל"קול קורא". אין ספק שזו עבודה לא פשוטה, לעתים 
סיזיפית, אך הזכייה במענקים אלו מעניקה לא רק כבוד אלא תקציבים ליצירת 

מחקר איכותי יותר. 
פרופ' חנה תמרי מהמערך ההמטולוגי-אונקולוגי, המעבדה להמטולוגיה 

מולקולרית, הציגה את מחקרה שנעשה בשיתוף ד"ר בני מוטרו מאוניברסיטת 
בר אילן ושזכה במענק של ISF – הקרן הלאומית למדע, בנושא תפקיד החלבון 

קודנין בייצור הכדוריות האדומות. המשך לימוד החלבון קודנין עשוי לאפשר 
טיפול טוב יותר במחלות שבהן הוא חסר, באנמיות אחרות ואולי אף בייצור 

כדוריות דם במעבדה לצורך עירויים.  
ד"ר אורית ויסבורד-צינמן מהמכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, 
הציגה את מחקרה שזכה במענק של ISF – פיתוח מודל חדשני וייחודי לחקר 
Biliary Atresia המהווה את הסיבה המובילה להשתלות כבד בילדים בעולם. 

המחקר החל בתצפית אפידמיולוגית של התפרצויות המחלה בדרום אוסטרליה, 
בכבשים אשר ניזונו מצמח המכיל רעלן. תוצאות מחקר זה יפתחו אפיקים 

חדשים להבנת תהליכי הצטלקות במחלות כבד.
פרופ' משה פיליפ מהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת הרצה על מחקרו שזכה 
במענק בלעדי מהקרן האמריקאית HELMSLEY מתוך 70 בקשות שהוגשו. 
מדובר בפיתוח חדשני של "יועץ לרופא המטפל באנשים עם סוכרת", שפותח 

על ידי צוות המכון וצוות המהנדסים של חברת דרימד. הכלי שפותח יוכל לבצע 
אנליזה של נתוני הסוכרים, הזרקות האינסולין והתזונה שצרך החולה, ובהתאם 

ימליץ על הטיפול האופטימלי לכל חולה.
פרופ' אלן אפטר מהמערך לרפואה פסיכולוגית הציג את מחקרו שזכה במענק 
 Saving and Empowering Young Lives המחקר .FP7 של האיחוד האירופאי
in Europe - SELYE השווה בין שלוש תוכניות מניעת אובדנות, וגילה כי מתן 

ביום המחקר 2018
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סדרה של הרצאות ודיונים בכיתות הלימוד בנושא בריאות הנפש נמצאה כשיטה 
היעילה ביותר והצליחה להפחית סימפטומים דיכאוניים, מחשבות אובדניות וכן 

ניסיונות אובדניים. משרד הבריאות שוקל כיום את רכישת התוכנית.
ד"ר נעמה אורנשטיין מהיחידה לגנטיקה הציגה מחקר שנערך כשיתוף פעולה 

בין היחידה לגנטיקה בשניידר והמכון לגנטיקה בבילינסון בראשותה של פרופ' 
לינה באסל, יחד עם חברת Regeneron – פרויקט 1,000 האקסומים. הפרויקט 
מאפשר מתן טיפול מדויק לכל מטופל, המבוסס על המידע הגנומי שהתקבל. 

המחקר כולל ייעוץ לבני משפחה ומאפשר תגליות חדשות לשיפור הטיפול 
בילדים עם מחלות גנטיות. 

ד"ר עירית שוורץ אטיאס )Phd( מהמערך ההמטולוגי-אונקולוגי הרצתה על 
מחקרה, שזכה בפרס מצוינות במחקר מטעם האגודה למחלקה בסרטן ובמלגה 

ע"ש הפסיכולוג פרופ' מיכאל רוזנבאום ז"ל. המחקר, בהנחייתן של פרופ' תמי 
רונן ופרופ' תמר קרוליק מאוניברסיטת תל אביב, מתמקד בהיבטים חיוביים 

בהתמודדות עם מחלה קשה. נמצא כי הורים שאינם מאפשרים למחלת ילדם 
להשתלט עליהם מבחינה רגשית, משפיעים בכך על ילדם המגלה יותר רגשות 

חיוביים משליליים. תקווה ותמיכה חברתית הם עוד משאבי כוח משמעותיים.
מלגות יום המחקר 

מלגה מקרן רס"ן אודי וינטר ז"ל, לפוסטר הזוכה מבין כל הפוסטרים 
שהוצגו בתערוכה, הוענקה לד"ר מאיר מי-זהב מהמכון לרפואת ריאות על 

 ."CF מחקרו "כליאת אוויר במאמץ – מדד המנבא התדרדרות ריאתית בחולי
ציסטיק פיברוזיס היא מחלה תורשתית, המערבת איברים שונים כולל ריאות. 

הערכת חומרת המחלה הריאתית הינה חיונית בקביעת הגישה והטיפול בחולים 
אלו, ויחד עם זאת, המדדים הקיימים כיום להערכה זו, ויכולת ניבוי ההתדרדרות 
הריאתית, אינם מספקים. על רקע זה פותחו בשנים האחרונות שיטות שונות 

להערכת נתונים אלו. אחת השיטות היא הערכת התפקוד הריאתי במאמץ, לאור 
העובדה כי בחולים עם מחלה ריאתית חסימתית יש לעתים נטייה לכליאת אוויר 

בזמן המאמץ. במחקר נבדקו 50 חולי ציסטיק פיברוזיס. כליאת אוויר במאמץ 
נמצאה קשורה בירידה משמעותית בתפקוד הריאתי, ובחולים עם כליאת אוויר 

נמצאה ירידה ב-FEV1 )מדד לכמות האוויר שיוצאת בשנייה הראשונה של 
הנשיפה( בהשוואה לחולים ללא כליאת אוויר. נתונים ראשוניים אלו מראים כי 

.CF כליאת אוויר במאמץ יכולה לנבא ירידה בתפקוד הריאתי בחולי
מלגה מקרן פרידה תבדל"א ואפרים וינטר ז"ל לחוקר מהמערך 

ההמטולוגי-אונקולוגי הוענקה לד"ר קרן שחרור מהיחידה לאונקולוגיה 
מולקולרית על מחקרה "ביטוי מיקרו רנ"א – סמן פרוגנוסטי חדש בלוקמיה 

לימפטית חריפה )ALL( של גיל הילדות". המעבדה מתמקדת במציאת סמנים 
פרוגנוסטיים חדשים, שיסייעו בתהליך האבחנה ובהתאמה של טיפולים מהדור 

החדש לחולי לוקמיה לימפטית חריפה )ALL( של גיל הילדות. אופטימיזציה של 
הטיפול לחולה מונעת טיפול חריף שלא לצורך ומאפשרת התמקדות בטיפולים 

בעלי סיכויי הצלחה גבוהים. במחקר נמצא פנל של שלושה מיקרו-רנ"א, שמזהה 
טוב יותר מהבדיקות הקיימות כיום את קבוצת החולים בעלי סיכון גבוה להישנות 
המחלה. אחד מהמיקרו-רנ"א בפנל הוכיח גם יכולת לזהות את קבוצת החולים, 

שתגיב טוב יותר לטיפול ממוקד כנגד המנגנון המטבולי המופעל בחולים אלו.

על המחקרים הזוכים בכנס חיפ"ק 2018 – ראו במדור "כנסים ומפגשים" בעמ' 8

פרופ' יורם נבו, ד"ר נורית ינאי וג'ניה קוניקוב-רוזנמן מהמכון לנוירולוגיה 
זכו במענק מחקר של אוניברסיטת תל אביב ע"ש דוד ורבקה דקטר והקרן ע"ש 

נלי הורוביץ, על מחקרם "העלאת ביטוי קינדלין 2 כטיפול חדש בניוון שרירים".
ד"ר טל אורון מהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת זכה במענק מחקר יוקרתי 
מטעם קרן הנדיב. המחקר עוסק באפיון רפרטוארים של תאי T במחלות 

אוטואימוניות בכלל ובסוכרת נעורים בפרט. במחקר ינסו החוקרים לאתר במדויק 
את תאי ה-T הגורמים לפגיעה האוטואימונית, מתוך כוונה לאפשר בעתיד זיהוי 

וטיפול מוקדמים.
ד"ר יהונתן פסטרנק ממחלקת ילדים א' זכה במלגה למימון השתתפותו בכנס

ECCMID במדריד, הכנס המוביל באירופה למחלות זיהומיות, לטובת הצגת 
עבודתו כהרצאה פרונטלית בנושא "יעילות הטיפול בגנציקלוביר בילדים עם 

."CMV-חירשות מבודדת על רקע זיהום מולד ב
רשות המחקר מממנת מדי שנה שלוש מלגות תחרותיות מעין אלה, 

שמטרתן מימון כנס בחו"ל לחוקרים צעירים שהרצאתם התקבלה 
להרצאה פרונטלית )לפרטים נוספים, היכנסו לאתר רשות המחקר(. 

חדש בהנהלת רשות המחקר
 רשות המחקר מודה מקרב לב

לפרופ' שי אשכנזי, המנהל הפורש 
של מחלקת ילדים א', על שנים של 
עשייה פורייה לטובת קידום המחקר 
בבית החולים. תודה על האכפתיות 

והמחויבות למחקר ולחוקרים 
ועל שהעשרת את כולנו מניסיונך 

ומרעיונותיך לאורך כל הדרך. 
ברכות ואיחולי הצלחה לפרופ' דניאל 

לנדאו, מנהל מחלקת ילדים ב', המחליף 
את פרופ' שי אשכנזי כחבר הנהלת 
רשות המחקר. פרופ' לנדאו מצטרף 
לפרופ' יוסף פרס, פרופ' רענן שמיר, 

פרופ' משה פיליפ ודנה רזניק המרכיבים 
יחד את הנהלת רשות המחקר.

"פגוש את המומחה" עם פרופ' שי אשכנזי

זוכים במענקי מחקר
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המשאב האנושי

הרמוניה של מצוינות
באירוע מרגש הוענקו פרסי "העובד המצטיין" לשנת 2017 לשלוש עובדות ולצוות אחד, כהוקרה על 

המסירות והיוזמה שגילו במהלך השנה החולפת. את הטקס ליווה הפעם מיזם שירת ההמונים "קולולם", 
שהעצים את תחושת הביחד ואת גאוות היחידה

פרס מנכ"ל כללית
אילנית פוזננסקי, אחות אחראית במחלקה לכירורגיה, היא הזוכה בפרס 

מנכ"ל כללית לשנת 2017. אילנית עובדת במרכז שניידר למעלה משני עשורים 
ובינואר 2016 קיבלה לידיה את ניהול הסיעוד במחלקה, המרכזת את כל סוגי 

הניתוחים בילדים ומחייבת ידע מקצועי מורכב ומגוון. יכולתה של אילנית לשלב 
מקצועיות וסמכותיות בצד רגישות וסבלנות, הן לצוות והן למטופלים, מסייעת 

רבות להצלחת הפעילות. אילנית מסורה לעבודתה ומשקיעה רבות בהדרכה 
לילדים המנותחים ולהוריהם. הצלחתה המרשימה במשימה מאתגרת זו מובילה 
את כל צוות המחלקה למתן טיפול מיטבי ואיכותי. על אף עומס העבודה, אילנית 
מנווטת את העשייה המקצועית בדרכה הנעימה והאינטליגנטית באופן המעורר 

הערכה בקרב כולם.

פרסי מנהל בית החולים
פרסי מנהל בית החולים לשנת 2017 הוענקו לשתי עובדות ולצוות אחד: 

ד"ר שרה אליצור, רופאה בכירה במערך ההמטולוגי-אונקולוגי – בעלת יכולת 
הובלה ומנהיגות, המגייסת בדרכה השקטה את עמיתיה לצוות לפעול במשותף 
להשגת המטרה. ארוא פריג', בשירות לעבודה סוציאלית מ-2009 וכיום עו"ס 

במערך ההמטולוגי-אונקולוגי - במקצוענות וברגישות תרבותית מגשרת בין 
מטופלים דוברי ערבית לבין הצוות, ובכך מחזקת את שביעות הרצון.

צוות ה-FTT, צוות רב תחומי פורץ דרך ביחידה לאשפוז יום, המהווה מודל 
בתחומו. מטפל בילדים בגיל הרך עם הפרעות אכילה וחוסר שגשוג על רקע 

רפואי, נפשי, סביבתי או משולב. 
סיכם פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר: "העובדים המצטיינים נבחרו בזכות 
יכולתם הבינאישית הגבוהה, הידע המקצועי הרב שלהם, המסירות, הרגישות 

והכבוד שהם רוחשים למטופלים הצעירים, לבני המשפחות ולעמיתיהם. אני גאה 
להעניק את הפרסים לעובדים ראויים אלה".

את אירוע המצוינות של בית החולים ליווה השנה מיזם שירת ההמונים "קולולם", 
שהגיע גם לשניידר, צבע בגוונים ובצלילים מיוחדים את היום החגיגי והעצים את 

תחושת הביחד ואת גאוות היחידה. ראו ידיעה בנושא בעמ' 2 

עו"ס ארוא פריג' מקבלת את פרס מנהל בית החולים מידי פרופ׳ יוסף פרס
והמנהל האדמיניסטרטיבי רו"ח אילן שמש

אילנית פוזננסקי )מימין(, זוכת פרס מנכ"ל כללית, בטקס העובדים המצטיינים. צילום: אורן יזרעאל 

ד"ר שרה אליצור מקבלת את פרס מנהל בית החולים מידי פרופ׳ יוסף פרס
וסגנו ד"ר אבינעם פירוגובסקי
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ד"ר נועה בן-ארויה מילשטיין מונתה למנהלת 
היחידה לרפואה פסיכולוגית אמבולטורית.

ד"ר נעמה אורנשטיין מונתה למנהלת השירות 
לגנטיקה פדיאטרית.

ד"ר תמיר דגן מונה למנהל השירות לטיפול 
בילדים עם יתר לחץ דם ריאתי.

ד"ר מאיר מי זהב מונה למנהל שירות אסתמה 
במכון הריאות.

ד"ר רויטל נמרי מונתה למנהלת השירות 
לטכנולוגיות בסוכרת.

גילי קורן מונתה לאחות אחראית של שאו ברכה
המרפאה לנפרולוגיה.

ד"ר גד דותן קיבל מינוי רשמי כמנהל היחידה 
לרפואת עיניים. 

ד"ר דניאל וייגל קיבל מינוי רשמי כמנהל 
היחידה לאורתופדיה. 

ד"ר גיל גלעד מהמערך ההמטולוגי-אונקולוגי 
קיבל דרגת מרצה בחוג לפדיאטריה בפקולטה 

לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

פרופ' סילבנה פניג ופרופ' עמית אסא 
קיבלו דרגת פרופסור חבר קליני בפקולטה 

לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

 MPH ד"ר ג'ואן יעקובוביץ קיבלה תואר
)מאסטר( בבריאות הציבור.

ד"ר עירית שוורץ אטיאס, מנהלת הסיעוד 
במחלקה לאונקולוגיה, קיבלה דוקטורט 

)Phd( מאוניברסיטת תל אביב.

נינה סברדלוב מונתה לאחות אחראית 
במחלקת ילדים א'.

גלית אשר מונתה לאחות אחראית 
במחלקת ילדים ב'.

איריס גרינבאום מונתה לאחות אחראית 
במרפאת אלרגיה. 

פרופ' שי יזרעאלי: מנהל המערך ההמטולוגי-אונקולוגי

ד"ר גילת לבני: מנהלת מחלקת ילדים א'

פרופ' יזרעאלי מחליף בתפקיד את פרופ' יצחק יניב, 
מוותיקי מרכז שניידר, שפרש לגמלאות לאחר 16 שנים 

שבהן ניהל את הטיפול בילדים חולי סרטן ומחלות דם

ד"ר לבני, שצמחה במרכז שניידר, נכנסת לנעליו של פרופ' 
שי אשכנזי, מוותיקי בית החולים, שפרש לגמלאות לאחר 

21 שנים כמנהל מחלקת ילדים א'

במסגרת תהליך חילופי הדורות במרכז שניידר מונתה ד"ר גילת 
לבני למנהלת מחלקת ילדים א' במקומו של פרופ' שי אשכנזי 

שפרש לגמלאות.
ד"ר לבני היא מומחית למחלות זיהומיות בילדים ומרצה בכירה 

באוניברסיטת תל אביב. בתפקידה האחרון שימשה כסגניתו של 
פרופ' אשכנזי בניהול מחלקת ילדים א'. לאחר שסיימה את לימודי 
הרפואה באוניברסיטת בן גוריון התמחתה ברפואת ילדים במרכז 

שניידר, עשתה בו את התמחות העל שלה במחלות זיהומיות 
בילדים ועבדה בו שנים רבות כרופאה בכירה. ד"ר לבני זכתה 

בפרס מנהל המוסד ובפרס מנכ"ל כללית במסגרת טקס עובדים 
מצטיינים לשנת 2011 ונבחרה למרצה מצטיינת באוניברסיטת תל 

אביב בשנת 2016.  
פרטים נוספים אודות ד"ר גילת לבני ניתן למצוא בכתבה על 

מחלקת ילדים א' בעמ' 12 בגיליון זה.
פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר, בירך על מינויה של ד"ר 

גילת לבני ותיאר אותה כ"מעוררת השראה" וכ"מודל למתמחים 
הצעירים". הוא הודה לפרופ' שי אשכנזי, מבכירי רופאי הילדים 

בישראל, על שנות פעילותו הרבות והפוריות בניהול מחלקת ילדים 
א', על עידוד המחקר במרכז שניידר ועל פעילותו המגוונת והענפה 

בקידום בית החולים.

מינוי חדש במרכז שניידר לרפואת ילדים: פרופ' שי יזרעאלי מונה 
למנהל המערך ההמטולוגי-אונקולוגי במקום פרופ' יצחק יניב 

שפרש לגמלאות. 
פרופ' שי יזרעאלי, תושב מודיעין, שימש בתפקידו האחרון כמנהל 

היחידה לגנומיקה יישומית וחקר לויקמיה וסרטן בילדים בבית 
החולים שיבא תל השומר. הוא חוקר בעל שם עולמי בתחומו, 

שפרסם עד כה למעלה מ-160 מאמרים בעיתונות המדעית, זכה 
בפרסים בינלאומיים ונחשב למרצה מבוקש בעולם. הוא מכהן 
כראש הקתדרה ע"ש דורה וג'יורג'יו שפירו וראש מרכז דותן 

לחקר ממאירויות דם באוניברסיטת תל אביב, וחבר בצוות המנהל 
המצומצם המוביל את החברה האירופאית להמטולוגיה. מחקריו 
המולקולריים והגנומיים נחשבים לפורצי דרך, כמי שהובילו לגילוי 

סוג חדש של לויקמיה בילדים ואפשרו ביצוע ניסויים קליניים 
חדשניים בתרופות מכוונות מטרה. 

פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר, בירך את פרופ' יזרעאלי 
והעלה על נס את ה"אני מאמין" שלו, לפיו מחקר מתקדם הכרחי 

להגשמת החזון להבראת ילדים עם סרטן או מחלת דם קשה. 
פרופ' פרס הודה לפרופ' יצחק יניב על פועלו הרב, מסירותו 

לילדים המטופלים ובני משפחותיהם ועל תרומתו לבית החולים 
בשנות עבודתו הרבות במרכז שניידר. 

פרופ' שי יזרעאלי

ד"ר גילת לבני

פרופ' יצחק יניב

פרופ' שי אשכנזי
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פעימת הלב

לקבוצת האחיות המומחיות במדינת ישראל 
הצטרפו בדצמבר 2017 שמונה אחיות מומחיות 
בתחום הכאב, וביניהן עידית רונן ממרכז שניידר. 
בנוסף לריכוז תחום ניהול סיכונים, עידית מרכזת 
ומתאמת את תחום הכאב בבית החולים משנת 

2000. בתקופה זו קידמה את התחום בהיבטי 
אומדן, מניעה וטיפול, בהכשרת צוותים, בהוראה 
במסגרות שונות וברמה הארצית כיו"ר עמותת 

פורום הסיעוד לטיפול בכאב. בשונה מכלל האחיות 
שהוכרו, עידית עוסקת בתחום הכאב בילדים, 

ובכוונתה לקדמו כחברה בוועדת משרד הבריאות, 

העוסקת בבניית קורס הכשרה לאחיות מומחיות 
כאב שבדרך.  

משרד הבריאות פועל למיסוד המומחיות הקלינית 
בסיעוד במטרה לקדם את איכות הטיפול ורצף 
הטיפול. מדובר באחיות מוסמכות בעלות תואר 
שני, העומדות בקריטריונים הכוללים ידע וניסיון 
במשך חמש שנים לפחות בתחום המומחיות, 

ובנוסף למדו ונבחנו בתוכנית לימודים מיוחדת. בין 
תחומי המומחיות שאושרו עד כה: טיפול תומך, 
סיעוד גריאטרי, סוכרת, פגייה, כירורגיה, מדיניות 

ומנהל, שיקום, רפואה ראשונית וכאב.

לדברי נורית ברוך, מנהלת הסיעוד במרכז שניידר 
לרפואת ילדים, הרחבת הסמכויות לאחות ופיתוח 

אחות מומחית הם כיוון ההתקדמות הנכון של 
הסיעוד ועתידים לתרום לאיכות הטיפול.

"האחיות המומחיות תורמות להעשרת הצוות 
הסיעודי, למתן ייעוץ במחלקות ולקידום טיפול 

מיטבי במטופלים", אומרת נורית, "שתי האחיות 
המומחיות שלנו בשניידר – יעל בן גל, אחות 

מומחית לטיפול תומך, ועידית רונן, אחות מומחית 
לטיפול בכאב, פועלות במקצועיות, מצוינות, איכות 

ובטיחות ראויות לציון".

אכפת לנו ממך כאדם וכעובד – זהו חזון מרפאת 
בריאות העובד, המשקפת תפיסה משולבת של 

קידום בריאות ותרבות ארגונית. מטרת המרפאה 
למנוע תחלואת עובדים, הן כתוצאה מתאונות או 

ממפגעים במקום העבודה והן כתוצאה מאורח 
חיים המהווה סיכון בריאותי. 

היעד המרכזי בשנת 2018 הינו עמידה בדרישות 
משרד הבריאות לחיסון כלל העובדים כנגד שפעת. 
מאמצים רבים מושקעים בנגישות לחיסון העובדים 

בכל ימות השבוע, כך שכל שנותר לעובד הוא 

לגשת ולהתחסן ובכך לשמור על בריאותו, בריאות 
משפחתו ומטופליו. עונת השפעת הנוכחית כבר 

מאחורינו, אולם חשוב לזכור זאת לקראת סוף 
השנה והחורף הבא.

אחת ממטרות הפעילות היא לחשוף את כלל 
עובדי בית החולים לידע נגיש מקדם בריאות, דבר 
שנעשה באמצעות צוות המרפאה המהווה משאב 

ידע. בתמיכתם של מנהלת הסיעוד נורית ברוך 
והנהלת בית החולים, יופנה השנה זרקור לתחומי 
בריאות ייחודיים במסגרת "ימי בריאות" שייערכו 

בשניידר וחלקם יציינו גם ימי בריאות בינלאומיים. 
זאת, במטרה לקדם תחומי בריאות כמו תזונה 
נכונה, מניעת עישון, מניעת סרטן העור ועוד.  
מרפאת בריאות העובד ממוקמת בקומה 7 

ומתופעלת על ידי אחות בריאות העובד ומנהלת 
המרפאה, בינה רובינשטיין, והמזכירה רקפת 

אדמוני. המרפאה עובדת בשיתוף סיגלית רוזנפלד, 
מרכזת תחום מניעת זיהומים, ודלית כהן, אחות 
מניעת זיהומים. לשאלות, ייעוץ ותיאום פגישה:

טל' 03-9253555/88.

שירות ייעוץ הנקה 
לעובדות שניידר

המטופל בידיים טובות 
– של כוחות העזר

תפיסת השירות הרווחת כיום בכל מערכות הבריאות בארץ ובעולם, גורסת 
שחוויית מטופל טובה היא חלק בלתי נפרד מטיפול רפואי איכותי ומשפיעה על 

תוצאותיו.
כחלק מתפיסת חוויית המטופל של מרכז שניידר התקיימה סדנת שירות 
לכוחות העזר, שכללה שלושה מפגשים בהשתתפות כ-30 עובדות מכל 

מחלקות בית החולים. הסדנה נבנתה על ידי הנהלת הסיעוד ויחידת השירות 
בשניידר בהובלתן של מירי קלר, מנהלת השירות ומנהלת סיעוד חטיבתית, 

ורוחי גודינגר, מנהלת תחום פיתוח מקצועי בסיעוד ומנהלת הסיעוד החטיבתית 
במערך הכירורגי.

ההרצאות שניתנו בסדנה הדגישו את עבודת כוח העזר כחלק מצוות רב מקצועי 
המטפל במטופל, ואת התרומה הרבה שלהן לחוויית המטופל, להרגשה שהוא 
נמצא בידיים טובות ולעלייה באיכות הטיפול ובשביעות רצון המטופלים. במהלך 

המפגשים, כוחות העזר הגדירו את דרישות התפקיד באמצעות פעילות חווייתית 
ויצירתית, שכללה בין השאר בניית מודעת דרושים לעבודה ככוח עזר בשניידר 
והצגת דרישות התפקיד והכישורים הנדרשים. בהמשך התנסו המשתתפות 

בתרחישים שונים, שדימו מפגשים בעבודה עם מטופלים ומשפחות, תרגלו דרכי 
התמודדות וקיבלו כלים נוספים כדי להגיב היטב במצבים מורכבים בעבודה. כולן 

הביעו שביעות רצון גבוהה מתרומת הסדנה ומההתנסות בפעילות לא שגרתית זו. 

עו"סות בריאּות
סדנה לצוות מכשור רפואי | העובדת הסוציאלית קשת ליבוביץ העבירה 

הרצאה וסדנה לצוות טכנולוגים רפואיים של כללית, בנושא התמודדות עם 
משבר ולחץ. 

הרצאה על ילדים בסיכון | נירית פיין, עו"ס המלר"ד, הרצתה בנושא "זיהוי 
ילדים בסיכון המגיעים למיון והטיפול בהם", במסגרת קורס של מכון חרוב 

לצוותי מחלקות ילדים ומיון בבתי חולים בירושלים.

גם אחיות, גם מומחיות

הבריאות שלכם חשובה לנו!

הנקה חשובה לבריאותו ולהתפתחותו של התינוק וגם לבריאותה של האם. 
בשניידר רואים את המשך שגרת ההנקה, עם החזרה לעבודה, כנושא חשוב 

ביותר. על רקע זה, וכחלק מחזון בריאות העובד, יצא לדרך שירות ייעוץ ועידוד 
הנקה לעובדות בית החולים. המטרה: לצייד את העובדות במידע מדויק ועדכני 

ובטיפים שיעשו את ההנקה לקלה, נעימה ובטוחה. השירות הוקם ומופעל 
על ידי אסתי קזמירסקי, סגנית מנהלת הסיעוד, יחד עם יועצות ההנקה עירית 

כספי-חוברה וחניתה מור, והוא מציע לעובדות ידע, מקצועיות, ניסיון, אכפתיות, 
רצון והמון הקשבה, בדגש על מענה לשאלות, עזרה בהתלבטויות ומתן פתרונות 

שיעזרו להנקה מוצלחת. אנו כאן בשבילכן! לשאלות ויצירת קשר:
טל' 03-9253698. 

חניתה מור )מימין( ועירית כספי-חוברה 
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ספינה ביפידה )שדרה שסועה( הוא פגם בחוט השדרה, המתפתח אצל עוברים בחודש 
הראשון להיריון ועלול לגרום לליקוי הכולל שיתוק של הגפיים תחתונות והפרעה 

בתפקוד שלפוחית השתן והשליטה על הסוגרים. המורכבות של ליקוי זה ומאפייניו 
הכרוניים מחייבים התערבות קבועה של צוות רב מקצועי הכולל רופאים נוירולוגים, 

נוירוכירורגים, אורולוגים ואורתופדים, אחיות ועובדות סוציאליות. מאפייני המחלה והצורך 
במענה טיפולי מורכב לאורך שנות ההתבגרות עלולים להוביל לקשיים פסיכוסוציאליים 
שונים, בכלל זה קושי בהסתגלות למסגרות חברתיות ולימודיות. כתוצאה מכך, נוצרת 

לרוב תחושת דחק במשפחה בהתאם למאפייני המחלה, חומרתה ומצבו של הילד. 
אחד האמצעים לסייע בכך הוא קבוצות תמיכה, הן למטופלים והן למטפלים העיקריים. 

קבוצת תמיכה כזאת לבנות ולאימהות דוברות ערבית, המטופלות במרפאה, נערכה 
לאחרונה בהנחיית האחות יעל בן-גל, עו"ס קיאן עאצי ומנהל המרפאה ד"ר גרי דיאמונד, 

מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד. בעקבות המפגש המוצלח, שנוהל בשפה 
הערבית ובשפה העברית, דיווחו המשתתפות על העצמה רגשית ואישית.

"עשייה אקדמית לצד העבודה
 בשדה הקליני – זכות גדולה" 

"למצוא מקום לנפש – אבני יסוד בעבודה סוציאלית פסיכודינמית": זהו שמו 
של ספר חדש, שראה לאחרונה אור בעריכת רוני אלפנדרי ובהוצאת כרמל. 
מדובר בספר מתודה של טיפול פרטני בגישה פסיכודינמית, המיועד לכלל 

אוכלוסיית המטפלים בישראל. הספר מאגד חשיבה תיאורטית וקלינית אודות 
דרכי טיפול עכשוויות במסגרות מקצועיות מגוונות, הנשענות על התיאוריה 

הפסיכודינמית. את אחד הפרקים בספר כתבה ד"ר עפרה ארן, מנהלת 
השירות הסוציאלי במרכז שניידר, תחת הכותרת: "המפגש בין בריאות 

כללית, פסיכותרפיה דינמית ומחלה פיזית – עבודה סוציאלית וטיפול דינמי 

בתחום בריאות כללית".
פרק זה מציג את העבודה הטיפולית המתנהלת בבתי חולים ובמרפאות 
הקהילה, ומתוארות בו דרכי התערבות המושתתות על עבודה פרטנית 

בהשראה דינמית ובהקשרים המגוונים המתקיימים במסגרות אלו: שיחות 
אישיות עם מטופלים ועם בני משפחותיהם, התייעצויות מסדרון אקראיות 

לכאורה, שיחות לצד מיטת החולה, התערבויות ארוכות טווח ועוד. דרך בירור 
מושגים כמו ברית טיפולית ועבודה בצוות רב מקצועי, נחשף עולמם הכואב, 

המשתוקק להחלמה וריפוי, של אותם מטופלים.

הידעת? כ-24% מאוכלוסיית הבוגרים וכ-13% 
מאוכלוסיית הילדים בישראל מוגדרים כבני אדם 
עם מוגבלויות. סוגי המוגבלות הם רבים ושונים, 

ונחלקים למוגבלות פיזית, נפשית, שכלית וחושית 
)ראייה ושמיעה(. המסקנה היא שבבואנו לאבחן 

את התפלגות אוכלוסיית המבקרים במרכז שניידר, 
ניתן לייחס קושי מסוים לרבים מהנכנסים בשערי 

בית החולים – מטופלים, הורים ובני משפחות, 
מלווים ואורחים. מרכז שניידר לרפואת ילדים רואה 
בהנגשת השירות ובשימוש נכון בהון האנושי של 

העובדים בו - כ"מקפצה" לקידום החלמה ולבריאות 
המטופלים. מאיפה מתחילים? חשוב לזכור ארבע 

פעולות בסיסיות:
• יצירת קשר ראשוני מותאם.•

• העברת המידע באופן ברור.•
• וידוא כי המידע מובן למקבל.•
• מתן פתח לשאילת שאלות והעלאת תהיות מצד •

מקבל השירות.
למידע נוסף והרחבה בנושא הנגשת השירות, ניתן 

לפנות לדנה טולצ'ינסקי, מרפאה בעיסוק ורכזת 
נגישות בית החולים, בטל' 03-9253345.

הצד הרגשי של 
ספינה ביפידה

עבודה סוציאלית פסיכודינמית 
       דרך עיניה של ד"ר עפרה ארן

ברכות לד"ר עירית שוורץ אטיאס, מנהלת 
הסיעוד במחלקה לאונקולוגיה, לרגל קבלת תואר 

הדוקטורט )Phd( מאוניברסיטת תל אביב. מחקרה 
ארוך השנים עסק בחקר תפקיד הרגשות החיוביים 
ומשאבי הכוח בהתמודדותם של ילדים חולי סרטן 
והוריהם. העבודה מלמדת, כי לצד הקשיים הטמונים בהתמודדות עם המחלה 

והטיפולים, הילדים החולים והוריהם חווים יותר רגשות חיוביים מאשר שליליים. 
לתמיכה חברתית ולתקווה יש משמעות רבה והשפעה על הרגשות החיוביים 
ועל שביעות הרצון מהחיים. עוד מלמד המחקר כי מערכת היחסים בין הורה 
לילדו בזמן חולי היא מורכבת ומאתגרת. למשל, ילד מדווח על יותר רגשות 

חיוביים משליליים, בעוד שההורה אינו מאפשר למחלת ילדו להציף אותו 
מבחינה רגשית. המחקר מדגיש, כי למטפלים תפקיד משמעותי הן בהעלאת 

מודעות המטופלים והוריהם לנושא, והן בעידודם למציאת משאבי הכוח שלעתים 
נסתרים מעיניהם.

נורית ברוך, מנהלת הסיעוד, רואה חשיבות רבה בשילוב לימודים אקדמיים 
גבוהים עם העשייה הסיעודית בשטח. "עירית, כמנהלת סיעוד מחלקתית, 

משפיעה על מיצוב הדור הבא של האחיות כאחיות משכילות, היודעות לשלב 
את היתרונות הגדולים של למידה ומחקר למען טיפול סיעודי טוב ומקצועי 

המקדם את המטופלים".
עירית עצמה רואה חשיבות רבה בקיום מחקרים נוספים בתחום הפסיכולוגיה 

החיובית, שיתרמו לרווחת האדם. לדבריה, "תהליך הלימודים לתואר השלישי היה 
עבורי חוויה מלמדת ומצמיחה מבחינה אישית ומקצועית. מבחינתי זוהי זכות 

גדולה לעסוק בעשייה אקדמית לצד העבודה בשדה הקליני - שילוב המאפשר לי 
לממש את חזוני כאחות בכלל וכאחות אונקולוגית בפרט". 

מנגישים את הדרך להחלמה

ד"ר עירית שוורץ אטיאס
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בבית"חגיםלנויהי!"ע1ד
להשתלותביחידהנובת־ים(16)גולדנברגלאהתעשההזההסדרלילאת
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להשתחרריכוליםלא"אנחנועצם.מחהשתלתלעבורבלוקמיה,החולה
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לכלשנייםאואחדלאדםמותרנתוןרגענבכלבבידנדלהישארצריכהלאה

לוותרלאהחליטוהשתייםזאת,ובכלהחדר".באותואיתהלשהותהיותר
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שבועשבעודומקוויםמשתפרלאהשלשמצבהמדווחיםבבית־החולים
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בעירחב"דשליחוילהלם,נחמיההרבבבנגקוק.חב"ד

הישראלים.התייריםכלאתלאירועמזמיןשנה,23זה

בןשניאורבנומספרהבית",זהבנגקוק"בשבילי
כאן,הםשליהחייםוכלבתאילנד"נולדתיהעשר.

צבא.אחריצעיריםהרבהיבואולסדרהשם.ברוך

הבמהעלהילדיםכלאהכשמעליםמתרגשהכיאני

יהבתלםכתב:נשתנה"מהביחדשריםוכולנו
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"כמנבני
ישראל
במדבר"

שפייםמקיבוץלב־מורויפתחגליה

ויונתןוחצי()שמונהאוריהוהילדים
פסחמדילצאתנוהגיםנחצי()חמש

הםהשנהבדרום.קמפינגלחופשת
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פאזל של הגדרות
תשבץ היגיון "שניידרי" מאת פרופ' אפי בילבסקי,

לכל אלה מכם שמסוגלים לחשוב קצת אחרת...
את התשבץ הפתור יש לסרוק או לצלם בטלפון 

 efib@clalit.org.il ולשלוח אל דוא"ל
לא לשכוח לציין שם, יחידה וטלפון נייד.

בין הפותרים נכונה עד לתאריך 1.7.18 יוגרל ספר.
בהצלחה!

מאוזן:
1.   האסתמטי עם הזמבורה )5(

4.   כשגועה ועזב הארץ בכפייה – סימן לזיהום )מ( )5(
7.   שריר ישר שבסה"כ עוף )5(

8.   אישרו למודול, וטסו להתעדכן בחו"ל )5(
9.   לא מוכר עם האחרונה, יוצא הכי קטנה )3(

10. בסיפור ובראומטולוגיה )3(
11. שנכנס לקיבה לפני שבוע 37 )2(

14. מידת נפח ותותבת )2(
15. תעלה שכן, לקבל את הטיעון )7(

19. האחיות מבקשות מהיימן תוספת )מ( )5(
20. תתישר כדי שלא תיפרד )5(

21. בחודש נינוח, לבדיקת זרימות )2,3(
22. הכי מתוק בכללית )5(

מאונך:
1.   טבעי שיצעק אחרי החיתוך, בטח כשדחוף )4(

2.   גורם מכריע בקרישת הדם )5(
3.   הנשיא המנהל )3(

4.   כששוכחים הן אחרי הדלפק )7(
5.   בגן הנמוך שצריך אחרי נפילה )4(

6.   האחד מארבעה ומעל הבית – הוא רווה נחת )6(
12. גם ממתק וגם עוזר לייצב )3,3(

13. להיגרר? זה נבדל )6(
16. הכירורגים חקרו המצב באופן מושכל )מ( )5(

17. להלן חוטמו, רק שלא יתרגז )ש( )5(
18. מה אומרים לכירורגית, שאביה ראש ישיבה )4(

20. חוש עץ מפיץ )3(
--------------------

)מ( = כתיב מלא
)ש( = שמיעה
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עמותת "ילדים שלנו" פועלת למען הילדים ובני משפחותיהם מיום היווסדו של מרכז שניידר. 
רוצים להתעדכן מדי יום בפעילות העמותה? היכנסו לדף הפייסבוק ולאינסטגרם של העמותה  
Our Children ועשו לנו "לייק". לתרומות ו/או התנדבות: טל' 03-9253802 או 03-9217880

22

עם כל הלב

"לבושים 
להצלחה" עם 
סנדרה רינגלר

זה יותר משנה שאבות, החברים בקבוצת הפייסבוק "אבא פגום", תורמים 
מזמנם וממרצם לילדי שניידר. לאחרונה יזמו וארגנו חברי הקבוצה הפנינג 

גדול במרכז הסטארלייט, שבו פינקו את הילדים המאושפזים במתנות שרכשו 
מתרומות שאספו, ושימחו אותם עם מוסיקה ושירים, סדנת איפור ומופע מהנה 

של רולי וכפתורי הקסם. תודה מכל הלב!

לרגל יום המשפחה, אירחנו בבית החולים את האמנים גוי ריגר וטום באום, 
שפינקו את הילדים ובני משפחותיהם במתנות שוות שגייסה חן קופל, ובצילומי 
סלפי מרגשים. תודה שריגשתם, חיזקתם, הצחקתם וחיממתם לכולנו את הלב. 

זו השנה החמישית ברציפות שמרכז שניידר מתמלא ברוכבי אופנועי שטח, 
לבושים חליפות וציוד רכיבה. אלו הם חברי "מועדון זולו – דו"שים גדולים", 

שעורכים מדי שנה מיזם התרמה לטובת הילדים המטופלים. כל חבר מועדון 
תורם כפי יכולתו, והסכום שנצבר משמש לרכישת צעצועים ומשחקים, 

המחולקים אישית על ידי חברי המועדון בתוספת חיבוק ומילת עידוד, וכן 
לתרומה כספית לעמותה. תודה לשלומי המוביל את העשייה ולכל חברי המועדון 

על היוזמה, התרומה המבורכת והעשייה ההתנדבותית למען הילדים שלנו.

עמותת "ילדים שלנו" פתחה את העונה התשיעית של 
מפגשי ההרצאות באירוע שיזמה והפיקה אודליה שיגריס, 

מרכזת מפגשים והרצאות בעמותה. התורמות הרבות 
שהגיעו ל"קומה הרביעית" בלב תל אביב, נהנו מקוקטייל 

קבלת פנים מושקע ומאווירה נשית קסומה ומעצימה 
בנושא "לבושים להצלחה", עם הסטייליסטית ומגישת 

הטלוויזיה סנדרה רינגלר.
החלק האמנותי כלל מופע של הזמרת שי טרי, אשר 

לוותה בפסנתר על ידי אביחי יעקוביאן. 
את הערב המיוחד, שנערך כולו בהתנדבות ובתרומה 
מלאה, כיבדה בנוכחותה נורית ברוך, מנהלת מערך 

הסיעוד במרכז שניידר, שהסבירה על המשמעות של ייעוד 
התרומה לפרויקט שנתמך מדי חודש על ידי העמותה כבר 

משנת 1999– ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת. 

"אבא פגום" עושים טוב

שני גלגלים, לב אחד

משפחה אחת גדולה
מימין: אודליה שיגריס, סנדרה רינגלר, הילית גלעד ונורית ברוך 



עמותת נאמני מרכז שניידר מלווה את פעילות בית החולים מיום היווסדו ומהווה זרוע
לגיוס משאבים עבורו. ליצירת קשר: טל' 03-9253481 / 03-9221748  

www.friendsofschneider.org.il   !הצטרפו אלינו ב- ובאינסטגרם
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נאמני שניידר מעניקים מלגות מחקר

"בנינו איש שלג עם צלקות השתלה"

עמותת נאמני שניידר מחלקת מדי שנה מלגות שונות לעידוד ותמיכה במחקרים 
הנערכים בבית החולים. המלגות מחולקות מקרנות ייעודיות, שהוקמו על ידי 

משפחות המבקשות להנציח את יקיריהן. 
מלגה לזכרה של רחלי בצלאל ז"ל הוענקה לד"ר עודד גלעד, על מחקרו בנושא 
שימוש בתא לחץ בילדים מושתלים. במסגרת יום המחקר השמיני הוענקו שתי 
מלגות: האחת, לזכרו של רס"ן אודי וינטר, ניתנה לד"ר מאיר מי-זהב על מחקרו 

בתחום מחלת הסיסטיק פיברוזיס. מלגה נוספת, מקרן פרידה ואפרים וינטר, 
הוענקה לד"ר קרן שחרור על מחקרה בתחום הלוקמיה. 

מענק נוסף ניתן לסטודנטית מעין סוסן בשל מסירותה ואהבתה לילדים חולי 
סרטן, ברוח הדרך שהנחילה ציפי בתיה דנה ז"ל, אשר שימשה שנים רבות 
כאחות וכמדריכה קלינית במערך ההמטולוגי-אונקולוגי בשניידר. תודה רבה 

למשפחות וברכות לזוכים.

משלחת ובה ארבעה ילדים ובני נוער בגיל 
15-9 שעברו השתלות כבד במרכז שניידר, 

חזרה לאחרונה ממחנה הסקי "ניקולאס גרין" 
שבאלפים השוויצריים. את הילדים ליוו סלאביק 

ילצקי בן ה-22, שבילדותו עבר השתלת 
כליה במרכז שניידר, וחאלד, אבי אחד הילדים 
מושתלי הכבד ופראמדיק במקצועו. זו השנה 
ה-12 שמשלחת הילדים המושתלים יוצאת 

משניידר למחנה הסקי הבינלאומי. עד כה נהנו 
מהחוויה מעל ל-65 ילדים, הודות לנדיבותה 

ולתרומתה המתמשכת של חברת הוועד 
המנהל בעמותת נאמני מרכז שניידר. 

מחנה הסקי שבשווייץ מקדיש אחת לשנה 
שבוע ייחודי ומיוחד למפגש ילדים ובני נוער 

מושתלים מכל העולם. עבור מרביתם, זו הפעם 
הראשונה בחייהם שהם זוכים להתנהל באופן 
עצמאי וחווים הזדמנות ראשונה וחד פעמית 
לשנות את שגרת חייהם הקבועה, הנסבה 
סביב הבית ובית החולים. השהות והשינה 

המשותפת בחברת ילדים ובני נוער אחרים 
במצבם, מאפשרות לילדים אלה למצוא שפה 

משותפת והבנה מלאה של אורח החיים 

לפני ההשתלה ולאחריה, תוך גישור על פערי 
השפות והתרבויות. 

סיכם את החוויה סלאביק ילצקי: "הילדים 
למדו על אורח חיים בריא וחוו התמודדות ללא 

הורים בדגש על עצמאות ומחויבות. שמחתי 
לראות את ההישגים שלהם, את האחריות 

שהם מגלים אחד כלפי השני ואת העזרה שהם 
מגישים למי שמתקשה". היטיבה לבטא זאת 

יולי, נערה שיצאה עם המשלחת, במכתב תודה 
שכתב לתורמת: "אין לי מילים כדי להודות לך 

על החוויה המדהימה ויוצאת הדופן שחוויתי 
במחנה הסקי. תודה על ההזדמנות להיות חלק 

מהמשלחת המדהימה הזאת, על האפשרות 
להכיר חברים חדשים מכל העולם ובעיקר 

לפתח את העצמאות שלי בכך שטסתי לבד 
בפעם הראשונה והצלחתי להסתדר בעצמי. 

החוויה הזאת העצימה אצלי את הביטחון ועזרה 
לי לפתח את היכולות החברתיות שלי ובעיקר 

את האנגלית שלי. זאת חוויה שלעולם לא 
אשכח, ואני תמיד אהיה אסירת תודה על כך 
שהייתה לי האופציה להשתתף, להיות חלק 

מזה ובעיקר ליהנות כמו שלא נהניתי אף פעם".

מימין: אפרת בר נתן, מנכ"לית העמותה, רונן בצלאל, אחיה של רחלי ז"ל, פרופ' יצחק יניב, לשעבר מנהל המערך ההמטולוגי-אונקולוגי, ד"ר עודד גלעד, מקבל המלגה, שמחה בצלאל, אמה של רחלי ז"ל



מרכז שניידר לרפואת ילדים
www.schneider.org.il

וונדרוומן פוגשת גיבורי על 
גיבורת העל וונדרוומן הצטרפה לספיידרמן וסופרמן, שהגיעו גם השנה לשמח 
את ילדי שניידר בחג הפורים. גולשי הסנפלינג המחופשים לגיבורי העל הפתיעו 
את הילדים המאושפזים כשהם משתלשלים על חבלים מבעד לחלונות ובלובי 
מלאה.  בהתנדבות  החמישית  השנה  זו  שמתבצעת  בפעילות  החולים,  בית 


