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עיתון מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל

עובדות ועובדים יקרים,
ארווינג  לי  אמר  מפגישותינו,  באחת 
שניידר: "לולא פרופ' דנון, מרכז שניידר 
לא היה קם". במשפט הזה, שנאמר מפיו 
של מי שתרם רבות להקמת בית החולים, 
נזכרתי לאחרונה עם פרישתו של פרופ' 
יהודה דנון לגימלאות. כולנו במרכז שניידר, 
כמו גם במערכת הבריאות בכלל, מכירים 
תודה לפרופ' דנון על פעילותו רבת השנים.
לאחרונה היה לי הכבוד להיות נוכח בטקס הפתיחה הרשמי של מרכז 
כי אם בציון דרך חשוב  שניידר בקהילה. לא מדובר ב"עוד מרפאה" 
ומשמעותי, הן בהיסטוריה של המרכז שלנו, והן במרקם יחסי הגומלין 
שבין בית החולים והקהילה. בטקס הפתיחה הדגיש מנכ"ל הכללית, כי 
מדובר במודל ייחודי. ואכן, רק ארגון כמו הכללית - עם שורה של בתי 

חולים ועם קהילה עניפה שכזאת - יכול להציע לעם ישראל שילוב כה 
מוצלח, שלנו יש הכבוד להיות חלק מרכזי בו. 

ואיך אפשר בלי מציאות היום-יום שלנו? החורף אמנם איחר השנה 
ועימה  הגיעה-גם-הגיעה  המסורתית  החורף  תחלואת  אולם  להגיע, 
העומסים העונתיים במיון ובמחלקות. תנופת בינוי וחידוש, המתנהלת 
בימים אלו בין כתלי בית החולים, אמורה להקל בעתיד על הלחץ הרב. 
בינתיים, לא נותר אלא להמשיך ולהצדיע לכם, עובדי בית החולים בכל 
הסקטורים והתפקידים, על שהנכם עושים את העבודה בתנאים קשים, 

וכתמיד - במסירות ובהרבה אהבה.
בים הסוער של מערכת הבריאות, אנו בשניידר יכולים להיות גאים על 

היותנו 'הפנינה' של רפואת הילדים בישראל.

שלכם, 
פרופ' מרק מימוני

דבר המנהל

ילדים מקבוצת שירותי  מרכז שניידר לרפואת 
בריאות כללית עשה זאת שוב: בפעם העשירית 
הנאה  "בית החולים  בתואר  בית החולים  זכה 
"המועצה  שמקיימת  בטקס  יפה",  בישראל 
החולים  בית  שנים.   11 מזה  יפה"  לישראל 
קיבל אות כבוד על הזכייה העשירית ברציפות, 
יו"ר  יזרי,  בן  יעקב  הבריאות,  מידיהם של שר 
הנהלת  ויו"ר  מוניץ,  חנן  פרופ'  התחרות, 
המועצה לישראל יפה, אברהם כץ עוז. בתחרות 
התמודדו השנה כ-30 בתי חולים מרחבי הארץ 
רפואיים,  מרכזים  שונות:  קטגוריות  בשלוש 
מרכזים לבריאות הנפש ובתי חולים גריאטריים.

יופי של תואר כפול 10

מרכז שניידר הוא "בית חולים נאה 
העשירית! בפעם  יפה"  בישראל 

רוץ בן סוסי
בחודשי הקיץ שחלף הוצבו כמאה פסלי סוסים, שעוצבו על 

ידי אמנים, בתערוכת חוצות ענקית בפארק הגדול בפתח-
תקוה, כמחווה לסיפור המיתולוגי של יואל משה סלומון 

הפומבית  במכירה  העיר.  מייסדי  הרוכבים  וחמשת 
של הפסלים, שנערכה עם סיום התערוכה, תרמה 

הקרן לפיתוח פתח-תקוה שלושה סוסים וסייח 
לבית החולים להנאתם של הילדים וההורים.
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ניתוח נדיר: כבד הושתל בפעוטה שאיבריה הפוכים 
האם ירדה 20 ק"ג כדי שאונת הכבד שתרמה תתאים 
מומחים  מנתחים  בביצוע  המורכב,  הניתוח  לבתה. 
משניידר, צולם על ידי ערוץ הבריאות וישודר בינואר 2007

אין שום חידוש בעובדה, שלרדת במשקל זה בריא. במקרה הנדיר שהתרחש 
לאחרונה במרכז שניידר, דיאטה שעשתה האם סייעה להציל את חיי בתה 
הפעוטה. הילדה, בת שנה ורבע, נזקקה להשתלת כבד דחופה בשל מחלת 
והתנדבה  כבד מולדת שממנה סבלה. אמה נמצאה כמתאימה לתרומה, 
של  למימדיה  תתאים  שהאונה  מנת  על  כבד.  אונת  לבתה  לתרום  מייד 
הילדה, ירדה האם כ-20 ק"ג במשקלה. גם עבור הצוות הרפואי, היה זה 
אתגר מיוחד: בנוסף למחלת הכבד המולדת, הפעוטה נולדה עם איברים 
פנימיים הפוכים. היתה זו הפעם הראשונה שהכירורגים בשניידר משתילים 
איבר במצב כזה, דבר שחייב אותם להיערכות מיוחדת שכללה סימולציות, 
התייעצויות מוקדמות ותכנון קפדני. צוות מרכז שניידר שביצע את ההשתלה 
כלל את פרופ' איתן מור, מנהל מחלקת השתלות, ד"ר רן שטיינברג, סגן 
מנהל המחלקה הכירורגית, ד"ר נתן בר-נתן, מנהל שירות השתלות בילדים, 
וד"ר אלי שמחי, מרדים בכיר, כאשר את המעקב לפני הניתוח ולאחריו מבצע 
ד"ר ירון אביצור, מומחה למחלות כבד. הניתוח עבר בהצלחה והכבד החדש 

כבר מתפקד. הניתוח המורכב והתהליך שסבב אותו תועדו על ידי ערוץ 
הבריאות, שישדר את הסרט ב-15 בינואר 2007 בשעה 17:30, ללקוחות 
yes ולמנויי ערוץ הבריאות. קטעים מהניתוח ניתן לראות באתר הבית של 

www.haimtov.co.il :ערוץ הבריאות

זה קורה אחת לכמה זמן, ולעולם לא מפסיק לרגש: שלושה ילדים השתחררו לפני מספר שבועות 
ממרכז שניידר עם איברים חדשים. נסאר אלולידי, נער בדואי בן 17, ומוחמד ג'בארין, בן 17 מאום 
אל פחם, עברו השתלת כליה. שי וורקנה בן 11 מפרדס חנה קיבל כבד בריא. שלושתם קיבלו 
את האיברים מתורם אחד, עברו את ניתוחי ההשתלה באותו לילה ואושפזו במחלקת ילדים ג' 
בראשות פרופ' יעקב אמיר. כמעט במקביל התקיים במרכז שניידר שבוע המודעות לתרומת 
איברים, שבמהלכו החתימו מושתלים, משפחות התורמים ומתנדבים את המבקרים בשניידר על 
כרטיסי אדי. מאות ישראלים, ביניהם ילדים רבים, ממתינים כיום להשתלות איברים. סיגל בנדור, 
מתאמת השתלות במרכז שניידר ואחות ביחידה לטיפול נמרץ, מעדכנת כי בשנה האחרונה בוצעו 
בשניידר כ-20 השתלות איברים בילדים ובני נוער. "אנו מקווים כי בזכות המודעות לתרומת איברים 

יקבלו ילדים נוספים הזדמנות לחיים חדשים ובריאים יותר", אומרת סיגל.

הזדמנות לחיים חדשים - ובריאים יותר

פרופ' ברנרדו וידנה, מנהל מערך ניתוחי חזה ולב 
בשניידר, ניתח מעל 40 אלף )!( מטופלים במהלך 
הקריירה שלו. למרות שקשה כבר להפתיעו, הוא 
התרגש לגלות שהפעוטה המקסימה רוני אתר, 
אתר  אסף  של  נכדתו  היא  לאחרונה,  שניתח 
שנותח על ידו לפני יותר מ-20 שנה. ברוני הקטנה 
ביצע פרופ' וידנה ניתוח לב פתוח, בעקבות מום 
שמנע אספקת דם לריאות. לסבא שלה, אסף, 
הוא תיקן בזמנו מום בשסתום - "מקרה שנחשב 
בעת  המשפחתי"  "המנתח  נזכר  מסובך",  אז 

המפגש המרגש עם הסב והנכדה )בתמונה(.
שלושת המושתלים מתאוששים במחלקת ילדים ג'

חיים במתנה

"המנתח המשפחתי"
 של רוני וסבא
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חדשות שניידר

טקס הפתיחה של תערוכת "ידיים עם סיפור", 
שהציגה את עבודות הילדים המאושפזים, קיבץ 
למוזיאון תל אביב אורחים רבים - משרת החינוך 
פרופ' יולי תמיר, דרך מנכ"ל בנק דיסקונט גיורא 

עופר ועד למנכ"ל הכללית זאב וורמברנד. אולם 
נוכחותו של אף אחד מהאורחים הנכבדים לא 
מרכז  ילדי  האמיתיים:  הגיבורים  על  האפילה 
שניידר. אחד משיאי הערב היה הנאום שנשא 

אורי סגל, בן 18 מיהוד, המטופל בבית החולים 
מספר שנים בשל מחלת אגירת גליקוגן, הגורמת 
לבעיות גדילה וגובה. "האמנות היא הדרך הכי 
משחררת והכי מדהימה לבטא את עצמך. אני 
גאה לקחת חלק בפרויקט הנפלא 
הזה", אמר אורי. גם סמאח בת 
לב,  השתלת  שעברה  ה-12, 
בפרויקט  כיוצרת  השתתפה 
להשלים  כדי  סיפור".  עם  "ידיים 
עבורה את החוויה, החליט צוות 
המרכז החינוכי להזמין לתערוכה 
את בני כיתתה מפקיעין. הביקור 
של החברים, המורים והמשפחה 
מרגש  היה  תל-אביב  במוזיאון 
המרכז  וצוות  סמאח  ביותר. 
החינוכי, יחד עם צוות ההדרכה של 
לעניין, הסבירו  המוזיאון שנרתם 
ומשמעותן,  בתערוכה  היצירות  על  לאורחים 
והתמקדו כמובן בעבודתה של סמאח. "הביקור 
איפשר לחברים לפגוש את סמאח לא רק בחולי 
אלא גם כילדה יוצרת ומחוזקת", אומרת משכית 

אורי מיהוד וסמאח מפקיעין לא היו נפגשים כנראה לעולם, לולא מחלתם. 
ההשתתפות שלהם כיוצרים בפרויקט "ידיים עם סיפור" מתחה ביניהם קו 
משותף נוסף והציבה אותם בקידמת הבמה, עם פתיחתה של התערוכה

ידיים עם סיפור... אישי ומרגש

� � � הקרנה עם הכנה  תוכנית הכנה לטיפול קרינתי בילדים חולי סרטן 
איילת  לרדיותרפיה.  והמכון  ההמטואונקולוגי  במערך  רב-מקצועי  צוות  על-ידי  נבנתה 
הטיפול  מתאמת  פילין, 
הקרינתי, ושני טרייסמן, 
מטפלת בתנועה, מוסרות 
הן  התוכנית  מטרות  כי 
החרדה  רמת  הפחתת 
והמשפחה,  הילדים  של 
להתמודדות  כלים  מתן 
הטיפול,  קבלת  בזמן 
וצמצום הצורך בהרדמה 
בטיפול הקרינתי. המודל 
משחק  על  מבוסס 
על- נבנה  הוא  מונחה. 
הסיעודי  הצוות  ידי 
באמנויות,  והמטפלות 
החולים  בבית  ומיושם 
כשנה.  מזה  בהצלחה 

האמריקנית  הקרן  של  הנדיבה  תרומתה  במחלקות   חדש  צליל   �  �  �
Heather on Earth מאפשרת לפרויקט מוסיקה חדש להתנהל מזה כחצי שנה במרכז החינוכי. 

מגוון רב של כלי נגינה, שנבחרו בהתאמה ייחודית לילדים, מקנים מבחר אפשרויות לעשייה 
מוסיקלית יצירתית, בקבוצות ובאופן פרטני. הפעילות כוללת קבוצת אלתור במוסיקה, 
ולתינוקות.  לצעירים  פרטני  וטיפול  מוסיקלי  סיפור  קבוצת  למתבגרים,  קריוקי  קבוצת 

� � � זהירות! הילדים מעשנים  
שניידר  במרכז  נערך  עישון  מניעת  למען  יום 
בריאות  וקידום  לחינוך  המחלקה  בשיתוף 
תחת  בסרטן.  למלחמה  והאגודה  הכללית  של 
רוענן  מעשנים"  הילדים  "זהירות!  הסיסמה 
הסברה,  דוכני  ובו  הפנינג  באמצעות  המסר 
גמילה  לסדנאות  הרשמה  למעשנים,  בדיקות 
החולים  בבית  הילדים.  של  יצירה  ועבודות 
מותקנת מערכת מיזוג מרכזית, וכאשר מעשנים 
בבית החולים העשן מגיע למחלקות האשפוז. 

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

השרה יולי תמיר ופרופ' מימוני עם אורי סגל ופרופ' עומר בתערוכת "ידיים"

שוחט, מנהלת המרכז החינוכי בשניידר, "זהו פן 
נוסף להעצמה שאנו מבקשים להקנות לילדים - 
במרכז החינוכי בכלל ובאמצעות הפרויקט השנתי 
בפרט". "ידיים עם סיפור" הוא הפרויקט השנתי 
החינוכי  במרכז  המתבצע  במספר,  החמישי 
בשניידר. השנה התמקד הפרויקט בנושא "ידיים", 
תוך תיאור המפגש של הילד המאושפז עם ידי 
הצוות הרב-מקצועי, היכולות להכאיב וגם לחבק, 
כבעבר  מתקיים  הפרויקט  ללטף.  וגם  לדקור 
בחסותם של בנק דיסקונט ונאמני מרכז שניידר 
באדיבות  גם  והשנה  ברייטמן,  קלוד  בראשות 

מוזיאון תל אביב לאמנות. 

מעבודות 
הילדים 

בתערוכה
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סדרה דוקומנטרית חדשה בת חמישה פרקים, 
המלווה ילדים שביקשו להוריד ממשקלם ולנהל 
אורח חיים בריא, משודרת בימים אלה בערוץ 
ניקולודיאון. מניעת השמנה בקרב ילדים היא 
נושא חשוב תמיד - אבל מה שמיוחד מבחינתנו 
הפעם, הוא הקשר ההדוק של הסדרה למרכז 
שניידר: הסדרה "קטן עלי" מלווה תריסר ילדים 
בני 11 עד 13 במהלך סדנת "קל על המשקל" 
דיאטניות  בהדרכת  החולים,  בבית  הנערכת 

מהיחידה לתזונה ודיאטה. 
הסדרה, בהנחיית רותם אבוהב ורועי בר נתן 
במשך  עוקבת  תקשורת'(,  'ענני  )ובהפקת 
שבמהלכה  הסדנה  אחר  חודשים  שלושה 
הפסיכולוגים  צוות  על-ידי  הילדים  מלווים 

החולים.  בית  של  והדיאטנים 
כי  מדגישים  ניקולודיאון  בערוץ 
וכי  ריאליטי,  ולא  תחרות  לא  זו 
הילדים שיצליחו בתהליך לא יזכו 
היא  התוכנית  מטרת  בפרסים. 
אחת ויחידה: לסייע לילדים לבצע 
ולהראות  בעצמם,  השינוי  את 
אפשרי.  שזה  אחרים  לרבים 
מאמץ  משקיעים  שניידר  במרכז 
רב במניעת השמנה בקרב ילדים 
- בעיה שהוגדרה כ"מגפה" על ידי 

הסדרה התיעודית "קטן עלי" עוקבת אחר ילדים המשתתפים בסדנת "קל על המשקל", המתקיימת בבית החולים

ארגון הבריאות העולמי. הנתונים מראים, כי 75% מבני הנוער 
את  לצמצם  כדי  שמנים.  מבוגרים  גם  יהיו   12 בגיל  השמנים 
התופעה, פותח ביחידה לתזונה ודיאטה בשניידר, בהנהלת אירית 
פורז, מודל ייחודי למניעת השמנה הנקרא "שיטת 0-5". השיטה, 
הנחיות  חמש  כוללת  המשקל".  על  "קל  בסדנאות  המיושמת 
הרגלים  שינוי  של  הדרגתי  תהליך  המאפשרות  לביצוע,  קלות 

והטמעת אורח חיים בריא )ראו מסגרת(.

בונים על הסבלנות שלכם
במרכז  הנוכחית  התקופה  את  מאפיינת  ושיפוץ  בינוי  תנופת 
העומס  לבעיית  פתרונות  לתת  הוא  המרכזי  "האתגר  שניידר. 
"מספר  האדמיניסטרטיבי,  המנהל  שלייפר,  איתן  אומר  הרב", 
וחלק  בעבודה,  עתה  מצויים  יישום  לכדי  שהבשילו  פרויקטים 
נכבד מהתוצאות נראה כבר בשנת 2007". לאחרונה הושלמה 
הרחבת מכון האיזוטופים, תהליך שיפוץ חדרי האשפוז במחלקות 
נמשך באופן הדרגתי, ופרויקט המיון החדש מצוי בשלבי תכנון 
 MRI-אחרונים. במקביל, יועבר אשפוז יום למשכן חדש בבניין ה
צנתורים  חדר  של  הבינוי  עבודות  יחלו  בקרוב  לגשר(.  )מעבר 
חדש, והיחידה החדשה של טיפול נמרץ ניתוחי חזה ולב כבר 
תשתיות  גם  החורף.  סוף  לקראת  שתסתיים  בבנייה  מצויה 
הבינוי והריהוט במרפאות החוץ שופרו לאחרונה לקראת הכנסת 
מצויים  בינוי  של  נוספים  פרויקטים  וכמה  ה"קמיליון",  מערכת 
עדיין "בקנה". מאיפה התקציב, עולה מאליה השאלה. "מדובר 
אכן בהשקעה גדולה, המגיעה מתרומות וממקורות בית החולים. 
היכולת שלנו לבצע את הפרויקטים הקריטיים הללו היא תוצאה 
ישירה של הקטנת הגירעון, לאור ההתייעלות הכלכלית שעליה 
מה  האחרונות.  השנים  בשלוש  אינטנסיבי  כה  באופן  עמלנו 
שחשוב הוא, שהכסף שנחסך חוזר אלינו ומוקדש נטו לשיפור 
ללקוחות".  והשירות  הרפואית  האיכות  החולים,  בית  תשתיות 
- תתעודדו משורת  זמנית  נוחות  באי  כרוך  גם אם הדבר  אז 
הסיכום של איתן שלייפר: "אנו מתקרבים לעתיד שבית חולים 

כמו שניידר ראוי לו".

סביבת העבודה המודרנית 
נגישות  מאיתנו  דורשת 
המידע  למערכות  גבוהה 
מהבית,  גם   - בארגון 
אחרים  עבודה  מאתרי 
מעתה,  מחו"ל.  ואפילו 
טכנולוגיה  באמצעות 
לכללית,  שנכנסה  חדשה 
ניתן להתחבר לרשת של 
בית החולים מכל מחשב 
בכל  לאינטרנט,  המחובר 
 24 ובחו"ל,  בארץ  מקום 
במסגרת  ביממה.  שעות 
שיפור  של  המגמה 
אנשי  וזמינות  נגישות 

ניידים, החליטה ההנהלה לאפשר  הצוות החיוניים, שהחלה בחלוקת טלפונים 
לעובדי שניידר, להתחבר לשירות )בשלב הראשון - גישה לדוא"ל בלבד(. ההנהלה 
תישא בעלויות האחזקה השוטפת והתמיכה הטכנית, אולם החיבור למערכת 
כרוך בעלות חד-פעמית של 1,000 שקלים למשתמש. לפרטים פנו אל ערן ברבי, 

ebarabi@clalit.org.il מנהל מערכות המידע, בטל' 3204 או במייל

שינוי אורח החיים: נושא עם משקל

חיבור לרשת הכללית, מכל מקום ובכל עת

שיטת 0-5: מה זה כולל?
משקאות מתוקים.  0

שעה פעילות גופנית ביום )לפחות(.  1
שעות מסך ביום )טלוויזיה ומחשב(.  2

מוצרי חלב ביום )יוגורט, חלב, גבינה(.  3
)עקרון  עיקרית  בארוחה  מזון  קבוצות   4

הגיוון, המבוסס על פירמידת המזון(.
ירקות ופירות ב-5 צבעים ביום )גיוון הצבע   5

מעיד על הרכב שונה של רכיבי תזונה(.
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כנסים וימי עיון

אפשר לטפל היטב בילדים ולתת שירות איכותי להורים - 
אבל ללא מחקר ראוי לשמו, אי אפשר להיות מוסד רפואי 
מוביל לאורך זמן. התובנה הזאת, המהווה את אחת מאבני 
היסוד של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מלווה את הפעילות 
היום-יומית בבית החולים - ואחת לשנתיים מוקדש לה יום 
מיוחד. יום המחקר הרביעי התקיים השנה ב-9 בנובמבר 
והיווה כתמיד ראי נאמן לפעילות המחקר העניפה של בית 
שהציגו  מרתקות  הרצאות  הועלו  היום  במהלך  החולים. 
מחקרים במגוון נושאים: הורות ותסמונת פוסט-טראומטית 

שהבריאו  אמהות  בקרב 
ממחלת הסרטן, סיבוכים לטווח 
איברים,  השתלות  של  ארוך 
במחלות  כטיפול  צנתורים 
בעצירויות,  טיפול  מולדות,  לב 
איתור הפרעות גנטיות, בחינת 
מתבגרים  של  החיים  איכות 
חולי סוכרת ועוד. שתי הרצאות 
מדענים  על-ידי  ניתנו  אורח 
רות  פרופ'  מהארץ:  ידועים 
ארנון ממכון ויצמן הרצתה על 

גישות חדישות לפיתוח חיסונים, ופרופ' חיים הרשקו מהמרכז הרפואי שערי 
צדק הרצה על חידושים במטבוליזם הברזל ואנמיה מחוסר ברזל. 

ניתנו  הפעם,  וגם   - בשניידר  מסורת  כבר  הם  מענקי מחקר  על  הכרזה 
מענקים לשלוש הצעות מחקר מצטיינות על-ידי מנהל בית החולים, פרופ' 

יום המחקר הרביעי: ראי לפעילות עניפה
הרצאות מרתקות, הכרזה על מענקים לעבודות מצטיינות, שדרת פוסטרים מרהיבה ודיון ער. יום שכולו מחקר

מימוני, ויו"ר ועדת המחקר, פרופ' חנה תמרי. הזוכים השנה 
בן-מאיר  דוד  ד"ר  פרייס,  דריו  ד"ר  הם  המחקר  במענקי 
של  בלובי  הוצגה  ההרצאות  בתום  אוסובסקי.  מיקי  וד"ר 
מרכז שניידר קשת מרשימה של מחקרים, באמצעות 111 פוסטרים. שדרת 
הפוסטרים המרהיבה היוותה תפאורה ראויה לדיונים בלתי פורמליים רבים 
על המחקרים שהוצגו ועל תוכניות לעתיד. בפוסטרים המצטיינים זכו ד"ר 

אורלי חסקין והאחות עידית רונן. שתהיה שנת מחקר מצוינת לכולם!

הסובל  ילד  עם  התמודדות  כנס שכולו קשב    � � �
וכוללת  ומורכבת,  קשה  הינה  וריכוז  קשב  מהפרעת 

הלימודית,  בסביבה  הקשורים  רבים  היבטים 
החברתית והמשפחתית כמו גם בשאלת מתן 

הריטלין, המטרידה הורים רבים. כדי 
והלבטים  השאלות  על  מענה  לתת 

הרבים התקיים בשניידר יריד ידע 
על-ידי  נערך  היריד   .ADHD-ל
הילד  של  לנוירולוגיה  המכון 
הוזמנו  ובמהלכו  והמתבגר 
פתוחות  להרצאות  ההורים 
עם  אישיים  ולמפגשים 
ומבחוץ. משניידר  מומחים 

�� � מחוץ לשבלול  
אחת לשבועיים מתכנסת במרכז 

שניידר קבוצת הורים לילדים עם 
ליקויי שמיעה חמורים, שעברו ניתוח 

שתל קוכליארי )השתלת "שבלול" באוזן( 
ומצויים בתהליך שיקומי בבית. בקבוצה דנים 

הרפואי,  בהיבט  של התהליך  השונות  במשמעויות 
המשפחתי והפסיכו-סוציאלי. "אנו מאפשרים להורים לגיטימציה 
להביע רגשות ומחשבות, להעלות שאלות ולקבל פידבקים מהורים 

אחרים", אומרת עו"ס פידא פארס בדר. 

� � � קשה אבל חשוב  חלק בלתי נפרד מהעבודה בבית 
החולים הוא הצורך להתמודד עם מתן בשורה קשה ועם ליווי 
ילד ומשפחתו בשלב הסופני. לראשונה בארץ נערכה 
לילדים  הפליאטיבי  הטיפול  בנושא  השתלמות 
ועובדות  אחיות  רופאים,  בהשתתפות 
במרכז  שונות  ממחלקות  סוציאליות 
שניידר. הקורס כלל הרצאות בשלושה 
תחומים: אספקטים קליניים וניהול 
סימפטומים, היכרות עם המערכת 
התמודדות  והיבטי  הפליאטיבית, 
בטיפול  הכרוכים  ותקשורת 

בילדים במצב סופני. 

גדול  הקטן  זה   �  �  �
הכנס השנתי של המכון  יהיה?  
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נערך השנה 
לגיל  קטנים  שנולדו  ילדים  בנושא 
ההריון )SGA(. פרופ' משה פיליפ הרצה על 
השפעת משקל לידה נמוך על תהליך הגדילה, 
ד"ר יעל לבנטל הרחיבה על ההשפעות המטבוליות 
ארוכות הטווח של ילדי ה-SGA, ומיכל שיינברג-טז דיווחה 
על האספקטים הפסיכולוגיים. כן הרצו ד"ר שמואל דוידסון ממרכז 
נערך בשיתוף  שניידר. הכנס  פולק ממרכז  אורי  וד"ר  רבין  רפואי 

איגוד רופאי הילדים, ארגוני חיפ"ק וחיפ"א ואיגוד הנאונטולוגים.

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

 �
קצרצרים 

מימין: פרופ' אשכנזי, פרופ' מימוני, פרופ' ארנון, פרופ' מקורי ופרופ' תמרי
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ביקורים ואירועים

שגריר אוסטריה ביקר במרכז שניידר לקראת 
לציון �0 שנה לקשרי  חגיגי  קונצרט גאלה 
התרבות בין אוסטריה וישראל. כל ההכנסות 

מהקונצרט הוקדשו למען בית החולים  
במרכז  ביקר  הנגל,  קורט  ד"ר  בישראל,  אוסטריה  שגריר 
שניידר לרפואת ילדים לקראת קונצרט גאלה שנערך לציון 
סייר  השגריר  וישראל.  אוסטריה  בין  התרבות  לקשרי  יובל 

ביחידות בית החולים השונות בלוויית מנהל בית החולים, פרופ' מימוני, 
והביע התפעלות מרמתו הרפואית של מרכז שניידר ומהאווירה השורה 
בו. בקונצרט החגיגי, שנערך ב-30 באוקטובר במוזיאון תל אביב לאמנות, 
ניגנה התזמורת הקאמרית מאוסטריה Spirit of Europe בניצוחו של רונן 
ניסן, כאשר כל ההכנסות הן קודש להרחבת היחידה לטיפול נמרץ ניתוחי 

חברים מכל העולם
נציגי בית הספר האמריקני ברשפון בחרו  
שבוע את  שניידר  מרכז  לילדי  להקדיש 
week without walls - פעילות התנדבותית 

הקשר  הספר.  בית  תלמידי  של  בקהילה 
שהגיעו  ילדים,  כ-16  של  בביקור  החל 
לתערוכת "ידיים" במוזיאון תל אביב וקיבלו 
החינוכית  המערכת  משמעות  על  הסבר 
לילד החולה ועל שילוב האמנות בתהליך 
לבית  הילדים  הגיעו  למחרת  הריפוי. 
החולים, התחלקו לקבוצות שהתפזרו בין 
ויצרו יחד עם הילדים בתחומי  המחלקות 
אמנות שונים. היה זה ביקור מיוחד במינו, 
מכיוון שתלמידי בית הספר האמריקני הם 
בני ארצות שונות, יכלו רבים מהם לדבר 
 - אמם  בשפת  המאושפזים  הילדים  עם 

בעיקר בערבית וברוסית. כן ירבו!

חזה ולב במרכז שניידר. הקונצרט המיוחד נערך ביוזמתם של יהודה כסיף, 
מנכ"ל הבורסה לאבני חן ויהלומים, שגרירות אוסטריה בישראל ועמותת 
נאמני מרכז שניידר. "אני גאה לארח את שגריר אוסטריה ושמח על שיתוף 
הפעולה שאיפשר את קיום הקונצרט", אמר פרופ' מימוני, "אני מקווה שזו 

תחילתה של ידידות נפלאה". 

מרכז שניידר לרפואת ילדים ומחוז ת"א-יפו של הכללית השיקו במשותף את השלוחה 
הראשונה של מרכז שניידר בקהילה, שנפתחה בחולון. "פתיחת השלוחה בקהילה 
מאפשרת לילדים נוספים ליהנות מהמקצועיות והמומחיות של רופאי שניידר ללא 
צורך להגיע לבית החולים", אמר בטקס מנכ"ל הכללית, זאב וורמברנד. הוא הדגיש, 
כי הכללית משקיעה רבות בהרחבת השירותים הרפואיים ובהקמת מבנים חדשים - 
"אך פרויקט חדשני כזה נחנך רק פעם בכמה שנים". באירוע ההשקה נכחו גם פרופ' 
מרק מימוני, מנהל מרכז שניידר, מוטי ששון, ראש עיריית חולון, ד"ר אורית יעקבסון, 
מנהלת מחוז תל אביב-יפו של הכללית, אורלי לוי, מנהלת מרכז שניידר בקהילה, 
ורב העיר חולון, הרב אברהם יוסף - בצד חברי הנהלת מרכז שניידר, רופאי ילדים 
והורים וילדים המטופלים במרכז. בהנהלת בית החולים כבר יושבים על המדוכה 

בעניין השלוחה השנייה של שניידר בקהילה, המתוכננת להיפתח באשדוד.

שלוחה ראשונה של מרכז שניידר בקהילה הושקה בחולון

טקס השקה רשמי חנך את מרכז שניידר בקהילה

יחידת חיל האוויר שט"ל, המתנדבת מזה כחמש שנים במרכז 
שניידר, זכתה להוקרה על המסירות וההשקעה הגדולה של 
החולים  בית  ילדי  עם  הרציפה  בעבודתם  ומפקדיה,  חייליה 
שר  ב"מגן  זכתה  שט"ל  יחידת  החינוכי.  המרכז  במסגרת 
שהוענק  הוקרה  אות   - מצטיינים"  למתנדבים  הבריאות 
הבריאות  למערכת  ייחודית  תרומה  על  השביעית  השנה  זו 
בישראל. המגן ניתן לשט"ל על "היותה דוגמה ומופת לשילוב 
מבצעיות,  משימות  ביצוע  עם  יחד  התנדבותית  פעילות 
בכלל  וצה"ל  בפרט  האוויר  חיל  של  מבורכת  תרומה  ועל 
לקהילה בישראל". בשם ילדי מרכז שניידר וצוות המרכז, אנו 
מפקד  הגיליון:  סגירת  לפני  וממש  שט"ל.  לחיילי  מצדיעים 
חיל האוויר, האלוף אליעזר שקדי, הגיע בחג החנוכה למרכז 
שניידר להדלקת נרות עם ילדי בית החולים ועם חיילי וקציני 
החולים.  בבית  החינוכי  במרכז  המתנדבים  שט"ל,  יחידת 

מצדיעים ליחידת שט"ל של חיל האוויר

מאוסטריה לשניידר באהבה

מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים הוענק ליחידה, המתנדבת בבית החולים
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המשאב האנושי

למען הילדים - גם מחוץ לבית החולים
מחפשות  החולים  בית  של  העורף"  "יחידות  גם   - לקהילה  יוצאים  שניידר  רופאי  רק  לא 
הזדמנויות להושיט יד מסייעת לתושבי הסביבה. כך, ביום הראשון של שנת הלימודים נרתמו 
אנשי מחלקת הביטחון, יחד עם עובדי המשק והמנהל של מרכז שניידר, לפעילות קהילתית 
יפה: תחת פיקודה של משטרת פתח תקוה הם סייעו לאבטחת מעברי החצייה והקפידו, בחיוך 

וביעילות, על ביטחון התלמידים הנרגשים בדרך לבית הספר. 

תודה ובהצלחה בהמשך!

חזר  גוטהלף  דורון  ד"ר 
בתום  שניידר  למרכז 
מחקרית  השתלמות 
במחלקה  שנתיים  בת 
הילד  של  לפסיכיאטריה 
לחקר  הבין-תחומי  ובמרכז 
שבאוניברסיטת  המוח 
כמנהל  מכהן  הוא  כיום  קליפורניה.  סטנפורד, 
המרפאה לרפואה פסיכולוגית בבית החולים, ושב 
ההמטואונקולוגית.  במחלקה  הליאזון  לפעילות 
במקביל הוא משמש כיו"ר ועדת המחקר של מרכז 

שניידר, תפקיד שבו החליף את פרופ' תמרי. 

קרברושיץ,  דרגן  ד"ר 
שב אף הוא לאחר ששהה 
במשך השנתיים האחרונות 
בקנדה, בהשתלמות קלינית 
ומחקרית בכירורגיית ילדים 
בבית החולים האוניברסיטאי 
על  באלברטה.  לילדים 
התמחה,  שבו  הזעיר-פולשנית,  הכירורגיה  תחום 

ראו במדור "בקדמת הרפואה" בעמ' 11.

שבו לשניידר 
מהשתלמויות בחו"ל

ומהדמויות  שניידר  מרכז  של  הראשון  מנהלו  דנון,  יהודה  פרופ' 
סיום  עם  לגמלאות.  פרש  בישראל,  הבריאות  במערכת  הבולטות 
תפקידו כמנהל בית החולים, בשנת 1997, עמד פרופ' דנון בראש 
המכון לאימונולוגיה פדיאטרית והטביע חותם אישי בחקר האימונולוגיה. 

המדור "בזכוכית מגדלת" בעמ' 19 מוקדש לפרידה מפרופ' דנון. 

ד"ר סינתיה כראל, מהרופאים הבולטים בתחום הפסיכיאטריה של 
הילד, פרשה גם היא לאחר שנות עבודה ארוכות. ד"ר כראל הובילה 
את השירותים הפסיכיאטריים לילדים מאושפזים. היא הקימה את 
המרפאה להפרעות אכילה והצעידה אותה להישגים מרשימים, ובין 
השאר פיתחה את השיטה של טיפול משפחתי לבני משפחותיהם 

של ילדים עם מחלות כרוניות. 

את  סיים  שניידר,  במרכז  העור  יחידת  מנהל  בן אמתי,  דני  ד"ר 
תפקידו כסגן מנהל בית החולים וחוזר לנהל את היחידה. תודה לד"ר 

בן אמתי על שלוש שנים של עשייה פורייה.

ד"ר ארנון יערי חזר למרכז שניידר וישמש כממונה על נושא הבטחת 
האיכות בבית החולים, זאת בנוסף לתפקידו כרופא בכיר במיון.

ד"ר גילת לבני קיבלה תואר מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל 
אביב, לאחר שהצטיינה בשנים האחרונות בתחום ההוראה הקלינית. לפני 
כשנתיים הוענקה לה תעודת tutor מצטיין בעקבות משוב גבוה שקיבלה 

במשך שנה ויותר מהסטודנטים שבהדרכתה. 
קבלת  על  ולפרופ' נפתלי פרויד  לפרופ' ליאורה קורנרייך  גם  ברכות 
דרגת פרופסור-חבר באוניברסיטת תל אביב, ולפרופ' שי אשכנזי על קבלת 

הקתדרה למחקר פדיאטרי ע"ש אריה ולאה פיקל בפקולטה לרפואה.

כי משניידר תצא תורה
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בקידמת הרפואה

במרכז  הגנטי  מהמכון  חוקרים  צוות 
שוחט,  מוטי  פרופ'  בראשות  שניידר, 
רחל  ד"ר  והנוירולוגית  באסל  לינה  ד"ר 
בו  מוטציה  אשר  גן  זיהו  שטראוסברג, 
בילדים,  קשה  ניוונית  למחלה  גורמת 
הנדירה המחלה  במוות.  המסתיימת 
 Infantile Bilateral Striatal Necrosis
(IBSN) מראה אותותיה בילד רק לאחר 
גיל שנה. היא מתאפיינת בהופעת קשיי 
נסיגה  בצד  במשקל,  וירידה  בליעה 
קשות.  תנועה  והפרעות  התפתחותית 
זו מחלה קטלנית, היכולה להביא למוות 
כבר בעשור הראשון לחיים, והיא שכיחה 
בארץ בעיקר בקרב האוכלוסייה הבדואית. 
"זיהוי הגן הגורם למחלה, שלא היה ידוע עד כה, יאפשר לאבחן 
חולים בתסמונת זו בשלב מוקדם ובצורה מדויקת, כולל אבחון 
טרום לידתי לנשים ממשפחות בסיכון", אומרת ד"ר באסל, 
"לימוד המנגנון של מחלה זו יקנה הבנה טובה יותר של תהליכי 
ניוון מוחי ויאפשר פיתוח תרופות להתמודדות משופרת עם 

מחלות קשות ביותר, שטרם נמצא עבורן מענה".

רפואיים  מרכזים  ב-114  שהתקיים  חדש,  בינלאומי  מחקר 
בעולם בראשות פרופ' שי אשכנזי ממרכז שניידר, מצא כי חיסון 
נגד שפעת בתרסיס לאף יעיל ב-53% יותר מאשר חיסון נגד 
שפעת הניתן בזריקה. תוצאות המחקר מתפרסמות בעיתון 
הרפואי הבינלאומי למחלות זיהומיות בילדים, והוצגו לאחרונה 
על-ידי פרופ' אשכנזי בכינוס בינלאומי. במחקר המקיף נכללו 
2,187 ילדים בני חצי שנה עד שש שנים, שסבלו מזיהומים 
לתחלואה  סיכון  ביתר  מצויים  ולכן  הנשימה  בדרכי  חוזרים 
חמורה בשפעת. מחציתם קיבלו את החיסון בזריקה לשריר ומחציתם בתרסיס לאף. 
תוצאות המחקר הראו, כי החיסון בתרסיס לאף יעיל יותר באופן מובהק למניעת 
שפעת, מקטין את הצורך בפניות לרופא ומצמצם את היעדרות הילדים ממוסדות 
החינוך. החיסון נגד שפעת בתרסיס אושר על ידי ה-FDA האמריקני לגילאי 50-5 אך 
טרם נרשם בישראל. פרופ' אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א' במרכז שניידר ומומחה 
בין שני סוגי  כי עד לאחרונה לא היה מחקר שהשווה  זיהומיות, מסביר  למחלות 
החיסונים - בזריקה ובתרסיס - לגבי אותה קבוצת גיל, אותה תקופה ואותם תנאים. 
"הוכחנו כי מתן החיסון דרך האף הוא לא רק נוח יותר מהחיסון בזריקה נגד שפעת, 
 FDA-ב כעת  נדונה  החדשים,  הנתונים  בעקבות  יותר.  יעיל  משמעותית  גם  אלא 

האפשרות לרשום חיסון זה גם לילדים קטנים".  

הכירורגיה זעירה, ההתקדמות ענקית
הכירורגיה הזעיר-פולשנית בשניידר מצויה בתאוצה - לא מעט בזכותו של ד"ר דרגן קרברושיץ, ששב מהשתלמות 

בניתוחים לפרוסקופיים בבית החולים לילדים בקנדה
יותר ויותר ניתוחים מבוצעים בשנים האחרונות באמצעות כירורגיה זעיר-
ומאפשרת  הבטן  פתיחת  את  המונעת  שיטה   - )לפרוסקופיה(  פולשנית 
החלמה מהירה ללא צלקות, תוך הפחתה בכאב ובימי האשפוז. בחודשים 
האחרונים שודרגה הפעילות הלפרוסקופית במחלקה הכירורגית בשניידר, 
שכוללת עתה גם ניתוחים בילדים עם משקל נמוך מאוד. להצלחה אחראי 
של  משנתיים  לשניידר  לאחרונה  ששב  קרברושיץ,  דרגן  ד"ר  במעט  לא 
בקלגרי שבאלברטה,  לילדים  החולים  בבית  ומחקרית  קלינית  השתלמות 
קנדה. הידע והניסיון הרב שצבר ד"ר קרברושיץ בתחום זה, הן בעבודה מעשית 
וקידום  והן בשורה של התמחויות בצפון אמריקה, מהווים בסיס לפיתוח 
הלפרוסקופיה במרכז שניידר. לאחרונה בוצעו במחלקה הכירורגית בראשות 
פרופ' נפתלי פרויד, לראשונה בארץ בשיטה זו, תיקון של בקע סרעפתי 
 )Intususseception( ורדוקציות של התפשלות המעיים )Bochdaleck( מולד
בנוסף,  זה.  על  זה  בין שני מקטעי מעי  הנגרמת עקב חפיפה  - תופעה 
 )Piloric stenosis( הקיבה  שער  חסימת  לתיקון  ניתוחים  בביצוע  הוחל 
בשיטה הלפרוסקופית. "בבית החולים בקלגרי, למעלה ממחצית הפעילויות 
המבוצעות כיום בכירורגיה כללית לילדים נעשות בגישה זעיר-פולשנית, כולל 
בתינוקות שמשקלם פחות מחמישה ק"ג", אומר ד"ר קרברושיץ, "כיום ניתן 
לבצע בגישה זו מגוון נרחב של ניתוחים, והניסיון בקנדה מראה כי זו שיטה 
מועדפת הן על ידי הצוות הרפואי והן על ידי ההורים. להערכתי, כל מרכז 
ניתוח לפרוסקופי בשניידררפואי ששואף להימנות על המובילים צריך לתת מענה עדכני בתחום זה".

הישג לחוקרי המכון הגנטי

 זיהו גן הגורם למחלה 
ניוונית קטלנית בילדים

חיסון נגד שפעת: תרסיס יעיל מזריקה

מחקר בינלאומי בראשות פרופ' אשכנזי, שהקיף �11 מרכזיים 
רפואיים בעולם, גילה כי החיסון בתרסיס לאף יעיל ב-�3% 

פרופ' שוחטיותר מהחיסון בזריקה. עכשיו זה רשמי

ד"ר באסל

פרופ' אשכנזי
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במרכז

"בעיון קפדני ומדוקדק, בהתבוננות מעולה ביותר" - כך מגדיר מילון אבן שושן החדש את המושג "בשבע עיניים". 
אין הגדרה קולעת מזו ליכולות האבחון והטיפול של היחידה לרפואת עיניים בשניידר, בראשות ד"ר משה שניר

כשמדברים על רפואת עיניים, קל מאוד לגלוש 
לקלישאות לשוניות. ובכל זאת: רק עם טביעת 
לילדים,  נכונה  וגישה  למכביר  ידע  מצוינת,  עין 
זעיר,  פג  של  בעין  פגומה  רשתית  לתקן  ניתן 
להתאים משקפיים לתינוק בן שנה, לבצע ניתוח 
קטרקט בפעוט - ובה בעת להציל את ראייתו 
של ילד שהגיע מהמיון עם פציעה חודרת בעין. 
מיום  דוגמאות  כמה  רק  הן  אלו  ושלא תטעו: 
עבודה ממוצע ביחידת העיניים בשניידר, המהווה 
שירות  ומעניקה  האמבולטורי  מהמערך  חלק 
רפואי מקיף - כמתבקש ממרכז רפואי שלישוני, 

המחובר לקהילה בקשר בלתי נפרד.
של  העיניים  ממערך  חלק  מהווה  היחידה 
וינברגר.  דב  רבין בראשות פרופ'  רפואי  מרכז 
על-ידי  מנוהלת  היא  ב-1994  הקמתה  מאז 
ד"ר משה שניר ומושתתת על צוות של אנשי 
ברפואת  תת-התמחות  בעלי  מיומנים,  מקצוע 
בארץ  ביותר  הגדולה  היחידה  זו  ילדים.  עיניים 
בתחומה, ומספר ניתוחי הילדים המבוצעים בה 
בשנה הוא ללא תחרות בישראל. מספר הפניות 
מגמת  עם  בשנה,  כ-7,500  על  עומד  ליחידה 
מגיעים  מהילדים  כמחצית  מתמשכת.  גידול 
מהקהילה והשאר מהמיון ומהמחלקות בשניידר. 
החולים  בית  ליחידות  מייעץ  היחידה  צוות 
יועץ-על לבתי חולים  ובמקביל מהווה  השונות, 
של הכללית ולמוסדות רפואיים אחרים. בשתי 
מילים: אוטוריטה מקצועית. "המרפאה עמוסה 
מאוד, עם ביקוש רב מכל הדיסיפלינות", אומר 
ד"ר שניר, "רבים מעדיפים את המרפאה שלנו 
למרות הריחוק הגיאוגרפי, וזה בהחלט לזכותו 
של הצוות המעולה, שבו בורכנו" )ראו מסגרת(. 
בבעיות  היתר,  בין  מטפלים,  העיניים  ביחידת 
פזילה ותשבורת )במסגרת מרפאת אורתופטיקה 
נוירואופטלמולוגים,  בליקויים  ורפרקציה(, 
כולל   - נרכשות  או  מולדות  עיניים  במחלות 
מחלות זיהומיות ואוטו-אימוניות, בליקויי עפעפיים 
וארובות העין, ובטראומות שונות - החל ממצבים 
קלים, כמו חומר ניקוי שניתז לעין, ועד לחדירת 
גופים זרים. לא מזמן הגיע ילד היישר מהמיון, 
בעקבות פציעה חודרת בעין. בחדר הניתוח בוצע 
שיקום של המקטע הקדמי של העין, "והיום הוא 
טראומות  שניר.  ד"ר  מספר  שש-שש",  רואה 
אחרות, נפוצות יחסית, הן חתכים בעפעפיים או 

שברים בעצמות של ארובת העין. 
במרפאת העפעפיים הפועלת ביחידה מבצעים 
ד"ר  על-ידי  גבוהה  במיומנות  עפעפיים  ניתוחי 
ובעיות בעפעפיים,  יסעור. לתיקון פזילה  יפתח 
מוזרק רעלן במינון מדוד לשרירי העין ולעפעפיים. 
להיות  יכולות  ראייה  כפילות  או  פזילה  "בעיות 
או  מטראומות  לנבוע  נרכשות,  או  מולדות 
קרום  דלקת  כמו  מחלות  של  כסיבוך  להופיע 
המוח", מציין ד"ר שניר, "חלק גדול מהניתוחים 
שאנו מבצעים ביחידה נועד לתיקון פזילה ובעיות 
עפעפיים, לטיפול בירוד )קטרקט(, ברטינופתיה 
ובגלאוקומה  שונים(  מסוגים  רשתית  )מחלות 
)לחץ תוך עיני לא מאוזן(. בלייזר אנו משתמשים 
לתיקון קרעים ברשתית, לבעיות רשתית בפגים 

ולטיפול בגלאוקומה עקשנית במיוחד".
מאלו  במיוחד,  המסקרנות  המרפאות  אחת 
הפועלות במסגרת היחידה, היא מרפאת עיניים 
קוצר  פזילה,  גבוה מהם מפתח  "אחוז  לפגים. 
ראייה, עין עצלה או ריצוד עיניים. הפעילות שלנו 
כוללת בדיקות לפגים בפגיית שניידר, טיפולים 
שמטרתם למנוע סיבוכים בעתיד )כמו עיוורון( 
וביצוע מעקב-המשך לפגים במשך שנים". בעיה 
דם  כלי  צמיחת  היא  למשל,  לפגים,  אופיינית 
פתולוגים ברשתית - במיוחד בקרב ילדים שנולדו 
במשקל נמוך )פחות מ-1,250 גרם( ובגיל הריון 
מוקדם )פחות מ-30 שבועות(. פגים אלו זוכים 
לטיפולי רשתית מיוחדים על-ידי ד"ר רות סיגל 
לייזר  מכשיר  באמצעות  וינברגר,  פרופ'  או 

רפואה בשבע עיניים

יחידת העיניים: פוקוס על הצוות

צוות הרופאים ביחידה כולל, בצד ד"ר שניר, את ד"ר רונית פרילינג וד"ר ניצה כהן-גולדברג. 
שלושתם מומחים לרפואת עיניים ילדים, שהתמחו במרכזים מהמובילים בעולם. ד"ר שניר 
התמחה באינדיאנה בהשגחת פרופ' הלברסטון הידוע, ועשה תת-התמחות בראייה ירודה ועזרים 
יורק. ד"ר פרילינג התמחתה במלבורן אוסטרליה,  אופטיים לכבדי ראייה בבליינד-האוס בניו 
אצל ד"ר ליאונל קובל, וד"ר ניצה כהן בבולטימור, אצל פרופ' דיוויד גייטון עם תת-התמחות 
בנוירואופטלמולוגיה )בעיות עצביות הקשורות לעיניים ומוח(. בנוסף, כולל צוות היחידה שלוש 
אורתופטיסטיות )מומחיות לתנועת העין, פזילה והתאמת משקפיים( - אילנה שרף, רפאלה סגל 
וחנה קפלן. את הצוות משלימות האחות האחראית יהודית בגן והמזכירות דליה הנמן ולימור 
דקל, שבלעדיהן "העסק לא זז". מתמחים ברפואת עיניים שוהים ביחידה ברוטציה קבועה, וזהו 
רק חלק מהפן האקדמי שלה: ד"ר שניר מכהן כמרצה בכיר קליני באוניברסיטת תל-אביב, וגם 

לד"ר פרילינג וד"ר כהן דרגת מרצה בביה"ס לרפואה באוניברסיטה.
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מהמשוכללים בעולם. "כבר ב-1996 הכנסנו מכשיר לייזר בטיפול ברשתיות 
פגים, כאשר בשאר המקומות בארץ בוצע עדיין הטיפול בשיטה הישנה 
של הקפאה", משחזר ד"ר שניר. תחום נוסף, מרתק לא פחות מבחינה 

מקצועית, הינו ליקויים נוירואופטלמולוגיים. מדובר 
בבעיות עצביות הקשורות לעיניים ולמוח, תחום 
שבו מתמחה ד"ר ניצה כהן. היא מקיימת מעקב 
עוסקת  ואף  מוח  ניתוחי  שעברו  ילדים  אחר 
במחקר נרחב בתחום הטיפול במחלות עצביות 
הקשורות לעיניים. בצד המקרים המורכבים, רוב 
שמטרתן  לבדיקות  בשגרה  מגיעים  המטופלים 
או  ראייה  קוצר  ראייה,  רוחק  פזילה,  תיקון 
כך מספיק  אם חשבתם, שלצורך  אסטיגמציה. 
לקחת את הילד אל האופטומטריסט השכונתי, 

מסתבר שד"ר שניר לא רואה איתכם עין בעין: כאשר מדובר בילדים, הוא 
מסביר, חשוב לפנות לרופא עיניים מומחה בילדים. "בדיקת ראייה לילדים 

מרחיבות  טיפות  הזלפת  באמצעות  לבצע  יש 
המחזיק  השריר  סיבי  את  המשתקות  אישונים, 
את העדשה. זו פעולה פולשנית, שאסורה לביצוע 
 12 גיל  עד  הילדים,  כל  אופטומטריסט.  על-ידי 
לערך, צריכים להיבדק בדרך זו להתאמה מדויקת 
ההורים  כל  לא  הדרוש".  האופטי  התיקון  של 
מודעים לכך, שהכתובת המקצועית ביותר היא 
"רבים מרופאי  בילדים.  עיניים המתמחה  יחידת 
העיניים בקהילה חוששים לטפל בילדים, לעיתים 
אינם ערוכים לכך וגם לא תמיד מודעים לבעיות 

ספציפיות של ילדים", מדגיש ד"ר שניר. וכמו במקצועות רפואה אחרים, גם 
רפואת עיניים ילדים שונה במהותה מזו של מבוגרים: "העין משתנה ללא 
הרף עד סוף שנות העשרה, והטיפול בה נעשה תוך כדי גדילתה. חשוב 

כאשר חדות הראייה מתוקנת 
בגיל רך, אפשר להבטיח 
התפתחות תקינה של 

אנטומיית העיניים ולמנוע 
מקרים כמו עין עצלה ופגיעה 

בתפקוד הראייה הדו-עינית

מאוד לשמור את תפקודן של שתי העיניים ולהבטיח אופטיקה מתאימה, 
החיונית להתפתחות של ראייה חדה בכל עין, ובכך לאפשר תפקודים דו-
עיניים כמו ראיית עומק ומזיגה. אם חדות הראייה מתוקנת בהתאם לצורך 
כבר בגיל רך, אפשר להבטיח התפתחות תקינה 
עין  כמו  מקרים  ולמנוע  העיניים  אנטומיית  של 
ופוגעת בתפקוד הראייה  עצלה, הנותרת חלשה 
הדו-עינית". ואכן, החל מגיל חצי שנה מתאימים 
אלו  לכך.  הזקוקים  לתינוקות  משקפיים  ביחידה 
הם משקפיים בעלי מסגרות מיוחדות, עם קפיץ 
מאחורי האוזן, עם אפון מיוחד וגם עם מסגרות 

אופנתיות לשמחת ההורים...
אז מהו המסר העיקרי להורים - אנו מבקשים טיפ 
לסיום. "ראשית לשים לב לכל שינוי בהתנהגות 
של הילד, שכן לא פעם הכול מתחיל מבעיית ראייה", ד"ר שניר משיב, 
"לפעמים ההורים שמים לב שהפעוט אינו שומר היטב על שיווי המשקל, 
ומסתבר שבן השנתיים סובל מקטרקט. ניתוח של 
משקפיים  בתוספת  תוך-עינית,  עדשה  השתלת 
מלא".  עצמוני  תפקוד  לילד  מאפשר  מתאימים, 
ירידה  בעקבות  הראייה  בעיית  מתגלה  לעיתים 
יכולים  שאינם  פזילה,  עם  "ילדים  בלימודים. 
לתפקד עם שתי עיניים, מתחילים פתאום לקרוא 
בלימודים.  ובבת אחת משתפרים  הניתוח  אחרי 
גם לא מעט בעיות קשב וריכוז מתגלות ככאלו 
הנובעות מליקוי ראייה". אז לכו לבדוק את ראיית 
ואם   - הילד במרפאת עיניים שמתמחה בילדים 
הילדה המתבגרת מנדנדת לכם שהיא רוצה ניתוח לייזר שיפטור אותה 
סופית מהמשקפיים, תזכרו שבמקרה הזה, המילים "כשתהיי גדולה" הן 

בעלות משמעות רפואית, ולא רק חינוכית...

"בדיקת ראייה לילדים יש 
לבצע לאחר הזלפת טיפות, 

המשתקות את סיבי השריר. זו 
פעולה פולשנית שאסור לבצעה 
על-ידי אופטומטריסט בחנות 

המשקפיים"



1�

אנחנו הרופאים של חורף שנת 73'
בגובה העיניים

אוקטובר  במחזור  היו  סטודנטים   80
בהדסה  לרפואה  ביה"ס  של   1973
ירושלים - מחזור שיצא לדרך בצליעה 
אבל  הכיפורים,  יום  מלחמת  בשל 
הוליד רופאים מהמצליחים בתחומם. 
עשרה מהם השתייכו עם הזמן לסגל 
מרכז שניידר, שבעה נמנים כיום על 
צוות המרכז - ודי בכך כדי לקבץ אותם 
התקבצנו  "איך  זיכרונות.  להחייאת 
בשניידר? גם מקריות, וגם 'חבר מביא 
חבר' עם השנים", אומר ד"ר דני בן 
אמתי, מנהל יחידת עור וסגן מנהל 
בית החולים, "מעניין שרבים מהמחזור 
הגיעו לרפואת ילדים, למרות שדווקא 
חלק זה בהדסה היה אז שולי למדי". 
קצת חוויות סטודנטיאליות? "דברו עם 
איציק, הוא היה ברדקיסט לא קטן". 
לוי,  איציק  ד"ר  תמה  "ברדקיסט?" 
מומחה למחלות זיהומיות, "רק אחד 

שאוהב לצחוק. נו טוב, על רקע הרצינות התהומית של רובם..."  הלימודים 
החלו, הוא מספר, על העוקם. "רוב הבנים גויסו והחלו ללמוד לא לפני מרץ 
74'. אצלנו, העתודאים, 
של  אווירה  הייתה 
המילואים  המשך 
שגרם  מה  הארוכים, 
להפרעות  ושם  פה 
וחיכוכים. אבל בהמשך 
ויצא  כולנו  התגבשנו 
יופי של מחזור, אישית 
ומקצועית". ד"ר רחל אפרת, מנהלת היחידה לטיפול בכאב, נזכרת שהבנות 
היו מכינות סיכומים ושולחות בדואר לחזית. "הייתי בוועד הכיתה, ואפילו 
לצלם את הדפים היה אז סיפור". "רחל היתה כותבת כל מילה בכתב מאוד 
מסודר", משחזר ד"ר לוי, "היינו יושבים בתעלה ובסיני ומקבלים חבילות עם 
סיכומים. לא שעשינו עם זה משהו, אבל את הדפים שלה אני שומר עד 
היום". "המלחמה ליכדה אותנו, וגם אחריה נפגשנו שוב ושוב בצבא", מספר 
פרופ' משה נוסינוביץ', רופא בכיר בילדים ג', "יום אחד, כשהייתי רופא 
חטיבתי בשריון, נלכד חייל תחת משאית הפוכה. אני מזעיק חילוץ, ומי קופץ 
מהמסוק אם לא דני בן אמתי". לפני כשנה נערך כנס העתודאים בוגרי 

ירושלים, שהחיה את כל הסיפורים. "אחריו לא הפסקנו לצחוק בחדר האוכל 
בשניידר", אומר 'נוסי' )ראו מסגרת, ואל תחמיצו!(. שניים שהיו מחוץ לחבורת 
העתודאים הם ד"ר יחזקאל ויסמן, מנהל היחידה לרפואה דחופה, ופרופ' 
איתן מור, מנהל מחלקת ההשתלות. ד"ר ויסמן שהה שלושה חודשים בשבי 
המצרי, ושנת הלימודים הראשונה שלו הייתה קצרה במיוחד. "הייתה אווירה 
טובה, היו מסיבות, אבל העתודאים חיו את זה יותר מאיתנו. בן אמתי, איתן 
מור ואני היינו באותה שישייה ונשארנו חברים. למדו איתנו גם חזי לוי, היום 
קצין רפואה ראשי, ועידו נתניהו, אח של ביבי. היה מחזור איכותי, אנשים 
ולעשות  להצטיין  רצו 
שאחרי  מחזור  טוב. 
איתן  את  מלחמה". 
זוכרים  החבר'ה  מור 
סט,  אלי ו ד י ב י ד נ כאי
ש"לא  מודה  הוא  וגם 
מעורה.  מאוד  הייתי 
מוקדם  התחתנתי 
'פול-טיים'.  ועבדתי 
החבר הטוב שלי מהלימודים הוא חזי ויסמן". מה זה 'בן מחזור' מסביר ד"ר 
דוד שטייר ממרפאת בעיות אכילה והאכלה: "כשאנו נפגשים היום בבית 
לפעמים  בסאב-טקסט.  הבנה  איזו  יש  החולים, 
בן  דני  ומי היה מצטיין המחזור?  מספיק מבט". 
אמתי נזכר ש"העילוי היה פרופ' אריה בן יהודה, 
כיום בהדסה. מאיתנו? לא מישהו במיוחד". ד"ר 
היה  בשקט-בשקט  אמתי  "בן  מתקנת:  אפרת 
מפה  הגיעו  הם  לשניידר  ויסמן".  חזי  גם  מצוין. 
ונשארו,  בבילינסון  סטאז'  החלו  חלקם  ומשם: 
אחרים הצטרפו עם השנים. "גם אם הקשר לא 
רצוף, כשנפגשים זה כמו בימים ההם", אומרת 
"היכרות  בפשטות:  לוי מסכם  וד"ר  אפרת,  ד"ר 

מ-73' זה דבר שהולך איתך כל החיים".

"אני בורח למיון, וגל של חרדים אחרי"
"חדר ההלבשה בהדסה היה במרתף ליד חדר הפי-אמי'ם - ניתוחים שלאחר המוות", מספר 
פרופ' נוסינוביץ', "אני סטודנט צעיר, יוצא מחדר ההלבשה על ירוק, ורואה שחור בעיניים: אלפי 
חרדים מולי במסדרון. הם אומרים: 'חאפ אים!' )באידיש: 'לתפוס אותו'(. אני מביט סביב, רואה 
שאני לבד, ומבין שמתכוונים אלי. מתחיל לרוץ, והם אחרי. טס שלוש קומות ברגל, פורץ למיון 
ומזנק תחת מיטה. החבר'ה צועקים 'נוסי, השתגעת?!' - ותוך שנייה פורץ את דלת המיון גל 
של חרדים שצורחים 'איפה הפתולוג'. הסתבר שבאותו יום מת הרבי מגור, והם חשבו שאני 

עומד לנתח את גופתו. מזל שהבנתי קצת אידיש מהבית, זה נתן לי 'פור' לברוח".

ד"ר לוי: היינו יושבים 
בתעלה ומקבלים סיכומים 
שהבנות הכינו. לא שעשינו 

עם זה משהו, אבל את 
הדפים אני שומר עד היום

פרופ' נוסינוביץ': אני יוצא 
מחדר ההלבשה ורואה 
שחור בעיניים: אלפי 

חרדים מולי במסדרון. הם 
אומרים באידיש 'לתפוס 
אותו'. אני מתחיל לרוץ

מימין: ד"ר שטייר, פרופ' נוסינוביץ', ד"ר בן אמתי, 
פרופ' מור, ד"ר אפרת, ד"ר לוי, ד"ר ויסמן
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שניידר על הצג

הפורטל שהופך כל מחשב לאישי

מהו החידוש בפורטל שניידר, העולה בימים אלו לאוויר?
אל הפורטל )שער הכניסה( המחודש ניתן להגיע בקיצור-דרך נוח מ'שולחן 
העבודה' במחשב או דרך פורטל הכללית. העבודה דרך הפורטל תאפשר לכל 
משתמש להפוך כל מחשב בבית החולים )ובכללית כולה( למחשבו האישי. 
כלומר, מכל מחשב בארגון ניתן להיכנס לפורטל באמצעות שם וסיסמה, 

ולקבל מול העיניים סביבת עבודה מוכרת מבחינת יישומים ותכנים.
נוכל למשוך דואר אישי מכל מחשב בבית החולים?

דואר פרטית בהוטמייל  וגם מכל מחשב בכללית, ממש כמו בתיבת  כן, 
ונוח מאוד מבחינת העבודה  בוואלה. הכול כמובן מוגן סיסמה, בטוח  או 
באמת  אינם  בשניידר  המחשבים  שרוב  העובדה  לאור  בעיקר  השוטפת, 

אישיים אלא מצויים בשימוש של מספר משתמשים.
ומה בנוגע לתכנים - כיצד הם ישתנו לפי הצרכים האישיים?

עד כה, אפשר היה 'ללכת לאיבוד' מול כל מסך מחשב בשניידר, בשל ריבוי 
האייקונים. על אף שרובנו זקוקים רק לחלק מקיצורי הדרך, לא הייתה ברירה 
כי לא ידענו איזה מחשב משמש את מי. מעתה נכנסים לדף הבית של 

הפורטל ומשם אל תת-אתר מקצועי.
תן לנו כמה דוגמאות, להמחשה...

רופא, למשל, יוכל למצוא בדף הבית את היישומים המרכזיים המשמשים 
אותו ביום-יום. כמו כן, הוא ימצא שם קישור לסביבת העבודה של הרופאים 
ובה תכנים כגון אתרים רפואיים, ספרות רפואית, ועדת הלסינקי ועוד. הצוות 
הסיעודי יוכל להיכנס לסביבת העבודה של הסיעוד שם ימצא הנחיות ונהלים, 
טפסים, מערכת e-learning וכדומה. בדומה לכך יש סביבות למשאבי אנוש, 
מנהלה ועוד. הרעיון המוביל הוא התאמת תחומי עניין ונושאים לפי סביבת 

העבודה והתמצאות קלה יותר בתוך ים המידע.
מי אחראי לעריכת החומרים ולעדכון שלהם?

מכיוון שזו מערכת של המשתמשים ולמענם, ולאור העובדה שרובנו חיים 
ונושמים את העולם הווירטואלי, היה רק טבעי שהטיפול בתכנים יגיע מהשטח 
עצמו. נבחר נציג מכל סקטור, המחויב לאיסוף המידע ועריכתו. הגישה שלנו 
אומרת למשתמשים: קחו את התשתיות, רוצו איתן, ואנו נתמוך בכם ככל 
הנדרש. האחריות האישית עוברת למשתמש, גם אם זה כרוך בניסוי וטעייה. 

חופש הפעולה כאן הוא הכרחי.
האם זו פעם ראשונה שאתם מנסים את הגישה הזאת?

לא, זהו רק המשך של מגמה. מערכת iMDsoft, למשל, קיבלה מאיתנו את 
כל התמיכה והתשתית, אולם מי שלמד לעשות קסטומיזציה של המערכת 
- התאמת התצורה למשתמש - אלו הם המשתמשים עצמם. זהו ה'בייבי' 
שלהם, והם מחויבים לו. זו גישה מקובלת כיום בארגונים מתקדמים. בעידן 
למקומות  המידע  את  לנתב  היא  העיקרית  המטלה  המידע,  אוטוסטראדת 
הנכונים ולאפשר לכל אחד להיות נגיש אליו. לאנשי היחידה חשוב להבין, מה 
כל משתמש רוצה לראות על שולחן העבודה שלו כשהוא פותח את המחשב. 

ואיך זה נראה מנקודת המבט של המשתמש עצמו?
עובדי שניידר הם ברובם "סופר-משתמשים". ועדיין, הם לא תמיד מסוגלים 
לראות את התמונה הרחבה - את דרישות אבטחת המידע בארגון רפואי, את 
מגבלות התקציב ואת חשיבות הממשקים בין המערכות. כל אלה מהווים 
מעין כלוב, שבמסגרתו צריך לפעול. אי לכך, לא הכול אפשרי לביצוע, גם 
כאשר הטכנולוגיה קיימת. הרי אי אפשר לצפות מצ'יטה לרוץ 120 קמ"ש, 

כאשר שמים אותה בתוך כלוב...
אילו מערכות מצויות על הפרק בשניידר?

מערכת קמיליון, שנכנסת בימים אלו למערך האמבולטורי, תשמש כתיק 
רפואי ובנוסף תאפשר יישומים כמו מערכת איתור מטופלים ומערכת דיווח 
זיהוי  מערכת   -  RFID טכנולוגיית  הוא  בפתחו  שאנו  חדש  עולם  סיעודי. 
ואיתור. נאמר שמוניטור "טייל" למחלקה אחרת - נוכל לעקוב אחריו. בשלב 
לבדיקה,  לבילינסון  שנשלח  ילד  של  ידו  על  זיהוי  צמיד  לענוד  נוכל  הבא 
ולדעת מתי הוא חוזר. מערכות אלו, כולל מערכת Medcon במכון הלב 
ששודרגה לאחרונה, ומערכת iMDsoft בטיפול נמרץ )ובקרוב בחדר הניתוח(, 
מתממשקות למערכת אופק - אוטוסטראדת מידע בעלת מנוע מתוחכם, 

היודעת לנקז מידע ממערכות שונות ולהציגו בממשק משתמש אחד.

איתן שלייפר: "אנו בעיצומה של מהפכה"   בארבע השנים האחרונות התרחשה מהפכה בתחום מערכות המידע 
בשניידר. אחד האחראים המרכזיים לה הוא איתן שלייפר, המנהל האדמיניסטרטיבי, שאומר: "מערכות המידע מהוות כיום כלי עבודה מרכזי. לכן, 
נוכל לומר  'קמיליון'  ועם סיום הטמעת  כל החשיבה מתחילה מהשאלה, לשם מה מישהו פותח כאן מחשב בבוקר. המערכות צומחות במהירות, 
ומצומצמת  קטנה  מידע  מערכות  יחידת  על-ידי  שמנוהלת  מהפכה,  של  בעיצומה  מצויים  אנו  'פייפר-לס'.  הם  כאן  הרפואיים  היישומים  שמרבית 
וצוותו, הממלאים פונקציות רבות בעומס עצום ובצומת דרכים כה סואן". במשאביה, וחשוב שכולנו נוקיר את העבודה הגדולה שעושים ערן ברבי 

מהפכת מערכות המידע בשניידר הגיעה השנה לשיא וצפויה להתחזק ב-2007. על הפורטל החדש ומה שמסביבו 
שוחחנו עם ערן ברבי, מנהל מערכות מידע ומחשוב

ערן ברבי )משמאל( ואיתן שלייפר. אנשים ומחשבים
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פעימת הלב

אחיות שניידר בפסגה -
במספר העבודות שיוצגו בכנס הארצי

� � �  מפגשי שיתוף בידע   אחת לחודש 
מקיימות אחיות שניידר מפגשי שיתוף בידע, המהווים 
מקצועית  והערכה  פעולה  שיתוף  להיכרות,  פורה  כר 
ומניעת  טיפול  בנושא  מפגשים  נערכו  כה  עד  הדדית. 
תסמונת  ידיים,  רחיצת  בנושא  הורים  העצמת  כאב, 
מינכהאוזן על-ידי שליח, הכנת ילדים לטיפולי קרינה, 
דצמבר  בחודש  ולמתבגרים.  להורים  תמיכה  וקבוצות 
אירחנו את תמי קנטי, סגנית מנהלת הסיעוד מ"אסף 
לאחר   PTSD "תסמונת  הנושא  את  שהציגה  הרופא", 

טעות במתן תרופה: לטפל במטפלים".

גם ב-4 לפנות בוקר
ארבע לפנות בוקר במחלקת הילדים. סוף-סוף יושבים 
נמרץ,  מטיפול  מרקוביץ  לילך  מופיעה  פתאום  לנוח. 
המומחית שלנו בנושא החייאה, ומודיעה: "בחדר 5 ילד 
 ..."5 בחדר  מאושפז  אף  אין  לילך,  "אבל  נושם!"  לא 
- "עכשיו יש!". מה קורה פה? האם זה אמיתי? האם 
להתייחס ברצינות? ...כן, להתייחס ברצינות. כדי להגיע 
לביצוע מושלם של החייאה בשעת אמת, פיתחה הנהלת 
הסיעוד בשיתוף צוות טיפול נמרץ מודל לומדה ותרגול, הכולל ריענון ידע ומבדק ידע 
תקופתי על גבי תוכנת ברקת, תרגול מעשי של מיומנויות החייאה בסיסית כולל שימוש 
בדיקה  לשם  במחלקות  תרגולי פתע  בדיפיברילטור,  שימוש  מיומנויות  תרגול  באמבו, 
וביסוס הידע שנרכש, ובקרת עמיתים על התמצאות בתכולת עגלת החייאה. כל הנתונים 
מקודדים לציון איכות מחלקתי שיוכנס לממ"ש. אז כן, כשתראו את לילך או כל מתרגל 
אחר אומרים ש"תינוק לא נושם" בארבע לפנות בוקר - בצעו את התרגיל כאילו היה מקרה 

אמת. רק כך, נשמור כל העת ובכל שעה על רמת מיומנות גבוהה ומצילת חיים.

בארץ,  החולים  בתי  כל  בין 
במקום  נמצא  שניידר  מרכז 
במספר  המכובד  השני 
להצגה  שהתקבלו  העבודות 
של  ה-15  הארצי  בכינוס 
בישראל  והאחיות  האחים 
)17-16 בינואר, בנייני האומה, 
ירושלים(. 9 הרצאות, שיעלו 
משניידר,  הסיעוד  צוותי 
בשלישייה  אותנו  ממקמות 
שיבא  עם  יחד  המובילה 
ורמב"ם. להלן העבודות שלנו 

שהתקבלו להצגה בכנס:
מאמפתיה  הרצאות:  
שימוש   - לפרופסיונליזציה 
טיפול  כמדיניות  בסדציה 
רנית  חולים:  בבית  בילדים 
שותפות   • ועמיתים  ג'רסי 
עתודה  בניית   - ושקיפות 
נורית  למחלקה:  ניהולית 

רונן  עידית  לעתיד:  ומגמות  שינויים   - במערך האמבולטורי  • האחות  ועמיתים  זוסמן 
ועמיתים • טיפוח האחות כ-Life Long Learner: גלית בר-מור ועמיתים • אירוע חריג: 
התרחיש, השחזור המיידי והמצלמה:  דלית כהן ועמיתים •  שילוב ושיתוף כל יום, כל 
היום: מירי קלר ועמיתים • הבניית העבר וההווה בספרי זיכרון של ילדים שנפטרו ממחלת 
הסרטן: ענת פלס ועמיתים • החיים שאחרי - קבוצת תמיכה להורים ששכלו את ילדם 
ממחלת הסרטן: אילנה בוכוול ועמיתים • שימור הפוריות במתבגרים חולי סרטן: יעל 

בן-גל ועמיתים.  
פוסטרים: פנייה לרפואה משלימה בקרב הורים לילדים חולי סרטן: ענת יהל ועמיתים • 
להכין לקראת, ללוות אחרי - הדרכת הורים לילד עם טרכאוסטומי לקראת שחרור הביתה: 
נג'אח זייד ועמיתים • הורים מבצעים החייאה - לתפקד ברגע האמת: לילך מרקוביץ 
ועמיתים • התפתחות תפקיד אחות מחנכת סוכרת בישראל: רגינה אופן ועמיתים • 

החייאה - כיצד לומדים וברגע האמת גם יודעים: גלית בר-מור ועמיתים.

שנייה  שנה   - מצוינות  פרס    �  �  �
ברציפות  לילך מרקוביץ, אחות מהיחידה לטיפול 
נמרץ, זכתה בתעודת הוקרה מיוחדת למצוינות בהדרכה 
קלינית במסגרת פרס רות רון )ממקימות החוג לסיעוד 
של  התווך  עמוד  היא  לילך  תל-אביב(.  באוניברסיטת 
בבית  ההחייאה  בתחום  מקצועית  כשירות  טיפוח 
החולים. זו השנה השנייה שאחיות מרכז שניידר זוכות 
בפרס, אחרי שאשתקד זכתה בו נלה אטמלי מהפגייה. 

הרבה  עם  לאודסה,  משניידר    � � �
סלניק  ריטה  האחיות  יצאו  אוקטובר  בסוף  גאווה  
)טני"ל( ואולגה גודין )טני"לב( אל אודסה שבאוקראינה, 
ורפואי  סיעודי  לצוות  בסיסית  להעביר קורס החייאה 
"אור  עמותת  של  החינוך  במוסדות  בילדים  המטפל 
שמח". חמשת ימי ההדרכה היו יעילים מאוד: הידע של 
הצוותים עלה מממוצע של 20 ל-80 בסוף ההדרכה. "שבנו 
לארץ בהרגשה שהבאנו גאווה למרכז שניידר ולסיעוד 

בישראל בכלל", סיכמו ריטה ואולגה את החוויה.

קצרצרים � קצרצרים � קצרצרים 

לילך )מימין( עם גלית בר מור
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בזכוכית מגדלת

מתי עלה הרעיון להקים בית חולים לילדים?
ברפואת  מתחיל  כמתמחה  ב-1970.  היה  זה 
מטות  פרופ'  את  זוכר  אני  בבילינסון,  ילדים 
המנוח אומר, שיום אחד יקום בארץ בית חולים 
לילדים, גם אם אין לו מושג אם זה יהיה בזמנו. 
בשנות ה-70 הראשונות החזון של בית חולים 
לילדים נראה בלתי ישים לחלוטין. בכלל, רפואת 
חדש  נושא  היתה  עצמאיות  במחלקות  ילדים 
ילדים קמה  למשל, מחלקת  בבילינסון,  יחסית. 
רק ב-1951, יותר מ-20 שנה לאחר הקמת בית 
פדיאטרית  כירורגיה  שבארה"ב  בעוד  החולים, 
היתה  ישראל  ב-1925.  כבר  ממוסדת  היתה 

בפיגור של דור בפדיאטריה.
באיזה שלב דבק בך ה"חידק" הזה?

שהדרך  הבנתי,  בארה"ב  התמחותי  בתקופת 
הינה  לילדים  איכותי  טיפול  להבטיח  היחידה 
הקמת מוסד אשפוז ייחודי שיספק את כל צורכי 
בילינסון  מנהל  כסגן  ומשפחתו.  החולה  הילד 
וכמנהל מחלקת ילדים הרעיון לא עזב אותי, אבל 
ומערכת  חולים  קופת  של  הכלכליות  הנסיבות 
הבריאות לא איפשרו אפילו לחלום על מימושו.

אז איך בכל זאת התחיל הכול?
דורון, מנכ"ל הכללית  פרופ'  אלי  פנה  ב-1982 
הסכמתי  בילינסון.  את  לנהל  לי  והציע  דאז, 
בתנאי אחד: שיינתן לי להקים בית חולים לילדים 
בקמפוס בילינסון. קיבלתי אישור עקרוני, בתנאי 
צוות  עם  ישבתי  בעצמי.  הכסף  את  שאגייס 
החטיבה הפדיאטרית ומנהלי המחלקות וגיבשנו 
עד   12 יעלה  שזה  שיערנו  ראשונית.  תוכנית 
20 מיליון דולר. באותם ימים קופ"ח רכשה 12 
משקים חקלאיים ברח' קפלן וייעדה את השטח, 

בין השאר, לבית חולים לילדים.
כיצד החל איסוף הכספים לפרויקט?

מזכ"ל  אישור  את  לקבל  הצליח  דורון  פרופ' 
גוף מגביתי  ישראל קיסר, להקים  ההסתדרות, 
שיפעל בארה"ב ובקנדה לאיסוף כספים לכללית. 
כך הוקמה עמותה בשם MEREPHDI, שמוזגה 

פרופ' יהודה דנון - האיש שהגה את הקמת מרכז 
מרכזית  דמות  היה  גייס,  קידם,  דחף,  שניידר, 
וכיהן  לפרויקט  שניידר  משפחת  של  בחיבורה 
כמנהלו הראשון של בית החולים - פורש בימים 
לחזור  ראויה  הזדמנות  זוהי  לגימלאות.  אלה 
לראיון עימו, שהתפרסם ב"פאזל" לפני כחמש 

שנים - ולומר לו, בפשטות, תודה על הכול

כך החל הכול

מאוחר יותר עם ארגון MDI. ב-1984 ניתן לה 
אישור להוסיף את בית החולים לילדים לרשימת 

המטלות שלה, וגיוס הכספים החל. 
אתה זוכר מהיכן הגיעה התרומה הראשונה?
בוודאי: מהקהילה היהודית בוויניפג שבקנדה - 
5,000 דולר שנועדו להקמת בית מרקחת בבית 
של  ציבור  שם  שהיה  כנראה  לילדים.  החולים 
יהודים, שהרעיון קסם להם... בהמשך  רוקחים 
עוד תרומות קטנות, אבל המרחק לסכום  היו 

הנדרש היה עדיין רב. 
מתי נכנסה משפחת שניידר לתמונה?

ב-1983 הוזמנתי לפתיחת ביה"ח לילדים שניידר 
בלונג איילנד. מצאנו שארווינג שניידר הוא תורם 
פוטנציאלי גם עבורנו, ויצרנו עימו קשר דרך טדי 
עם  ראשונה  פגישה  התקיימה  ב-1984  קולק. 
בני הזוג שניידר במלון המלך דוד, בנוכחות פרופ' 
דורון, שר הבריאות מוטה גור ז"ל, אביבה רון, 
אורי בר נר ואנוכי. אחרי שהצגנו את התוכנית, 
שאל מר שניידר: "מה הייתם עושים לו הייתם 
מקבלים עוד שניים-שלושה מיליון דולר מעבר 
משקיע  הייתי  שאז  עניתי,  שלכם?"  לתקציב 
בציוד טוב לשיפור השירות לילדים. שניידר אמר 
שהרעיון נראה לו, אבל אין לו מושג מהם באמת 
הצרכים. הוא הביע נכונות לממן משלחת בדיקה. 
"אתרום  אמר,  חיוביות",  יהיו  המלצותיה  "אם 
שהו  הוועדה  חברי  ספרות".  שבע  של  סכום 
בארץ ב-1985 ועשו עבודה יסודית. מר שניידר 

תרם לבסוף סכום של שמונה ספרות!
מתי האמנת שכל זה קורם עור וגידים?

בסוף 1986 התמניתי לקצין רפואה ראשי, אולם 
שאמשיך  שניידר  משפחת  כלפי  התחייבתי 
ללוות את הפרויקט. הגעתי במדים לטקס הנחת 
אבן הפינה ואני זוכר בור ענק, עדיין ללא רישיון 
בנייה, כשצריך עוד לשנות את ייעוד האדמה. היו 
כשהתקבל   ,1987 בסוף  שאלה.  סימני  הרבה 
סוף סוף רישיון להשלמת כל המבנה, היה לי 
מגרש  במרכז  אגב,  ממריא.  שהפרויקט  ברור 
לא  שהתחייבנו  באר  היום  עד  קיימת  החניה 
לסגור אותה, שמא ביום מן הימים ירצו להחזיר 

את הקרקע לשימוש חקלאי...
מה לדעתך סוד ההצלחה של המרכז?

המרכז ענה על צורך אמיתי, השתלב במגמה 
עולמית של התמקצעות בתי חולים, ולמעשה 
בארץ.  ילדים  לרפואת  ההתייחסות  את  שינה 
החלוציות,  מרוח  כול  קודם  נובעת  ההצלחה 
מרמת  כאן,  שהתגבש  האדם  כוח  מאיכות 
המתנדבים  ומארגון  הפרטים  כל  של  הביצוע 
שניידר  הלן  בראשות  המרכז  סביב  שהתגבש 
ז"ל. כל אלו יצרו שילוב מנצח בין איכות רפואית 
עיקר  זהו  לילדים.  מיוחדת  סביבה  לבין  גבוהה 

כוחו של מרכז שניידר. 

פרופ' דנון: רופא, מנהל ומנהיג רפואי

פרופ' דנון הוא מומחה ברפואת ילדים ובמחלות מערכת החיסון, שהטביע חותם אישי בחקר 
• הוביל  וקצין רפואה ראשי )תא"ל מיל'(  בילינסון  • היה מנהל המרכז הרפואי  האימונולוגיה 
תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות בצה"ל, במשרד הבריאות ובקופ"ח כללית • יזם את 
הקמת מרכז שניידר וניהל אותו עד 1997 • משמש כפרופסור לרפואת ילדים באוניברסיטת תל 

אביב וכמנהל מכון קיפר לאימונולוגיה • פרסם יותר מ-200 ספרים ומאמרים מדעיים

הראיון המלא הופיע  ב"פאזל", פברואר 2002 
- גיליון מיוחד לציון 10 שנים למרכז שניידר

פרופ' דנון בהשקת 
מרכז שניידר, 1992
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שניידרמדיה

הדרמות האנושיות וההישגים 
הרפואיים שבמרכז שניידר זוכים 
לסיקור קבוע בתקשורת. לפניכם 

מקבץ מייצג ממה שנכתב על שניידר 
ופעילותו במהלך החודשים האחרונים

ידיעות אחרונות

ידיעות אחרונות מלאבס

מעריב

מעריב לילדים

מעריב

מה בפתח
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עם כל הלב

בעמותת  בשניידר   נולד  שיר   �  �  �
הכול  את  "תפרו"  תמיד,  כמו  שלנו",  "ילדים 
מאחורי הקלעים, ולילדים המאושפזים נותר רק 
"שיר  כוכבי  של  ביקור  זה  היה  הפעם  ליהנות. 
נולד" אשר עברו במחלקות, חילקו מתנות ולאחר 
הילדים  בפני  הסטארלייט  במרכז  הופיעו  מכן 
� � �   נפגשים בסטארלייט  לבקשת 
העמותה  ארגנה  ההמטולוגית,  היחידה  מנהלת 
בסטארלייט.  הורים-ילדים  של  מפגשים  שבעה 
יובל    עם  מצוה  בת   � � � מוצלח  היה 
החולים  בבית  התקיים  מצווה  בת  הפנינג 
"ילדים שלנו".  לתורמת מארה"ב, בארגונה של 
במסגרת האירוע חולקו מתנות לילדים והועלתה 
הופעה משעשעת של "יובל המבולבל" � � 
לפניית  בתגובה  שחשוב   למה  נרתמים   �
מנהל ביה"ח בילינסון, תרמה העמותה צעצועים 

חברת  למיטה   אינטרנט 
מועדון  בשיתוף  ישראל,  נורטל 
ליונס, תרמה מערכות  המתנדבים 
למרכז  )לפ-טופ(  ניידות  מחשב 
המאפשרים  המחשבים,  שניידר. 
ישמשו  לאינטרנט,  אלחוטי  חיבור 
את הילדים המרותקים למיטה על 
שיעורי- להכין  להם  לאפשר  מנת 
בית ולגלוש להנאתם. בכך ממשיכה 
נורטל מסורת מבורכת של תרומת 
מערכות מחשב ניידות לילדי מרכז 
שניידר, שהחלה עוד בשנת 2003.

עם "ילדים שלנו", אין רגע דל
ובלתי פוסק של פעילויות משמחות  ילדי שניידר, בזכות מגוון עצום  הקיץ האחרון הפך למרענן במיוחד עבור 
שארגנה עבורם עמותת "ילדים שלנו". לפניכם, סקירה קצרה של פעילות העמותה למען רווחת הילדים ובריאותם

למשפחות מהצפון, ששוכנו בביה"ס לאחיות בימי 
המלחמה. לבקשת עובדות מרכז שניידר, תרמה 
העמותה פריטי ביגוד וצעצועים ל-250 נזקקים 
שאומצו על-ידי מתנ"ס באור-יהודה � � �  
המכבים ביקרו בחנוכה  קבוצת הכדורסל של 
מכבי תל-אביב המשיכה במסורת היפה ושימחה 
גם השנה את ילדי מרכז שניידר בביקור שכולו 
אור ...והתרגשות � � � הופעה בפיג'מות  
כמו בכל חג, גם בסוכות האחרון נערכה חגיגה 

במרכז הסטארלייט. בנוסף לפעילויות השוטפות, 
הופיעו במרכז גם חברי "הפיג'מות", שהלהיבו 
של  בטעם  אירוע   �  �  � הילדים  את 
היא  שניידר  ילדי  לטובת  גורמה  ארוחת  עוד  
מסורת טעימה ומוצלחת. בהדרכת אלינוער רבין 
התקיימה סעודת מלכים נוספת, שכל הכנסותיה 

אביב  השפים  ותרמו  התגייסו  לעמותה.  קודש 
)שף  גורפינקל  גולן   ,)MESSA )מסעדת  משה 
לימור  אירועים"(,  ו"קסיופאה  אודטה  התוכנית 
)קונדיטורית(.  מיינצר  ודורית  )קייטרינג(  אפרת 
רונה-לי  הרקדנים  מהופעת  גם  נהנו  האורחים 
שמעון ועידו תדמור ואמן החושים אהוד שגב, 
� � � שיהיה  שהתנדבו להופיע באירוע 
 MIM מה לקרוא  "ילדים שלנו" גייסה את חברת
מעריב:  מבית  מגזינים  של  שוטפת  לתרומה 
ו"מעריב  לילדים"  "מעריב  "רייטינג",  "את", 
 � ולהורים בשניידר  לילדים  לנוער", שיחולקו 
תיאמה,  העמותה  לביקור  בא  דודידו   � �
ובובת "דודידו" הגיעה לבקר בשניידר וריגשה את 
הילדים. גם "בוב ספוג" של ערוץ ניקולודיאון ביקר 

בשניידר ביוזמת "ילדים שלנו", ועשה שמח.

שמח עם בוב ספוג

דודידו בשניידר

רוקדים גורמה. עידו תדמור ורונה-לי

במילה אחת: תודה
אינטרס לאומי  באירוע השנתי 
לאומי,  בנק  ללקוחות פרטיים של 
שכלל גם הופעה של שלמה ארצי, 
לא נפקד מקומו של מרכז שניידר: 
גליה מאור, יו"ר הבנק, העלתה על 
נס את מרכז שניידר ואת פעילותה 
הייחודית של המחלקה לניתוחי חזה 
כספית  תרומה  על  והכריזה  ולב, 
להרחבת היחידה לטיפול נמרץ לב. 
המלא  התרבות  היכל  במת  מעל 
מפה לפה הודה פרופ' מימוני לגליה 

ולבנק לאומי על שיתוף הפעולה.



חדר ילדים

מציירים בכניסה  פוסטרים של עבודות ילדים שנעשו במרכז החינוכי, מעטרים את מבואת הכניסה 
למרכז שניידר. בכל פוסטר מופיעה תמונת אחד הילדים היוצרים, המוקפת במבחר מהציורים שציירו ילדי המרכז החינוכי 
במהלך האשפוז. אנו מקדישים את עמוד זה לאחד הפוסטרים היפים הללו, בהוקרה ובאיחולי בריאות לכל ילדי שניידר.




