עיתון מרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת שירותי בריאות כללית

רופאים מהבטן
והפעם" :ביקור בית" ביחידה
לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה
ומחלות כבד במרכז שניידר
עמ' 13-12

#

מאי 2008

#

גיליון 21

מתפלאים איפה
דבר המנהל?...

לפרופ' פרס יש הרבה מה לומר לכם,
ואתם מוזמנים לעבור לעמ' 11-10

חג עצמאות שמח

לכל משפחת מרכז שניידר

מחוץ למחלקה

גולשים אל חיי השיגרה
השתלה מוצלחת של כבד או
כליה היא רק תחילתו של מסע
ארוך אל חיים בריאים ונורמליים.
שישה ילדים ,שעברו ניתוחי
השתלה במרכז שניידר ,נפשו
בחורף האחרון במחנה סקי מיוחד
למושתלים ,הנערך מדי שנה
בשווייץ .המשלחת לוותה על ידי
בני משפחה ,האחות רחל ברגרין
וד"ר אביבה רון ,יו"ר הוועד המנהל
של עמותת נאמני מרכז שניידר .זו
שנה שלישית ברציפות שמשלחת
כזאת יוצאת משניידר לשווייץ,
כאשר המשך המסורת מתאפשר בזכות מימון של תורם אנונימי דרך עמותת נאמני שניידר .הילדים שבו נרגשים
ועתירי רשמים ממפגש מאתגר וחווייתי עם כ 50-ילדים כמותם מרחבי העולם ,שהוכיחו לעצמם ולעולם שבאומץ,
ברצון עז ובתמיכה נכונה הם יכולים להיות ככל הילדים .עוד על פעילות נאמני מרכז שניידר :בעמ' 21

נושמים אוויר פסגות
ילדי תסמונת חל"פ (חיך לב פנים) ,המטופלים במחלקה
לרפואה פסיכולוגית בשניידר ,זכו לאירוח מפנק בחרמון על
ידי יחידת האלפיניסטים של צה"ל ,דהרו על אופנועי שלג ונהנו
מיום מיוחד וחווייתי .הקבוצה לוותה על ידי הפסיכיאטרים ד"ר
דורון גוטהלף וד"ר אולגה גורלי מצוות המחלקה .תודה לאם
מיכל ליניאל ,המארגנת זו שנה שנייה את הטיול המוצלח.

עיתון מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל
גיליון מס' 21
מאי 2008



שמחה לילדי
הדיאליזה
ילדי יחידת הדיאליזה וקבוצה קטנה
של מושתלים יצאה לטיול של שלושה
ימים בצפון הארץ ביוזמה ובארגון
של עמותת "שמחה לילד" ,המלווה
ילדים אלו לאורך השנה כולה ותורמת
בקביעות לרווחת הילדים והמשפחות.
החוויה כללה באולינג וקרטינג ,בילוי
באגמון החולה ,מסע טרקטורונים
ברמות נפתלי ,שיט על ספינת הלידו
בכנרת ,ביקור במוזיאון המרציפן
בכפר תבור ואירוח במלון "לביא"
בקיבוץ לביא .ההנאה הייתה שלמה.
על פעילות עמותת "ילדים שלנו"
למען ילדי שניידר :ראו עמ' 20

עורכת ומפיקה :ריבה שקד
מערכת :פרופ' שי אשכנזי ,רונית סינגר ,רונית ספיבק,
נורית זוסמן ,רבקה גרוס ,לאה וייסמן ,משכית שוחט,
פידא פארס-באדר ,לינור נבו מזכירת מערכת :אילת בן-שלום
צילום :פז בר ודוברות שניידר
כתיבה ,עריכה ועיצוב :שריג רעיונות
מודעות :טלמדיה ביטאונים בע"מ ,טל' 03-9610117

כתובת המערכת:
מרכז שניידר לרפואת ילדים
רח' קפלן  ,14פ"ת 49202
טל' 03-9253208
פקס 03-9253901
rshaked@clalit.org.il
www.schneider.org.il

חיים במתנה

לראשונה בארץ :מסתם ריאתי הושתל בצנתור
פריצת דרך בשניידר  -השתלת מסתם ריאתי ללא צורך בניתוח לב פתוח
לילדים אשר נולדו עם מומי לב מולדים ונזקקו
להשתלת מסתם ריאתי ,מוצע לאחרונה במרכז
שניידר פתרון חדשני :השתלת המסתם בצנתור
ולא בניתוח לב פתוח .ההשתלה הצנתורית
כרוכה בפולשנות מזערית  -כניסה לווריד
המפשעה בזמן שהחולה מורדם והלב פועל
כרגיל .המסתם תפור לתומך מתכתי (סטנט),
מקופל ומולבש על בלון .הוא מקודם תחת שיקוף
אל המקום המיועד להשתלה ,שם מנופח הבלון
בצורה מבוקרת עד לקיבוע המסתם .אזי הבלון
מרוקן ומוצא מהגוף ,והמסתם נכנס לפעולה
מיידית .ההתאוששות מהירה והמטופל יכול
להשתחרר למחרת ולחזור לפעילות רגילה תוך
כמה ימים .ההשתלה הצנתורית מהווה מהפך
גדול בדרכי הטיפול בבעיות מסתמיות בכלל
ובמומי ילדים בפרט ,במיוחד לאור העובדה

שרוב הילדים הללו עברו כבר ניתוח לב אחד
או יותר .מכון הלב בשניידר נבחר על-ידי חברת
מדטרוניק ,יצרנית המסתם "מלודי" ,כאחד מ-
 40מרכזים בעולם והיחיד בארץ שבו מופעלת
החדשנית.
הטכנולוגיה
"הוספת טכנולוגיה זו למגוון
הטיפולים הקיים אצלנו
במומי לב מולדים ,ממקמת
את שניידר בין המובילים
בעולם בשטח זה" ,אומרת
מנהלת מכון הלב ,ד"ר עינת
בירק .את הצנתורים ביצעו
ד"ר אלחנן ברוקהיימר ,מנהל
יחידת הצנתורים במכון הלב ,וד"ר לי בנסון,
אשר הגיע במיוחד לצורך כך מבית החולים
לילדים בטורונטו.

תקווה מתוך הכאב
במבצע לילי הושתלו
איבריה של הללי בת
השנתיים בארבעה
ילדים  -אחת מהן
מושתלת הלב הצעירה
ביותר בישראל
הללי וולפיש ,פעוטה בת שנתיים מהיישוב תקוע ,נחנקה מווילון
שנכרך סביב צווארה ונפגעה אנושות .שלושה שבועות לאחר
המקרה הטרגי ,כאשר הובהר כי אפסו הסיכויים להצילה ,הסכימו
הוריה לתרום את איבריה .במבצע לילי מורכב במרכז שניידר
בניצוחו של ד"ר יעקב כץ ,בהשתתפות עשרות אנשי צוות ,נקצרו
איבריה של הללי ובבוקר שלמחרת הושתלו בארבעה ילדים.
הלב הושתל בתינוקת בת שנה וחודש (בתמונה)  -מושתלת
הלב הצעירה ביותר בישראל  -שסבלה ממחלת לב קשה ועמדה
בראש רשימת ההמתנה .את הכבד קיבלה פעוטה בת שנה וחצי
שסבלה מאי ספיקת כבד והייתה כבר בדרכה להשתלת כבד
דחופה בחו"ל .ההודעה תפסה את המשפחה באמבולנס בדרך
לשדה התעופה ,והם פנו חזרה ומיהרו לשניידר .שתי הכליות
של הללי הושתלו בילדים בני שלוש ושבע .טרגדיה אחת נוראה,
שארבעה ילדים נולדו מתוכה מחדש.

ד"ר בירק עם הנערה אודליה  -הראשונה בישראל
שעברה השתלת מסתם ריאתי בצנתור

שומרת אחיה
אם לשניים תרמה לאחיה
מח עצם ואונת כבד בהפרש
של תשע שנים .לראשונה
בעולם ,ילד מקבל תרומה
כפולה מאותו תורם ולא נזקק
לתרופות נוגדות דחייה
הוא בן  .10היא בת  .30הם אח ואחות.
הוא נולד עם מחלת חסר חיסוני,
ובהיותו תינוק היא תרמה לו מח עצם ובכך הצילה את חייו .תשע שנים חלפו ושוב
היא העניקה לאחיה את מתנת החיים באמצעות תרומה של אונת כבד .המקרה
הנדיר הזה לא לקוח מטלנובלה ,אלא ממציאות החיים במרכז שניידר" .במהלך
השנים ,כתוצאה מסיבוך מאוחר של השתלת מח העצם ,פיתח הילד מחלת כבד
שאחת מהשלכותיה פגיעה נדירה וקשה בריאות" ,מסביר פרופ' איתן מור ,מנהל
מחלקת השתלות במרכז שניידר" ,לפני כחצי שנה חלה החמרה במצבו והוא נזקק
להשתלת כבד דחופה" .אחותו של הילד ,נשואה ואם לשניים ,הסכימה לתרום
אונת כבד לאחיה הצעיר" .העובדה שהילד נושא את מבנה המערכת החיסונית
של אחותו ,מייתרת את הצורך בקבלת תרופות נוגדות דחייה ובעלות תופעות
לוואי רבות  -מקרה ראשון בעולם המדווח בספרות" ,אומר פרופ' מור" ,ההשתלה
תשפר משמעותית גם את תפקודי הריאות של הילד ,והן צפויות להתאושש
בהדרגה לאחר הניתוח" .יחד עם פרופ' מור ביצעו את ההשתלה ד"ר רן שטיינברג,
סגן מנהל המחלקה הכירורגית ,ד"ר נתן בר-נתן ,מנהל השירות להשתלות בילדים,
והמרדימה ד"ר מילה קצ'קו .ממחלקת ילדים ג' בראשות פרופ' יעקב אמיר נמסר
כי תהליך ההחלמה התקדם כמצופה והילד שוחרר לביתו .האחות התורמת
טופלה בבילינסון ושוחררה לביתה במצב טוב .זו הפעם הראשונה בארץ והשנייה
בעולם שבה מקבל ילד תרומת מח עצם ותרומת אונת כבד מאותו תורם.
התורמת ואחיה



חדשות שניידר

ספרייה ניידת:
כוחה של המלה
הכתובה

אסתי בן חיים מונתה לתפקיד
מנהלת המערך האמבולטורי
אסתי בן חיים מונתה לתפקיד מנהלת המערך האמבולטורי
במרכז שניידר .היא מחליפה בתפקיד את תמי בן רון,
שהתמנתה לפני מספר חודשים למנהלת האדמיניסטרטיבית
של בית החולים.
אסתי בן חיים עובדת בשירותי בריאות כללית מאז 1996
ובתפקידה האחרון שימשה כסגנית נציב פניות הציבור של
הכללית .היא נשואה ואם לשלושה ,בוגרת תואר שני במשפטים
באוניברסיטת בר אילן ותואר שלישי במינהל מערכות בריאות
באוניברסיטת בן גוריון .כמנהלת המערך האמבולטורי תהיה
אסתי אחראית על כל השירותים הרפואיים ,הניתנים במסגרת
המרפאות ומכוני בית החולים ואינם מחייבים אשפוז .במערך
האמבולטורי בשניידר נרשמים מדי שנה כ 140,000-ביקורים
של ילדים ובני נוער מרחבי הארץ.

קצרצרים

זהו כבר חלק מהנוף במרכז
שניידר :ספרייה ניידת מטיילת
במחלקות ,מגיעה אל מיטות
הילדים ,ובהדרכת צוות המרכז
החינוכי עובדת איתם ועם וההורים
באמצעות ביבליותרפיה ,משחק,
המחזה ,ציור ועוד" .דרך הספרייה
הניידת נחשפים הילדים וההורים
לקשת הרגשות והכוחות הטמונים
בכל אחד ואחת" ,אומרת משכית
שוחט ,מנהלת המרכז החינוכי,
"הסיפור מפגיש את הילד עם
כוחותיו ,פחדיו ורגשותיו במעברים
השונים :המעבר מבריאות לחולי,
מהבית לבית החולים ,הניתוק
ממעגל החברים ומהשגרה  -ועוזר
לו לעשות סובלימציה במעברים
אלה .מכיוון שבסיפור יש מימד
אוניברסלי הוא יכול לגעת בכל ילד,
ואנו רואים כיצד תכנים ורגשות
עולים מתוך הסיפורים ,מהדהדים
בעולמם הפנימי של הילדים ויוצאים
החוצה" .תהליך העבודה נעשה
בחלקו בקבוצות ובחלקו באופן
פרטני מול הורה וילד ,ומסייע
להעצמת הילד והמשפחה בתקופת
האשפוז הקשה לכולם.





קצרצרים



קצרצרים



קצרצרים



   טכנולוגיה מהלב תלמידים מחוננים ,יהודים וערבים ,מפתחים יחדיו תוכנות לימוד
עבור ילדי שניידר במסגרת תוכנית של יבמ .בהנחיית סטודנטים לטכנולוגיות מערכות למידה מהמכון
הטכנולוגי בחולון ,חוברים התלמידים מחטיבות ביניים בטירה ובפתח תקווה לפיתוח משותף של מערכות
לימוד ,ולאחר מכן תורמים אותן למרכז שניידר לרווחת הילדים המאושפזים.

   אנחנו
משפחה כמדי
שנה ,צוין יום המשפחה
במרכז שניידר בקבלת
פנים וחלוקת שי לצוות
בית החולים ,בארגונן
של מחלקת משאבי
אנוש ומחלקת התפעול.
ההנהלה וחברי הוועד
קידמו את פני העובדים
בקפה ומאפה והעניקו
לכל אחד מהם עציץ ובו
צמח הבמבוק המשרה
אווירה מיוחדת .בנוסף
הוגשה סלסלת ארוחת
בוקר מפוארת לכל חדרי
הצוות ...כמו במשפחה.
   דמעות שמחה תחת הכותרת "דמעות שמחה" ,יזמה האמנית ת'רא אבו יאסין פעילויות
יצירה עבור ילדי מרכז שניידר בביצוע משלחת של מתנדבים יקרים .הביקור נערך בהשתתפות הודא
מוסטפה מג'אדלה ,אשת שר הספורט ,ח"כ עבאס זקור ,אמנים רבים והליצן הרפואי סרחאן מחאמיד
ששבה את לב הילדים הערבים והיהודים גם יחד.
   כפתור ופרח ילדים שעברו ניתוח
שתל קוכליארי בשניידר נהנים מפרויקט חונכות
"פרח" ,המתקיים בבית החולים בביצוע סטודנטים
המלווים את הילדים ומעשירים אותם .את המשפחות
והסטודנטים מלווה פידא פארס באדר ,עו"ס מרפאת
השתל הקוכליארי ,תוך שימת דגש על הצרכים
המיוחדים של לקויי השמיעה ומשפחותיהם.

  תודה ,שניידר מכתבי תודה
רבים מגיעים כל העת למחלקת פניות הציבור
במרכז שניידר .המחלקות המובילות בשנת
 2007במספר מכתבי התודה וההוקרה
שקיבלו ממטופלים ,הן מחלקת פגים (48
מכתבים) ולאחריה היחידה לרפואה דחופה
ומחלקת כירורגיה עם  42מכתבים כל אחת.

כי משניידר תצא תורה

פרופ' בלידן ,מייסד מכון הלב  -זוכה אות יקיר חיפ"ק
נוכחות מרשימה למרכז שניידר בכנס המדעי השנתי של חיפ"ק  -החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית:
 13הרצאות 11 ,פוסטרים ,שלוש עבודות שזכו בפרסים ו 70-משתתפים מבית החולים .אפשר להיות גאים
אות יקיר חיפ"ק ,החברה הישראלית לפדיאטריה
קלינית ,הוענק לפרופ' לאונרד בלידן ,מייסד מכון
הלב בשניידר ומנהלו לשעבר ,בכנס המדעי
השנתי של חיפ"ק שנערך לאחרונה בתל אביב.
פרופ' בלידן ,שפרש לגמלאות לפני כשלוש שנים
לאחר שבמשך שנים רבות הוביל את מכון הלב
בשניידר להישגים מרשימים ,קיבל את האות
היוקרתי בזכות פעילותו הענפה ורבת השנים
למען קידום תחום קרדיולוגיית הילדים בארץ.
הכנס המדעי השנתי נועד לתת במה לעבודות
מחקר מקוריות ,המתבצעות במחלקות
ובמכונים שונים ברחבי הארץ ועוסקות ברפואת
ילדים .במהלך הכנס התנהלו מושבים מקבילים
ובכל אחד מהם הוצגו עבודות מחקר מקוריות
בנושאים כמו מחלות זיהומיות ,ראומטולוגיה,
תזונה וגדילה ,מחלות ריאה ,פגים ויילודים ואפילו
מושב מיוחד בנושא היפנוזה.

מפגש לימודי וחברתי
חיפ"ק הינה האיגוד המקצועי של רופאי הילדים
הפועלים במסגרת בתי החולים .פעילויותיה רבות
וכוללת בין היתר כנסים ,תמרוץ עבודות מחקר
על ידי מתן מענקים ופרסי הצטיינות ,עידוד

שיתוף פעולה בין רופאי
ילדים בארץ ,הוראת
ושיתופם
מתמחים
בפעילות אקדמית.
ד"ר דריו פרייס ממחלקת
ילדים ג' ומרפאת ריאות
בשניידר ,חבר ועד
חיפ"ק ,מציין כי בכנסי
חיפ"ק קיים תמיד שילוב
בין אווירה לימודית לבין
מפגש חברתי" .ריבוי
בשילוב
המשתתפים
הלימודית
האווירה
באולמות ,נותן נופך
ייחודי למפגשים אלו
שמהווים הוכחה נוספת
למגוון הפעילות האקדמית והמחקרית ברפואת
הילדים בישראל .בנוסף ,זו הזדמנות מיוחדת
למתמחים להיחשף לפעילות אקדמית ,ולחלק
מהם הזדמנות ראשונה להציג עבודות מחקר
מול קהל גדול ,באווירה שונה מזו שבמקום
עבודתם היום-יומי" .ד"ר פרייס אומר כי בכנס
האחרוןן בלט חלקו המשמעותי של מרכז

שניידר בעשייה האקדמית ברפואת הילדים
בישראל" .מטעם שניידר הוגשו  24תקצירים
(מתוכם  13התקבלו כהרצאה קצרה ו11-
כפוסטרים) ,שלוש עבודות זכו בפרס הצטיינות,
כ 70-אנשי שניידר נוכחו בכנס ,וכל זה בנוסף
לגולת הכותרת :הענקת אות יקיר חיפ"ק
לפרופ' בלידן .אפשר להיות גאים!".

מתרכזים ב ADHD-ביריד הידע השני

הכנס בנושא הפרעות קשב וריכוז נערך בשניידר ביוזמת המכון לנוירולוגיה בשיתוף מרפאת לקויות למידה
האם הטיפול הנכון בהפרעות קשב
וריכוז הוא באמצעות תרופות? שאלה זו
עמדה במוקד יריד הידע השני ב,ADHD-
תסמונת הפרעת קשב וריכוז ,שנערך
במרכז שניידר ביוזמת המכון לנוירולוגיה
בראשות פרופ' אבינועם שופר.
תסמונת הפרעת קשב וריכוז קיימת
אצל כ 9%-מהילדים ובני הנוער בארץ.
ההפרעה גנטית-מולדת לרוב והיא
מאופיינת בתזזיתיות ,פעילות יתרה
ואי-שקט וכן בשכיחות רבה של לקויות
למידה והפרעות נוספות .הכינוס נערך
במטרה לסייע בהתמודדות נכונה עם
הקשיים שמציבה התסמונת ,ובמהלכו
הועברו הרצאות ודיונים במגוון ההיבטים

של  ADHDעל ידי צוות המכון לנוירולוגיה
בשיתוף מרפאת לקויות למידה בשניידר
ויחד עם הגף ללקויות למידה במשרד
החינוך .בין הנושאים שנדונו במהלך
היריד :משמעות תסמונת לקות הקשב
אל מול "טיפולי פלא" המוצעים להורים
חדשות לבקרים ,השלכת תסמונת לקות
הקשב על נהיגה ועל שירות צבאי ,אבחון
וטיפול בהפרעות קשב וריכוז בגיל הגן,
הזיקה בין התסמונת ולקויות למידה או
הפרעות נוירו-פסיכיאטריות ,הספורט
ככלי טיפול בהפרעות קשב וריכוז
וחשיבות נושא הסמכות ההורית בילדים
הסובלים מהפרעות קשב וריכוז.



כנסים וימי עיון

שואפים גבוה:
כנס הורמון גדילה

מומחי  Sick Kidsמטורונטו
בכנסים מקצועיים בשניידר

הורים וילדים מכל הארץ
הגיעו לכנס שערך המכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת
אחת לשנה נערך במרכז שניידר הכנס
השנתי בנושא הורמון גדילה ,ביוזמת המכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בראשותו של פרופ'
משה פיליפ .גם הפעם הגיעו לכנס הורים
וילדים מרחבי הארץ ,המטופלים בהורמון גדילה
ונמצאים במעקב ובהשגחת צוות המכון בבית
החולים .ד"ר ליאורה לזר ,רופאה בכירה במכון

בכנס האורתופדיה

שלושה כנסים מקצועיים שבהם הרצו מומחים מבית החולים לילדים  Sick Kidsבטורונטו,
קנדה ,נערכו לאחרונה בשניידר ועוררו עניין רב .ד"ר נאראיאנן העביר את רוב ההרצאות בכנס
אורתופדיה רביעי מסוגו בשניידר ,שעסק בילדים נוירומוסקולריים (ילדי  )CPונערך ב.14.2.08-
פרופ' דאנמן ,מהמומחים המובילים בעולם בתחום הדמיית ילדים ,הרצה ביום עיון בנושא
עדכונים ותצפיות חדשות בהדמיה של ילדים שנערך ב 4.3.08-ביוזמת מחלקת ההדמיה
במרכז שניידר בראשות פרופ' גדי חורב .על חידושים בכירורגיית ילדים הרצה פרופ' לאנגר ,אף
הוא מבית החולים בטורונטו ,במסגרת כנס כירורגיה שהתקיים בבית החולים ב.19.3.08-
שלושת הכנסים התקיימו במימון קרן שוורץ-רייזמן  -תוכנית העשרה שהתאפשרה בזכות
תרומתם הנדיבה של ג'רלד שוורץ והת'ר רייזמן ,ובמסגרתה מגיעים למרכז שניידר מומחים
מטורונטו לצורך דיונים ,הרצאות ושיתוף מידע רפואי.

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,הרצתה על הסיבות
לקומה נמוכה ,תרצה שילר ,אחות אחראית
במכון ,דיברה בנושא היענות לטיפול לטווח
רחוק ,נסיה נגלברג ,פסיכולוגית שיקומית
במכון ,הרצתה על הנושאים המציקים לילדים
בעלי קומה נמוכה ,וד"ר מיכל יעקובוביץ'-גוון,
חוקרת במכון ,שוחחה עם ההורים על תזונה
נכונה לילדים המטופלים בהורמון גדילה .בזמן
ההרצאות התקיימה פעילות נפרדת לילדים
במתחם הסטארלייט בבית החולים ,שכללה
הפעלת ליצנים רפואיים ,עבודה יצירתית
המותאמת לגילאים השונים וצפייה בסרטים.



שלושה בשגרה אחת:
ילד ,משפחה ומחלה
מהם שלבי ההסתגלות למחלה כרונית אצל הילד?
כיצד מקיימים הורים שגרת עבודה בצל מחלה קשה?
מהו תפקיד הסבים והסבתות לנכדים חולי סרטן? איך
מתמודדת המשפחה עם לידת פג?
נושאים אלה והיבטים נוספים של התמודדות המשפחה
עם ילד חולה נדונו ביום עיון שנערך ב11.3.08-
במרכז שניידר תחת השם "שלושה בשגרה אחת:
ילד משפחה ומחלה" .הכנס ,שנערך ביוזמת השירות
ד"ר עפרה ארן
לעבודה סוציאלית בבית החולים בראשות ד"ר עפרה
ארן ,נועד להפגיש בין עובדים סוציאליים ומטפלים ממרכז שניידר לבין עובדים סוציאליים ואנשי
חינוך ורפואה בקהילה ,במטרה לקדם שיתוף ידע והבנה של התהליכים שעוברים בני המשפחה
בהתמודדותם היום-יומית עם מחלה קשה של הילד.

המשאב האנושי

"לימדת אותנו להיות רופאי ילדים"
כך אמרה ד"ר עירית קראוזה בטקס "העובד המצטיין" של מרכז שניידר ,כשהיא
מכוונת אל ד"ר אבינעם רחמל  -זוכה פרס מנהל המוסד ופרס המנכ"ל לשנת
 .2007חמישה עובדים וצוות אחד הם מצטייני בית החולים לשנה החולפת
סופי אורגד

נעמי זנהנדלר

בת שבע בללי

מרינה ברסקי

רלי מועלם ,בשם צוות הסניטרים

ד"ר אבינעם רחמל ,סגן מנהל
מחלקת ילדים א' ומנהל היחידה
לפרמקולוגיה ,הוא זוכה פרס
מנהל המוסד ופרס מנכ"ל הכללית
לשנת  .2007בטקס מרגש
שהופק על ידי צוות משאבי אנוש
בראשות לאה ויסמן ,הוענקו פרסי
ההצטיינות לשנה החולפת לד"ר
רחמל ולעוד ארבעה עובדים וצוות
אחד כאות הוקרה על המסירות,
היוזמה וההשקעה שגילו לאורך
השנה.
פרסי ציון לשבח הוענקו לסופי
אורגד ,מזכירה רפואית במכון
ד"ר רחמל (משמאל) מקבל את הפרס מהנהלת בית החולים
לגסטרואנטרולוגיה (סופי עברה
לאחרונה למערך האונקולוגי) ,לנעמי זנהנדלר,
מנהל מרכז שניידר ,פרופ' יוסף פרס ,המנהלת
אחות אחראית במחלקת פגים ,ולבת שבע בללי,
האדמיניסטרטיבית ,תמי בן-רון ,ומנהלת הסיעוד,
אחות ביחידה לרפואה דחופה .פרסי הוקרה ניתנו
רות הלוי" .הבחירה בעובדים מצטיינים אינה פשוטה,
למרינה ברסקי ,טכנאית בית המרקחת ,ולצוות
בוודאי כשמדובר במוקד מוביל כמרכז שניידר" ,אמר
הסניטרים.
פרופ' פרס ,וציין כי זו לו הפעם הראשונה בטקס
זוכה פרס המנכ"ל ,ד"ר רחמל ,הוא קלינאי בעל ידע
הענקת פרסי 'העובד המצטיין' במרכז שניידר" .אני
רב וחוקר מוערך בארץ ובחו"ל ,העובד בבית החולים
נרגש וגאה בצוותים ובתחושת המצוינות אשר
מאז הקמתו .במסגרת תפקידו הוא מאבחן ילדים
מורגשת בבית החולים" ,אמר.
החולים במחלות מורכבות ומתאים להם טיפול
אחד מרגעי השיא בטקס היה כאשר ד"ר עירית
מיטבי ,תוך שיתוף הצוות שלצידו בידע המקצועי
קראוזה ,רופאה בכירה ביחידה לנפרולוגיה בשניידר,
הרב שרכש לאורך השנים .ד"ר רחמל מדריך
עלתה לבמה ודיברה על ד"ר רחמל" :לימדת אותנו
ומנחה את אנשי הצוות הרפואי והסיעודי במחלקה,
להקשיב לחולים ולעצמנו ,לשאול שאלות בעקשנות,
שותף להכשרת מתמחים וסטודנטים ברפואת
לפקפק ב'אמיתות' ,לרדת לפרטים הקטנים ויחד
ילדים ומעורב בפרויקטים ובמשימות ברחבי בית
עם זאת לראות את התמונה הגדולה ,כשהילד
החולים.
החולה תמיד במרכזה ...לימדת אותנו להיות רופאי
את פרסי "העובד המצטיין" העניקו לזוכים
ילדים".

בתיה הימלפרב פורשת לגימלאות
בתום  38שנות עבודה כמרפאה בעיסוק
וכמנהלת השירות לריפוי בעיסוק במרכז
שניידר מיום הקמתו ,בתיה הימלפרב פורשת
לגימלאות .בתחילת דרכה עבדה בביה"ח
שלוותה עם נוער מעורער בנפשו ,לאחר
מכן עברה ללונדון  -שם למדה ועבדה בבית
חולים נוירולוגי ,שבה לארץ לעבודה עם ילדים
במחוז דן של הכללית ומשם לפגייה בבילינסון,
תחנתה האחרונה לפני מרכז שניידר" .את

 38השנים הללו אני רואה כהשתלמות אחת
ארוכה  -לעולם אין די" ,אומרת בתיה" ,תחום
הטיפול בילדים שהתחיל בארץ בשנות השבעים
ממשיך להיות מאוד דינמי ולפעמים יש עדיין
צורך להמציא את הגלגל מחדש .מכל מלמדי
השכלתי ,אך המורים הטובים ביותר שהיו לי הם
הילדים והוריהם" .כולנו מודים לבתיה הימלפרב
על הנתינה הרבה שלה לבית החולים ולמטופליו
ומברכים אותה בבריאות ואושר בהמשך הדרך.

שאו ברכה
ברכות לד"ר יוסי מאירוביץ,
רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת ,שקיבל פרופסורה.
ברכות לפרופ' מרק מימוני,
המנהל היוצא של מרכז שניידר,
על מינויו כיו"ר ועדת הערכה
ארצית להשתלות מן החי.



שניידר ללא גבולות

הודו כי טוב

רופאי שניידר בהודו -
ובשעת ניתוח (מימין)

רופאים משניידר יצאו להודו לנתח בהתנדבות ילדים
עם חיך ושפה שסועים ,והצילו אותם מנידוי ונטישה
ד"ר דין עד-אל ,מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בקמפוס רבין ובשניידר
והמנהל הרפואי של 'כללית אסתטיקה' ,ועמיתו ד"ר אייל קליש ,מומחה
בכירורגיה פלסטית במרכז שניידר ,שבו לאחרונה מדרום הודו שם ניתחו
בהתנדבות עשרות ילדים עניים בעלי חיך ושפה שסועים .המבצע נערך
ביוזמת עמותת הצדקה האמריקנית  ,SMILE TRAINהנתמכת
על ידי נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש ,דונלד טראמפ ,בט מידלר
וקולין פאוול.
המבצע העניק סיכוי לחיים חדשים לילדים רבים ,שכן בהודו
שפה שסועה נחשבת לקללה ורובם של הילדים הסובלים
מהפגם ננטשים לאחר הלידה .הפתרון לבעיה זו ,השכיחה
במדינות מתפתחות ,הינו ניתוח שאורכו כשעתיים ועלותו
בהודו יכולה להגיע לכ 250-דולר  -סכום עתק במונחים
מקומיים" .המפגש עם ילדים אלו בסביבה הייחודית והשונה
של הודו היווה חוויה אישית ומקצועית עבורנו ,וביצוע הניתוחים
נתן לנו סיפוק רב" ,סיכם ד"ר עד-אל.

עוד לבנה בגשר לשלום
השלום אולי רחוק עדיין ,אבל מרכז שניידר ממשיך לנסות ולבנות את
הגשר אליו באמצעות עולם חוצה גבולות ששמו "רפואת ילדים" .אבן נוספת
בגשר הזה מניח שיתוף הפעולה שנרקם לאחרונה עם בית החולים לילדים
"קאריטאס" בבית לחם .תחת השם ''לב רוגש כוכבים'' יצא לדרך מיזם
הומניטרי ,נטול הקשרים פוליטיים ,המאפשר לצוותים רפואיים ,אחיות
ועובדים סוציאליים מבית החולים בבית לחם לעבור קורסי השתלמות
הניתנים על ידי מומחי מרכז שניידר .ביה"ח ''קאריטאס'' מנוהל על ידי
הארגון השווייצרי '' ''CHILDREN’S RELIEF BETHLEHEMומספק שירותי
רפואה בסיסיים למאות אלפי ילדים באזור בית לחם וחברון ,כ100,000-
מהם מתחת לגיל ארבע .עקב המצב הרפואי והכלכלי בגדה המערבית ,רק
מספר מועט של רופאים ועובדי רפואה זוכים להכשרה נאותה ובשל כך
מתקשים בתי החולים המקומיים במתן טיפול רפואי ראוי .הפרויקט נוצר
ביוזמת יהודה כסיף ,לשעבר מנהל הבורסה ליהלומים ואבני חן ברמת גן,
בתמיכת ארד בנקו ,מנהל פורום התרבות האוסטרי בשגרירות אוסטריה
בתל אביב ,והוא מתקיים בשיתוף נאמני מרכז שניידר.

אנחנו על המפה
שני
 אוקראינה
רופאים מבית החולים
לילדים באודסה (בתמונה)
השתלמו בשניידר במשך
שלושה שבועות ,בתחום
ניתוחי חזה ולב והרדמה.
שיתוף הפעולה נרקם
בביקורה של אשת
נשיא אוקראינה בשניידר
בנובמבר .2007
 סרביה שמונה רופאים מבלגרד ביקרו במרכז שניידר על מנת
לפתח שיתוף פעולה בין שני בתי החולים ברמה אקדמית ורפואית
בתחומי הכירורגיה והאונקולוגיה .בהמשך לכך נסעו לאחרונה פרופ'
פרויד וד"ר קרברושויץ לנתח בבית החולים בבלגרד.
 ניגריה מזכ"ל משרד הבריאות הניגרי ,ד"ר ולנטיין אטה ,ביקר
במרכז שניידר וביקש ייעוץ והכוונה לקראת הקמת בית חולים לילדים
בניגריה .במהלך הביקור נדון שיתוף פעולה שיכלול השתלמויות
והכשרה לרופאים ניגריים.
 על מפת ה HHT-ד"ר רוברט ווייט ,מומחה עולמי למחלה
הגנטית הנדירה ( HHTמחלת אוסלר-וובר-רנדו) ביקר בשניידר בכדי
להדריך את מומחי בית החולים בתחום זה .מאז שד"ר מאיר מי-זהב
ממרפאת ריאות שב מתת-התמחות בטורונטו ,הוא מטפל בחולים
אלו בשניידר בשיתוף עם ד"ר ברוקהיימר המצנתר אותם .המרכז
לטיפול ב HHT-שהוקם בשניידר עלה לאחרונה על המפה העולמית,
כאשר הופיע ברשימת מרכזי הטיפול באתר  HHTהעולמי .המחלה
מתבטאת בעיקר בדימומים קשים באף ,מאופיינת בהתרחבות כלי
דם באיברים פנימיים ועלולה להיות קטלנית.



בגובה העיניים

שניידר הוא ה"מֶּכה" של רפואת הילדים בארץ
ניהול בית חולים כמו שניידר משול לריצת מרתון ,אומר פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר  -אבל להבדיל
ממרתון רגיל ,הוא מדגיש ,פה רק "היחד" ינצח .ראיון היכרות עם מי שנבחר להוביל את המובילים
אחרי שנים רבות בנגב אתה מגיע לשניידר  -ולכורסת המנהל .איך
תגדיר את השינוי הזה עבורך ,אישית ומקצועית?
"שינוי מהותי .למרות שניהלתי את חטיבת הילדים בסורוקה ,הייתי מעורב
בעבודה הקלינית .בשניידר אני עובר לפאזה ניהולית חדשה ,הן בהיקף
העבודה והן בכיוון המחשבה :ככל שאנסה להישאר רופא ילדים ,ברור לי
שאני גולש לעולם הניהולי נטו .מעבר לכך ,להצטרף לשניידר זו נקודת ציון.
שניידר הוא ה'מכה' של רפואת הילדים בארץ .זהו כבוד להשתייך לטובים
ביותר ,אבל לנהל צוות מובחר כזה זו כבר עליית מדרגה .כשהתפקיד הוצע
לי ,לא חשבתי פעמיים .שניידר הוא מותג של מצוינות ,ולמרות הקשיים,
זהו אתגר קוסם להוביל את המובילים".
מהו בעצם ההבדל בין ניהול חטיבת ילדים בסורוקה לניהול בית
חולים כמו מרכז שניידר?
"חטיבת הילדים בסורוקה ,על כל גודלה ,היא רק מערכת אחת בתוך
בית חולים ,ומטבע הדברים כמנהל אתה פחות מעורב ב'תמונה הגדולה'.
בשניידר מדובר בתמונה כוללת של בית חולים על כל מערכותיו,
מורכבויותיו והממשקים שבו .צריך לקבל החלטות לגבי צרכים ,משאבים,
סדרי עדיפויות ,ולדעת ליצור סינרגיה .זו אחריות שונה .לתת תשובות
ומהר ,ולקחת גם החלטות קשות .מה שאני משתדל בינתיים הוא לעשות
כמה שפחות טעויות".
שתף אותנו ברושם הראשוני שלך משניידר .משהו הפתיע אותך?
"כמה שמרכז שניידר נראה מבריק מבחוץ ,הוא מבריק יותר מבפנים .אם
הופתעתי ממשהו ,זה מעוצמת האיכות האנושית .גיליתי כאן אנשים בלתי
רגילים .לא רק מקצוענים אלא חדורי רצון לעשות ולהשקיע ,אכפתיים
בצורה יוצאת דופן ומלאי גאוות יחידה .בשבע וחצי בבוקר ,מנהלי מחלקות
כבר במחלקות .כולם נשארים עד מאוחר .זו דוגמה למסירות ולמחויבות

לחולה .אנשים עושים מעל ומעבר כי הם גאים להיות כאן .זו ברכה
אמיתית".
מהו החזון שלך כמנהל בית החולים?
"לעשות כל שניתן למען הילד החולה ומשפחתו ,ובמקביל כל מה שאפשר
למען המוסד ועובדיו בהיבטי פיתוח ,צמיחה ורווחת העובד .זהו העולם של
מנהל בית חולים ,ואת כל השאיפות יש לשקול מול האפשרויות .האתגר
הוא להוציא את המרב מהקיים ,ויותר מכך"...
מדוע בחרת ברפואת ילדים ,ומהו ה"אני מאמין" שלך לגביה?
"רפואת ילדים היא עולם מיוחד ,עם הרבה תקווה והרבה רגש ,שלא הכול
אפשר למדוד בו במונחים כלכליים .לדוגמה ,לא מזמן השתלנו לראשונה
מסתם ריאתי על גבי סטנט בצנתור  -פעולה סופר-מתקדמת ,שחוסכת
לילד פתיחת בית חזה .זול יותר לנתח ,ואנחנו תמיד במצוקת תקציב .אבל
כשעל כף המאזניים נמצא סבל של ילד ,לא חושבים פעמיים .זה מה שיפה
ומיוחד במקום כמו מרכז שניידר .הידיעה שכל כך הרבה אנשים עושים
כל שביכולתם למען חיוך של ילד ותודה של הורה  -זה דבר סוחף ומרגש
שנותן דרייב לכולם".
מה אתה מרגיש כיום יותר  -רופא או מנהל?
"ניהול רפואי משך אותי תמיד .מצד שני ,חשוב לי להישאר רופא ילדים.
זה לא פשוט .אחרי שלב ההתאקלמות בתפקיד ,אני מקווה לשריין לי זמן
לעבודה קלינית במקצועי כראומטולוג ילדים ולהישאר מחובר לשטח .אי
אפשר לנהל בית חולים כמו שניידר מבלי להיות בראש ובראשונה רופא
ילדים .הרבה מאוד החלטות ניהוליות מבוססות על ידע וניסיון רפואי".
לאילו כיווני פיתוח וצמיחה שניידר יתכוונן תחת ניהולך?
"מיומי הראשון כאן הצוות עובד במלוא המרץ על תוכניות עבודה ,ואני
הצטרפתי בלמידה תוך כדי תנועה .עבודה רבה לפנינו .מה שהיה טוב

 10דברים שלא ידעתם על פרופ' פרס
הוא רופא ילדים ומומחה לרפואה דחופה ,שעשה התמחות-על בראומטולוגיית
ילדים בטורונטו ומכהן כפרופסור באוניברסיטת בן גוריון  -אבל חוץ מזה...











גם כשהיה כדורגלן בנבחרת הנוער של ליטא ,הוא ידע שיהיה רופא.
הוא עלה לארץ מקובנה בגיל  23ועבד  28שנים בסורוקה ,מסטאז'ר ועד מנהל חטיבת הילדים.
בחיל האוויר שירת  12שנה ,כרופא מוטס ביחידה  669וכמפקד גף רפואה.
הוא נשוי לד"ר פרננדה פרס ,מנהלת היחידה להיריון בסיכון גבוה בסורוקה .הם הורים לשתי בנות
( )20 ,25ומתגוררים בלהבים.
הוא אוהד של הפועל באר שבע.
הפייבוריטית שלו בעולם היא ניו יורק.
הוא אוהב ספורט ,עתיקות ,אמנות ,תיאטרון ,מסעדות טובות ונסיעות לחו"ל.
הוא שונא איחורים ,עצלנות ,אי-דיוק ואי-סדר.
לולא היה רופא היה כלכלן או מתימטיקאי.
פרופ' פרס ואשתו
המוטו שלו לחיים :לא מאמין בגאונות אלא בעבודה קשה בכל תחום.

ד"ר פרננדה פרס
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"הידיעה שכל כך
הרבה אנשים עושים
כל שביכולתם למען
חיוך של ילד ותודה
של הורה  -זה דבר
סוחף ומרגש שנותן
דרייב לכולם"
לפני  16שנה השתנה .אנו עובדים בימים אלה על תוכניות-אב לשיפור
המלונאות .אחרי הגדלת המיון ושיפוץ היחידה לטיפול נמרץ ,נרחיב ונשדרג
מחלקות ומכונים נוספים .בתוך שלוש עד שש שנים מהיום ,יהיו כאן
שינויים לא קטנים שיצעידו את מרכז שניידר קדימה .מקצועית נמשיך
לחפש את קדמת הרפואה והידע .להביא אלינו את הטובים ביותר ,לאמץ
וליישם טכנולוגיות מתקדמות במלוא העירנות אולם בזהירות הנדרשת,
מבלי להיות נמהרים ,ולפתח מחקר וקשרים בינלאומיים .חשוב שניתן
מענה לרפואה הדחופה אך לא על חשבון הרפואה השלישונית ,שהיא ליבת
הפעילות וממנה צומחת המובילות שלנו .שניידר חייב להמשיך ולקבוע את
גובה הרף ברפואת ילדים  -בשירות ללקוח ,ברמת המלונאות ובמצוינות
הרפואית  -ולעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר .במיוחד
בתחום כמו רפואת ילדים מורכבת ,רק המצוינים שורדים".
איך אתה רואה את המחקר בשניידר? האם ניתן לקיים מחקר ראוי
בעומס עבודה כזה?
"מחקר ,בעיני ,הוא אחד הדברים המקודשים ברפואה ,ובמיוחד בבית חולים
שלישוני אין להפרידו מהעשייה .הרפואה מתקדמת רק דרך המחקר ,וזהו
גם השער לעולם .לכן אני מאמין שצריך לקום כאן מרכז מחקר שכולו
שלנו ,ולא רק כמה חדרים בבניין פלזנשטיין ,ושכל רופא יהיה מעורב
בפעילות .אני בהחלט מתכוון לקדם זאת".
בתקופה כה פסימית ,האם אפשר עדיין לראות את רפואת הילדים
כגשר לשלום?
"למרות שהשלום נראה רחוק ,אסור לוותר לרגע  -קודם כול ,כי ילד הוא
ילד הוא ילד; ושנית ,כי חייבים להאמין שבסופו של דבר קירוב הלבבות
ינצח .רפואת ילדים היא עולם ללא גבולות .להחזיר לחיים ילד חולה זה
דבר נטול-פוליטיקה .כל המחסומים נשברים .אין שגריר טוב מזה .ברוח זו
חידשנו את הקשרים עם קרן פרס לשלום ואנו פותחים דלת לילדים חולים
מעזה ומשטחי הרשות .גם אם הגשר הזה ייבנה לאט ,בסוף הוא יקום".

מה תוכל לספר לנו על סגנון העבודה שלך כמנהל?
"אומר בגילוי לב :אני יודע שאני ריכוזי ,וגם יודע שאלמד לחלוק סמכויות.
הריכוזיות אינה בשל אי-אמון באנשים  -אין אנשים טובים יותר להאמין בהם
וביכולותיהם מאשר אנשי שניידר  -רק שמאופיי אני מעורב מאוד בפרטים
וחשוב לי לשלוט במידע בכל נושא .אלו גם הציפיות שלי מהמנהלים בבית
החולים .ברור לי שבמקום כזה ,שבו עבודת הצוות היא מפתח להצלחה,
עלי לשתף יותר ,להקשיב ולהאציל סמכויות ,ואני מבטיח לעבוד על זה"...
יצא לך שם של מנהל בעל קשרים רבים .כיצד זה יבוא לביטוי?
"אני מאמין שמנהל בית חולים נמדד גם ביכולתו להביא תרומות לקידום
המוסד .אני באמת אוהב לפגוש אנשים ויודע לרקום קשרים ,וכמובן
שאנסה לרתום זאת לטובת המערכת .בכלל ,אני 'איש של אנשים':
בסורוקה הכרתי בשמם כל רופא וכל פקידה וכל מנקה  -משפחה גדולה
שצמחה יחד איתי .אני מקווה שגם בשניידר זה יהיה כך".
בתור "איש של אנשים"  -אין בדידות מסוימת בכורסת המנהל?
"ניהול בית חולים כמו שניידר זו תמיד ריצת מרתון .בסופו של דבר זה אתה
עם עצמך ,עם כל המחשבות וההתלבטויות .כובד האחריות גדול ,ובסוף
אתה הוא זה שצריך 'לחתוך' .אבל יש כאן אנשים מצוינים להתייעץ ולחלוק
איתם .גם רוח גבית יכולה רק לעזור ,ואותה אני מקבל מהנהלת הכללית,
כך שאני מנסה לרוץ בקצב הטוב ביותר; לא בהכרח הכי מהר ,אלא כזה
שמאפשר להמשיך ולחתור תמיד קדימה  -כמו במרתון".
מהו המסר שלך לצוות בית החולים?
"מילה אחת :יחד .מהעובדים הזוטרים ועד להנהלה  -רק עבודת צוות ,שיתוף
פעולה והתייחסות זה לזה כאל לקוח פנימי ,יביאו אותנו להמשך מובילות
ולהישגים חדשים .ביחד ,עם שילוב העוצמות האנושיות והמקצועיות
שגלומות במקום הזה  -באמת שהשמים הם הגבול .הרפואה משתנה
ומתקדמת כל הזמן ,הישגים חדשים בפתח ,ושניידר תמיד יהיה שם ,ראשון
בחזית ,כל עוד נשמור על הביחד שלנו".
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במרכז

רופאים מהבטן
שילוב בין יכולת אבחון מעולה ,טיפול רפואי מתקדם ,גישה חדשנית לתזונה ומחקר ברמה עולמית  -זה מה
שמאפיין את המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר .בניהולו של פרופ' רענן שמיר
מטפל צוות המכון במגוון נרחב של מחלות ,מן הקל אל (השתלות) הכבד
"הגישה שלנו היא לטפל ככל האפשר באמצעות תזונה ,כשהתוצאות טובות
לילד כואבת הבטן .רוב הסיכויים ,שזה לא רציני :עצירות זמנית ,וירוס חולף,
לא פחות מאשר בטיפול הביולוגי-תרופתי".
יותר מדי ממתקים או ...פחות מדי רצון ללכת לבית הספר .גם בעיות
על טיפול חדשני בחולי קרוהן באמצעות נוגדנים ביולוגיים מספר ד''ר יורם
שכיחות כאלו מגיעות אל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד
רוזנבך ,מנהל אשפוז יום במסגרת המכון" .עד לאחרונה הזרקנו לילדים אלו
בשניידר  -אבל לא זו הסיבה למוניטין הרב שיצאו לו בארץ ומחוצה לה .ליווי
נוגדנים המופקים בחלקם ממקור אנושי ובחלקם מחולדות .התרופה הזאת,
מושתלי כבד לאורך שנים ,טיפול מתמשך במחלות מעי כרוניות כמו קרוהן
'רמיקייד' ,שיפרה אמנם את מצבם אבל הייתה כרוכה בתופעות לוואי רבות.
וקוליטיס ,התמודדות עם מומים מולדים ,בעיות תת-ספיגה ,בעיות תנועתיות
התרופה החדשה' ,יומירה' ,היא נוגדן ממקור אנושי בלבד.
במעי (מחלות כמו ריפלוקס ועצירות) ועוד מחלות
טיפלנו באמצעותה ב 14-ילדים חולי קרוהן מגיל שנתיים
מורכבות של מערכת העיכול  -זהו עולמו המקצועי של
"הטיפול בקרוהן,
ומעלה ,והתוצאות דרמטיות .זו תרופה אימונוגנית ללא
צוות המכון ,היחיד בארץ המתמחה בגסטרו ילדים.
יחד עם השתלות
תופעות לוואי .לאחרונה גמלנו בעזרתה ילד בן שלוש
"עבודתנו כוללת שלושה תחומי פעילת מרכזיים
הכבד ,הוא האתגר
שהיה תלוי בטיפול בסטרואידים .האחיות שלנו סידרו לו
ומשיקים זה לזה :דרכי העיכול ,תזונה ומחלות כבד",
הרפואי המורכב
מתן תת-עורי של התרופה פעם בשבועיים ,ומצבו השתפר
אומר מנהל המכון ,פרופ' רענן שמיר" ,מדובר במערכת
פלאים" .במכון הגסטרו בשניידר נצבר הניסיון הרב בעולם
אחת בגוף האדם שאין לנתק את מרכיביה זה מזה".
ביותר בתחום
המכון שבניהולו הוא היחיד מסוגו בארץ
שלנו" ,אומר
המתמחה בתזונת ילדים ,זמין  24שעות
פרופ' שמיר
ביממה עם רופא כונן ,ומהווה מרכז ארצי
להשתלות כבד בילדים ,הכולל מרפאת
מעקב אחר המושתלים ובכלל זה גם
מושתלי מעי.
פרופ' שמיר ניהל בשנים האחרונות את
היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונת ילדים
בביה"ח רמב"ם בחיפה ,במקביל להיותו
יו"ר ועדת התזונה של איגוד רופאי הילדים
ויו"ר האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה
ותזונה בילדים .לפני כחצי שנה הוא שב
לשניידר כמנהל מכון הגסטרו במקומו
של פרופ' גבריאל דינרי ,מייסד המכון
ומנהלו הראשון ,שפרש לגימלאות" .לכאן
מתנקזים המקרים הקשים מכל הארץ",
הוא מדגיש" ,הן מבחינת היקף העבודה
והן מבחינה קלינית ,מאתגר מאוד לעבוד
בשניידר".

לטפל באמצעות תזונה

צוות המכון

כאשר מדברים על מחלות גסטרו כרוניות הכוונה בעיקר לקרוהן ,קוליטיס
וצליאק .שתי הראשונות הן מחלות מעי דלקתיות הפוגעות מאוד באיכות
החיים ,והמטרה היא להביאן למצב של הפוגה" .הטיפול בקרוהן ,יחד עם
השתלות הכבד ,הוא האתגר הרפואי המורכב ביותר בתחום שלנו" ,אומר
פרופ' שמיר .קרוהן היא מחלה גנטית שכיחה יחסית בקרב יהודים ,והידע
הרב שנצבר בשניידר אודותיה ,יחד עם מסה של מאות מטופלים ,מציב את
המכון כאחד המובילים בעולם בתחום זה .אחד מביטויי המצוינות של המכון
הוא היכולת לאבחן חולי קרוהן לפני החרפת המחלה ,ולהשתמש בצורה
מושכלת במודולים טיפוליים שונים לריפוי רירית המעי" .הטיפול בקרוהן
מחייב גישה רב-מערכתית ,מדיאטנית ועד כירורג" ,מסביר פרופ' שמיר,
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במתן תרופה זו בילדים" .הילדה הראשונה בעולם שטופלה ב'יומירה' לפני
כשלוש שנים היא מטופלת שלנו ,בת שמונה וחצי כיום ,המקבלת עתה את
התרופה רק פעם בחודשיים ומצבה טוב .זה סיפוק גדול עבורנו ,במיוחד
מכיוון שקרוהן היא אתגר גדול לרופא" ,אומר ד"ר רוזנבך.

בדרך להשתלת מעי
מחלה נוחה יותר לטיפול תזונתי היא הצליאק (כרסת בעברית) ,הנגרמת
מתגובה חיסונית לחלבון הגלוטן (חלבון קמח חיטה) .תגובה אוטואימונית
המתפתחת אצל הרגישים לגלוטן משפיעה בעיקר על רירית המעי הדק
ויוצרת דלקת העלולה לגרום נזק למעי ,עד לאי-ספיגה של רכיבי המזון.
דיאטה נטולת גלוטן מביאה לרוב להחלמה מלאה ,זאת לעומת קרוהן

וקוליטיס שהן מחלות כרוניות בדרגות חומרה שונות.
בכלל ,טיפול תזונתי במחלות דרכי העיכול הוא ה"בייבי"
של פרופ' שמיר" .אני מאמין גדול בהשפעת התזונה על
הטיפול והריפוי" ,הוא מציין" ,זהו חלק מהייחוד שלנו כאן,
ולכן הקמנו מרכז תזונתי במסגרת המכון".
את הטיפול התזונתי בילדים מאושפזים מרכזת ד"ר
קורינה הרטמן יחד עם הדיאטנית מיכל קאירי.
מדובר בילדים שהזנתם מחייבת שימוש בזונדה או
בגסטרוסטום (הכנסת צינורית לקיבה ללא ניתוח) וכאלו
שנזקקים להזנה תוך-ורידית בבית ( .)TPNילדים אלו
עלולים להתדרדר להשתלת מעי  -תחום שעליו מופקד
ד"ר ירון אביצור .במסגרת המכון הוא מנהל מרפאה
לילדים עם כשל של המעי .ארבעה מהילדים הללו עברו
השתלת מעי בארה"ב וזוכים להמשך טיפול בשניידר.
ד"ר אביצור מבצע את המעקב אחריהם ובמקביל עוקב
אחר מושתלי הכבד יחד עם ד"ר ריקי שפירא" .הזנה
תוך-ורידית קבועה יחד עם אי-ספיקת מעי גורמת
לפגיעה בכבד ,ולעיתים מצריכה השתלה משולבת של
כבד ומעי" ,הוא אומר .מדובר בתחום חדש יחסית ,שזכה
לתאוצה בעשור האחרון .כרגע מועמדת ילדה אחת
להשתלת מעי ראשונה בישראל ,שתתבצע ,כך מקווה
הצוות ,בעתיד הקרוב" .באמצעות צוות רב-מערכתי אנו
מטפלים בילדים הסובלים מאי-ספיקת מעי בכדי לשקם
את המעיים ולחסוך השתלה" ,מסביר ד"ר אביצור" ,אנו
מנסים להזין את הילדים הללו ככל האפשר דרך הפה,
כדי להפחית את סיבוכי ה."TPN-

"הגסטרו הוא עולם ומלואו".
פרופ' שמיר ומטופל

 18שנה עם כבד חדש
אחד מתחומי המצוינות הבולטים של מרכז שניידר הוא
השתלות כבד בילדים .ד"ר שפירא ,מנהלת מרפאת
המעקב למושתלי כבד ,מכירה את הילדים הללו לפני
ולפנים" .אנו עוקבים אחר כ 75-מושתלי כבד ,שברובם
הגדול עברו את ההשתלה אצלנו בשניידר" ,היא אומרת,
"חשוב מאוד לוודא שהם לוקחים את התרופות כנדרש
ולאורך זמן ,אחרת הכבד המושתל עלול להיות בסכנה.
מערך מורכב כמו השתלות כבד בילדים לא יכול
להתקיים ללא שיתוף פעולה רב-תחומי ,במיוחד כאשר
עלולים להיווצר סיבוכים לאחר ההשתלה ,כמו דחיית
האיבר או בעיות בכלי דם .יחידות רבות מעורבות בטיפול והכול מתנקז
למרפאה הייחודית שלנו  -היחידה בישראל המטפלת בילדים מושתלי כבד".
המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד בשניידר מהווה כיום מרכז
ארצי לכל סוגי מחלות הכבד בילדים  -מהרעלת אקמול ועד לאי-ספיקה
חריפה בשל צהבת זיהומית .חלק מהילדים הללו מתדרדרים עד לצורך
בהשתלה" .ילד מושתל כבד חשוף לזיהומים ממש כמו ילד אונקולוגי .יש
ילדים השבים אלינו להשתלה חוזרת .בין  80%ל 90%-מהמושתלים זוכים
לתוחלת חיים של כעשר שנים עם הכבד המושתל ,ויש גם מקרים כמו זה
של המושתלת הוותיקה ביותר שנמצאת אצלנו במעקב ,שנמצאת כבר 18
שנה אחרי ההשתלה".

"אין תחליף למחקר"
את צוות המכון משלים ד"ר עקיבא הירש ,גסטרואנטרולוג ילדים בכיר
העובד במרכז שניידר מאז הקמתו" .בורכנו כאן בצוות מעולה ,מקצועית
ואנושית ,העובד בעומס גדול :אנו רואים אלפי ילדים בשנה ונותנים למעלה
מאלף ייעוצים בשנה למחלקות האשפוז השונות" ,אומר פרופ' שמיר" ,אנו
מטפלים בכל ילד הנזקק להזנה בגסטרוסטום ,להחלפת 'כפתור' בבטן
(במסגרת 'מרפאת כפתורים' שמנהלת חוה פלישהקר ,האחות האחראית),

המכון מהווה כיום
מרכז ארצי לכל
סוגי מחלות הכבד
בילדים  -מהרעלת
אקמול ועד לאי
ספיקה חריפה בשל
צהבת זיהומית

לבדיקה אנדוסקופית או לכל בדיקת
גסטרו אחרת ,ובכל בעיה או סיבוך
הקשורים למערכת העיכול -
מהוצאת גופים זרים ,דרך הרחבת
הוושט ועד לכריתת פוליפים".
עומס העבודה במכון לא מביא את
פרופ' שמיר להתפשר בנושא המחקר .כמי שחבר במועצה העליונה ובוועדת
התזונה של האיגוד האירופאי לגסטרואנטרולוגיה ,מחלות כבד ותזונה בילדים,
הוא מנסה לקדם את המחקר במכון בכל היבט אפשרי" .לחזית המחקרית
אין תחליף .אני ממשיך כאן במחקר בינלאומי ,המרוכז על ידי ד"ר הרטמן,
בנושא חשיבות פקטורים ביולוגיים בחלב אם לגבי בשלות המעי .לאחרונה
השלמנו מחקר של מתן אינסולין לילדים עם תסמונת מעי קצר כתחליף
להזנה תוך-ורידית .אנו עומדים להיות ראשונים בארץ ובין שלושה מרכזים
יחידים בעולם ,שיכניסו שיטות אימונוהיסטוכימיות (לאיתור ולמיקום חלבונים
בחתך של רקמה) לצורך אבחון צליאק .החזון שלי הוא ליצור מערכת
שתוביל הן בטיפול והן במחקר התזונתי והגסטרואנטרולוגי ,ותעזור לעצב
את העתיד בתחום המרתק הזה שמקיף חלק נרחב מאוד בעולם רפואת
הילדים .הגסטרו הוא עולם ומלואו".
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מתחת לחלוק

אחיות למרתון

רינה ויפעת ,אחיות מהמערך ההמטו-אונקולוגי
בשניידר ,סיימו את מרתון טבריה והוכיחו
שבאמת אין דבר העומד כנגד הרצון (והריצה)
"העבודה במרכז שניידר היא כמו ריצת מרתון",
אומר פרופ' פרס בראיון המתפרסם איתו בגיליון
זה .רינה בסלו ויפעת כהן מירב ,שתי אחיות
מהמערך ההמטו-אונקולוגי בבית החולים ,לקחו
את הדימוי הזה רחוק בהרבה .למרחק של
 42.195ק"מ ,ליתר דיוק.
כחלק מקבוצת רצים של הכללית ,שכללה
חמישה נציגים מהארגון ,השתתפו השתיים
במרתון טבריה ה 31-שנערך בתחילת ,2008
וסיימו אותו עם תחושת סיפוק עצומה בהיבט
האישי ועם הרבה כבוד למרכז שניידר ברמה
הארגונית.
ליפעת היה זה המרתון הראשון בחייה והיא
סיימה אותו בזמן של  4:17שעות .לרינה היה
זה כבר מרתון מספר חמש והיא עצרה את השעון בתוצאה המרשימה של
 3:30שעות .איך מגיעה אחות אונקולוגית ,העובדת בשגרה מתישה פיזית
ונפשית ,אל קו הסיום של מסלול המרתון? כמו שאפשר להבין ,לא מדובר
בהישג נקודתי אלא בדרך חיים.
רינה בסלו ,תושבת ראשון לציון ,עוסקת בספורט שנים רבות .למרתון טבריה
היא התכוננה במסגרת אימוניה בקבוצת "רצי רמת השרון" ,תחת המאמנת
זהבה שמואלי (מרתוניסטית אולימפית ואלופת הארץ במשך שנים רבות).
יפעת כהן מירב ,חברת קיבוץ שפיים ואם לשתיים ,התאמנה לקראת טבריה
במשך חודשים ארוכים ובדרך והשתתפה בחצאי מרתונים ( 21ק"מ) .אביה
בן ה ,72-מרתוניסט ותיק שהשתתף ב 46-מרתונים ,ליווה אותה בחלקים

מהמסלול ועודד אותה ברגעים הקשים לקראת קו הסיום" .התחלתי לרוץ
לפני כארבע שנים וחצי ,אחרי הלידה ,רק כדי לחזור למשקל התקין ,אבל עד
מהרה הריצה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי" ,מספרת יפעת" ,לפני כשנה
יצאתי לחופשה משפחתית בטבריה ,ובעודי מתאמנת על כביש היציאה
מטבריה שמתי לב לסימוני הקילומטרים שעליו ,שנשארו אחרי המרוץ .אז
גמלה בליבי ההחלטה לעשות את הדבר האמיתי .נכנסתי לתוכנית אימונים
מפרכת .השילוב בין הריצה לבין חיי המשפחה והעבודה כאחות במחלקה
אונקולוגית ,היה לא פשוט בלשון המעטה ,אבל מספק מאוד .זכיתי לפרגון
אדיר ולתמיכה מהרבה אנשים קרובים לי ,ולכולם מגיעה תודה ענקית .ללא
ספק ,זו אחת החוויות המדהימות והמרגשות בחיי".

הבחירות מאחורינו  -יש ועד חדש
נעמי ממחלקת פגים ושלמה מההדמיה הם
ראשי הוועד הנבחר של עובדי מרכז שניידר
נעמי אלכאוי ,אחות בצוות ניהול מחלקת פגים ובוגרת תואר
שני במנהל מערכות בריאות ,היא יו"ר הוועד של עובדי מרכז
שניידר ,וסגנה בתפקיד הוא שלמה מיכאל ,טכנאי רנטגן במכון
ההדמיה (וזוכה ציון לשבח ב"עובד המצטיין"  - )2005כך נקבע
בתום הבחירות לוועד החדש .יחד עם נעמי ושלמה נבחרו עוד 13
חברים ,שייצגו בקדנציה הנוכחית את עובדי בית החולים .נעמי
מחליפה את עירית רוט ,אחות אחראית במחלקה הכירורגית,
שכיהנה כיו"ר הוועד במשך כארבע שנים" .אני בטוחה כי נפעל
למען רווחתם של עובדי שניידר תוך שמירה על יחסי עבודה
תקינים ופוריים" ,אומרת יו"ר הוועד החדש .בהצלחה!
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רק בריאות ,ידיעות אחרונות

שניידרמדיה
וסטי

 :2007אנחנו והתקשורת

ג'רוסלם פוסט

 - 3,209זהו מספר האזכורים של מרכז
שניידר בתקשורת הישראלית במהלך
שנת  .2007בממוצע ,מדובר בשמונה-
תשעה אזכורים בכל יום ,ואם נמשיך
בסטטיסטיקה ,אפשר לומר שלא חלפו
שלוש שעות רצופות (בממוצע ,כמובן)
בלי שמרכז שניידר יוזכר בכלי תקשורת
כלשהו 70% ...מהאזכורים ( )2,273היו
בעיתונות המודפסת 602 ,באינטרנט179 ,
ברדיו ו 155-בטלוויזיה .בואו נקווה שגם
השנה נמשיך להיות בכותרות  -וככל
האפשר בזכות סיפורים משמחים.

ידיעות פתח תקוה

2249088
תוכנית :חדשות � ערו� 10
תארי�19/02/2008 :
שעה:
19:13:00
רשת:
ערו� 10

כותרת :הילה אלרואי � צינתור לב חדשני בבית
החולי� שניידר
יעקב אילון  :אחד המומים הנפוצים המולדים הנפוצים ביותר הוא
בעיה במסתם הלב ,עד עכשיו הדרך לטפל בכך היתה ניתוח לב

ידיעות אחרונות

פתוח ,מסובך ומסוכן אבל הליך צנתור חדשני שבוצע אתמול
בתלמידת תיכון בבית החולים שניידר מבשר על שינוי דרמתי ,על
כך דיווחה של כתבתנו לענייני בריאות הילה אלרואי.
הילה אלרואי  :קשה להאמין אודליה לביא רק בת  17אבל
הספיקה לעבור כבר  4ניתוחי לב פתוח.
אודליה לביא  :בגיל שבועיים ,בגיל שנתיים ,בגיל חמש ,ובגיל
שתים עשרה.
:10
אלרואי
הילה ערוץ
חדשות

אודליה לא לבד ,מום לב אצל תינוקות הוא

המום השכיח ביותר הפתרון היחיד לחלק מהילדים האלה הוא
ניתוח לב פתוח להחלפת מסתם הכולל פתיחה של בית חזה,
כאבים קשים והתאוששות ממושכת ,אבל מהיום הכל עומד

מעריב
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דה מרקר ,הארץ

פעימת הלב

איילת מטיילת ...וחוזרת עם פרס
פוסטר של האחות איילת פילין ,בנושא הכנת ילדים חולי סרטן לטיפול
קרינתי ,הוא המנצח בסקטור הסיעוד בכנס  SIOP 2007בבומביי
פוסטר שהציגה איילת פילין ,אחות מאשפוז יום אונקולוגי ,בכנס האיגוד הבינלאומי לפדיאטריה
אונקולוגית ( )SIOPשנערך בבומביי בסוף  ,2007הוכתר כפוסטר המנצח מבין שש עבודות
מכל העולם שעלו לגמר התחרות .איילת ,המתפקדת בשניידר כמרכזת טיפול בקרינה ,הציגה
בכנס פוסטר בנושא "הכנת ילדים חולי סרטן בגילאי  3.5עד  6שנים לטיפול קרינתי על ידי
צוות רב-מקצועי" .שותפתה של איילת להכנת הילדים לטיפול בקרינה היא שני טרייסמן,
מטפלת באומנות .הכנת הילד לטיפול בקרינה נועדה להפחית את החרדה המלווה בתהליך
ולתת אמצעי נוסף להתמודדות בעת הקרינה עצמה ,המתבצעת ללא נוכחות ההורים .תהליך
ההכנה לקרינה כולל מתן הדרכה לילד והוריו ,ביקור מקדים במכון הקרינה עם הצוות ,ועבודה
עם המטפלת באומנות .איילת נסעה להודו בסיוע העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי ,עמותת
חיים והאגודה למלחמה בסרטן" .עם יציאתי מהארץ כבר ידעתי כי הפוסטר מועמד לפרס יחד
עם עוד שישה פוסטרים מכל העולם ,ולכן היה עלי להרצות" ,היא אומרת" ,ההרצאה כללה
מצגת וסרטים קצרים הממחישים את תהליך ההכנה לטיפול קרינתי .ביום האחרון של הכנס
נערך טקס מכובד ובו נודע לי כי הפוסטר הוא המנצח בסקטור הסיעוד .חזרתי גאה הביתה".

מתכננים את השחרור
מודל שחרור מתוכנן מבית החולים לקהילה ,בשיתוף מחוז שו"ש ,מבטיח רצף טיפולי ומשפר את השירות
בשיתוף פעולה עם מחוז שרון שומרון של הכללית ,יצא לדרך פיילוט של
שחרור מתוכנן ילדים .הפרויקט נערך בשיתוף שתי מחלקות במרכז שניידר,
מחלקת ילדים ב' וטיפול נמרץ חזה ולב ,ו 15-מרפאות במחוז שו"ש .מדווחת
נורית זוסמן ,הממונה על הבטחת איכות בהנהלת הסיעוד" :הצוותים מבית
החולים ומהקהילה נועדו מספר פעמים ,הגדירו צרכים ובנו מודל עבודה
משותף תוך הכרת הצרכים ההדדיים ,המטרות והנושאים לטיפול .האווירה
במפגשים הייתה נעימה ומלאת רצון לשותפות אמיתית ,מתוך הבנה כי
שיתוף פעולה בין בית החולים לקהילה ,תוך שמירה על רצף טיפול ,הוא
תהליך הכרחי בטיפול בחולים בכלל ובילדים בפרט" .בשנת  1999פותח
בכללית מודל שחרור מתוכנן ,הפועל מאז  2001במחלקות הפנימיות בבתי

"עמל רגשי".
מדברים על זה

סדנה נוספת בנושא "עמל רגשי",
העוסקת בהתמודדות צוות סיעודי עם
מטופלים מעוררי דחייה והתנגדות ,נערכה
בהשתתפות שמונה אנשי צוות סיעוד
ממחלקות שונות בבית החולים .הסדנה ,בת
חמישה מפגשים ,היא פרי שיתוף פעולה
בין אגף הסיעוד לשירות הסוציאלי של מרכז
שניידר ,והועברה על ידי ליאורה עקירב,
אחות במערך האמבולטורי ,וד"ר עפרה ארן,
מנהלת השירות הסוציאלי" .זהו נושא שאינו
מדובר בקול רם ,וטוב שהסדנה מאפשרת
לו ביטוי" ,אמרו המשתתפים בסיום" ,מומלץ
שכל אחות תעבור סדנה כזאת".

חולים ובמוסדות הכללית .בעקבות פיתוח מערכות מידע ממוחשבות ויחד עם
התפתחות מערכת "אופק" ,נבנה גם מודל שחרור מתוכנן" .שחרור מתוכנן
של ילד מאשפוז בבית חולים לקהילה ,מטרתו לשפר את השירות ואת הטיפול
בילד ובבני משפחתו" ,מסבירה נורית" ,התהליך כולל התייחסות לצרכים של
הדרכה ,טיפול תוך-ורידי ,מתן תרופות מיוחדות תוך שמירה על רמת היענות
גבוהה ,ציוד ומכשור כמו מתן חמצן ,תחזוקת צנתרים מרכזיים ומעקב
גדילה והתפתחות" .השחרור המתוכנן מתחיל בעת
קבלת הילד למחלקה ונמשך עד לקליטתו
בקהילה ,ובכך מבטיח רצף טיפולי שלם
ללא חסרים.

מנתחים את הפחד -
ומתמודדים עימו

כדי להקל על ילד העומד בפני ניתוח להתמודד על תחושות החרדה
ואובדן השליטה ,יזמה הנהלת הסיעוד פרויקט הכנה לניתוח
בשילוב הסיעוד ,המרכז החינוכי והשירות הסוציאלי ובראשותה
של רחל גודינגר .ההכנה כוללת הדרכת הילד ומשפחתו לקראת
הניתוח ,מתן הסבר על ההתנהלות ביום הניתוח ,והפעלה
משותפת באמצעות משחק שנבנה על ידי צוות המרכז החינוכי.
המשחק נותן לגיטימציה להביע רגשות ולהציף תחושות עמוקות
באמצעות הומור ,כרטיסי משימות ואווירת שעשוע .הילד לומד
אודות האיבר המנותח בליווי כרטיסי הסבר ומאתר את מיקום
האיבר בגוף על ידי המחשה של איברים פנימיים המחוברים
בסקוטש .בסיום ההדרכה מוזמנים ההורים והילדים להעלות שאלות
והילד מקבל את החוברת "מהרדמה להתעוררות" .בקרוב תצא לאור
חוברת הכנה לניתוח ,הכוללת מידע בשילוב שעשועים לילדים.
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בזכוכית מגדלת

ברגישות ובנחישות
אין דרך מדויקת יותר לפתוח את סיפורו של צוות הקבלה
בשניידר ,מאשר אירוע המתרחש באופן מקרי בדיוק כשאנו
משוחחים עם העובדות הוותיקות בצוות .לדלפק מגיעה
לקוחה נרגשת ,תינוק קטנטן על זרועותיה ,שלא יודעת את
נפשה מרוב תודה לצוות על הסיוע ,המקצועיות והתמיכה.
מסתבר שזו יולדת מאילת שהצליחה לשהות ליד הפג שלה
רק בזכות חדר הורים שסודר לה בעזרת צוות הקבלה .האושר
שלה "עושה את היום" לצוות עובדות הקבלה ,המהוות את
'הפנים של שניידר' עבור לא מעט לקוחות.

יחידת ההכנסות של מרכז שניידר אמונה על התהליך המורכב
של חיוב וגבייה ,הכולל מאות אלפי נתונים בחודש .יצאנו
לפגוש את צוות משרד הקבלה והגבייה ואת שי פלדמן ,מנהל
היחידה ,וגילינו שוב שבחיוך והקשבה אפשר להשיג המון

בקבלה עוברים כיום בעיקר לקוחות ללא התחייבות כספית,
ועל הצוות לדאוג שישאירו אסמכתאות לתשלום .מדובר
בשילוב עדין שבין שירות לגבייה" .יושב מולי לקוח נסער,
ובאמת ,מה יותר מלחיץ מילד חולה" ,אומרת ריקי חסיד
מצוות הקבלה" ,הכול מאוד רגיש .אנו צריכות לגלות הבנה,
לגרום לו להפשיר ,וגם לעמוד על שלנו"" .לנווט בין אמפתיה
לאסרטיביות" ,מוסיפה נעמי מנקלי ,הקופאית הראשית.
עד לפני כמה שנים היה זה "משרד קבלה ומיון" ,ולקוחות
רבים צבאו עליו בלובי שניידר .כיום המיון מופרד ,רוב
הלקוחות מתקבלים במרפאות ובמחלקות ,ומשרד הקבלה
והגבייה מטפל בפחות מקרים אבל בכאלו שמורכבותם רבה
יותר" .המגמה להתמקד בבקרה שמאחורי הקלעים כדי למקסם הכנסות",
אומר שי פלדמן ,מנהל יחידת ההכנסות הכוללת את משרד הקבלה ,גבייה,
קופה ורפואה בינלאומית.
קבלה ורישום נכון של חולה משפיעים ישירות על רישום ההכנסות .צוות
היחידה אחראי על מרכיבי ההתחשבנות ,אספקת המידע ,טיוב נתונים,
בקרה וחיובים  -הכול כדי שניתן יהיה להגיש חשבונות נכונים .מדובר במאות
אלפי נתונים מדי חודש .להמחשה ,כל מבחנת דם שעוברת בין בילינסון
ושניידר יוצרת צורך בהתחשבנות.
איך זה בעצם עובד? במערך האמבולטורי ,כל בדיקת מעבדה או צילום
רנטגן מדווחים ישירות במערכות המחשוב .הרופא או האחות המבצעים את
הפעולה מדווחים למזכירת המחלקה ,המקלידה את הנתונים במערכת .ATD
המערכת מתעדת את הטיפול או הבדיקה לפי פרמטרים שונים ומתמחרת
אותם בהתאם לתעריפון קבוע .לאחר בקרה וטיוב עובר החשבון הסגור
למערכת ה SAP-שממנה מופקת החשבונית .במחלקות האשפוז מתקיימת
בקרה קבועה על ימי הקבלה ומועדי השחרור.
קשרי ההתחשבנות נעשים מול גורמים רבים :מחוזות הכללית ,קופות
החולים ,בתי חולים ,משרד הביטחון וביטוח לאומי ,ועליהם אמון צוות הגבייה

מי ומי בצוות הקבלה והגבייה
גילת בוליס (אחראית יחידת גבייה) ,ילנה טוקר ,אהובה הירש,
ענת פרץ (עובדות גבייה) ,יפה גילת ,ליאורה קליין (עובדות קבלה),
נעמי מנקלי (עובדת קבלה וקופאית ראשית) ,ריקי חסיד (עובדת
קבלה וקופאית) ,נאוה קלוגר (עובדת הקבלה במחלקה האונקולוגית),
סווטלנה גרמן (מתאמת רפואה בינלאומית) ,שי פלדמן (מנהל יחידת
קבלה והכנסות).

בראשות גילת בוליס .נציגי הקופות מגיעים לשניידר כמעט מדי יום ,מבקרים
במחלקות ובודקים האם המטופל מאושפז בצדק והאם הבדיקה שעבר אכן
נחוצה" .יש לא מעט ערעורים ותפקידנו לרדת לפרטים ,לבדוק עם הרופאים
ולהוכיח נחיצות כדי שהמשא ומתן יסתיים על הצד הטוב ביותר .רק אם אין
ברירה מעבירים את הטיפול לעו"ד" ,אומר שי.
שי ,כלכלן במקצועו עם תואר שני במינהל עסקים ,הגיע לפני כחצי שנה
מקופ"ח מכבי" .העבודה כאן מורכבת מאוד ,עתירת ממשקים ולא נגמרת
לעולם" ,הוא אומר" ,הסיפוק הוא כשאנו מצליחים להגדיל את הכנסות בית
החולים דרך איתור פעולות לא מדווחות" .כל אי-דיווח משמעו הפסד כספי
לבית החולים" :לעתים ,מתוך רצון להקל על החולה ,לא מדווחים במחלקות
על בדיקות ,וחבל .ככל שההכנסות יגדלו ,כך נוכל לתת שירות טוב יותר!"
רפואה בינלאומית היא עוד מקור הכנסה חשוב לבית החולים" .בתיירות
המרפא אנו מהוות חזית ראשונה למפגש עם הלקוח ,וחוות את התהליך
המרגש שעוברות המשפחות בגיוס הכספים" ,אומרת אהובה הירש מצוות
הגבייה" ,מדובר במקרים מורכבים ,לרוב ממדינות מצוקה .לא זורקים מכאן
אף ילד :למשל ,ילדה אונקולוגית מאלבניה שקיבלנו למרות שהחוב עדיין לא
סודר במלואו .כאשר הילד נרפא המשפחות כל כך אסירות תודה  -גם לנו,
שגובות את התשלום".
רוב עובדות הקבלה הן מ"דור המייסדים" של שניידר" .אין תחליף לידע
ולניסיון שלהן" ,אומר שי" ,הן מכירות כל בדיקה וכל קוד ,יודעות לזהות
אבחנות ,עם איזה רופא לדבר .עובדות כמו מכונה משומנת" .מאז פרישתה
של ליאורה סמיון ועד הגעת שי ,עבד הצוות כשנה ללא מנהל ,באופן 'חלק'
וללא שום תקלה" .ההיכרות שלנו זו עם זו ושל כולנו עם התפקיד היא משהו
יוצא דופן" ,אומרת ריקי" .אנו שער הכניסה לבית החולים ,מכירות את כל
המקרים הקשים ומלוות את המשפחות בשמחה ובעצב" ,ממשיכה אהובה,
ונעמי מסכמת" :בנינו כאן הכול נדבך על גבי נדבך .שניידר עבורנו זה יותר
מבית שני .זו משפחה ,זו חתיכת חיים".
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עם כל הלב

עמותת ילדים שלנו :נתינה עם נשמה
עסקים מהלב
דני פישמן ואשתו שרה אירחו
בביתם אנשי עסקים כדי להזמינם
להצטרף לוועדה מייעצת,
שמטרתה קידום מיזמים לשיפור
רווחת הילדים .הנוכחים וביניהם
גם לין שניידר ,יו"ר "ילדים שלנו",
אלי דפס ,מנכ"ל הכללית ,ד"ר
אהוד דוידסון ,סמנכ"ל הכללית,
ופרופ' פרס ,מנהל מרכז שניידר,
נהנו מארוחת גורמה שהוכנה
בהתנדבות על ידי קייטרינג רן
שמואלי .המפגש השני כבר
בדרך...

עוד תרומה טעימה ל"ילדים שלנו"

מודל להתנדבות  הדוגמנית והשחקנית בר רפאלי ביקרה במרכז
שניידר והפתיעה ילדים רבים ,ששמחו לקבל ממנה מתנות ובעיקר
התרגשו מנוכחותה של הדוגמנית הבינלאומית

יום התרמה לילדים שלנו בפאריס
זו שנה חמישית ברציפות שקהילת נואי בפריז מקימה "חנות ספרים ליום
אחד" ,פרויקט ייחודי שהכנסותיו קודש ל"ילדים שלנו" .הפרויקט צומח משנה
לשנה וסופרים רבים מגיעים מישראל כדי לחתום על ספריהם .תודה לרוח
החיה מוניק קרן ,ולכל אנשי הקהילה כולל הילדים שיוצרים למען העמותה.

מתנדבת מיוחדת בפגייה

כל ההכנסות מארוחת גורמה מפוארת ,שנערכה זו הפעם החמישית,
הוקדשו השנה למחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר  -למימון פסיכולוג
מומחה במחלקה האונקולוגית .השף שגב משה ממסעדת "שגב" בהרצליה
ניצח על הארוחה ביחד עם השף-קונדיטור ערן שוורצברד .גם האמנית דינה
אור תרמה לאירוע מהנה ומיוחד שכולו למען "ילדים שלנו".

קצרצרים



קצרצרים



קצרצרים



ביוזמתה של איריס לנגר ,יו"ר ומייסדת עמותת "ילדים שלנו" ,נערך במרכז
שניידר ביקור נוסף של ארגון  ,IWCהמאגד שגרירות ונשות דיפלומטים .מטרת
הביקור הייתה היכרות עם בית החולים ויצירת שיתופי פעולה ,ונכחו בו שגרירת
ליטא ונשות שגרירי רומניה ,ונצואלה ,הולנד ואל-סלבדור .האורחות התקבלו
על ידי פרופ' פרס וקיבלו הסבר על בית החולים ,סיירו במחלקות וחילקו
הפתעות לילדים .לאחר מכן האזינה הקבוצה לנגינת הכנר איתי שפירו ,שעתיד
להופיע בקונצרט התרמה של  MDIבחודש אפריל בקרנגי-הול שבניו-יורק.
לסיום ,הקשיבו האורחות להרצאה של ד"ר רויטל נימרי בנושא סוכרת ,ולהסבר
מרתק של אשת שגריר ניגריה ,ג'אנט אוליסה ,אודות חוויותיה מההתנדבות
בפגייה  -פעילות שהחלה בה לאחר ביקור קודם בשניידר בנובמבר .2007

קצרצרים

   ביקור משמח מדי שנה מארחת עמותת "ילדים שלנו" את חברי קהילת
פלטבוש מניו יורק ,שמגיעים ארצה כדי לשמח ילדים ברחבי הארץ .גם השנה הם הגיעו
אלינו עם מזוודות עמוסות בכל טוב והעלו חיוכים רבים על פניהם של הילדים.

   ע citi-טוב

ביוזמת העמותה הגיעו כ 80-עובדי חברת  ,citiחדורי מוטיבציה ואנרגיה ,ליום פעילות
מרגש ומהנה למען ילדי שניידר שכלל בניית טיסנים ,עיצוב תכשיטים ,צביעה על גבי גבס,
זרים מתוקים ועוד .מנכ"ל  ,citiראלף שעיה ,הודה על ההזדמנות לתרום למען הקהילה
והודיע על תרומה מכובדת של החברה למען "ילדים שלנו”.
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קצרצרים



קצרצרים



לצמוח עם קומברס מדי שנה חוגגת עמותת "ילדים
שלנו" את ט"ו בשבט ביחד עם הילדים המטופלים בביה"ח ובני
משפחותיהם .השנה ,עובדי חברת קומברס נרתמו למשימה,
וארגנו מגוון פעילויות לילדים בקומת הכניסה.

קרן ילדים שלנו

 "י.ש( ".ע"ר) היא גוף התנדבותי ,הפועלת לשיפור רווחתםשל הילדים המטופלים בביה"ח .למידע נוסף ניתן לפנות
למשרדי העמותה ,קומה  ,2בטל' 03-9253802

ישראל מקוב  -נשיא "נאמני מרכז שניידר"
ישראל מקוב ,כיום יו"ר גיוון אימיג'ינג ויועץ
למועצת המנהלים של חברת טבע ,נבחר על
ידי האסיפה הכללית של עמותת נאמני מרכז
שניידר לתפקיד הנשיא החדש של העמותה.
מקוב ,מבכירי המנהלים בישראל ,שימש
כנשיא ומנכ"ל טבע עד  .2007הוא הצטרף
לטבע ב 1995-כסגן נשיא לפיתוח עסקים ומ 1999-כיהן כסגן נשיא בכיר
האחראי על תהליכי האינטגרציה והגלובליזציה של החברה .בינואר 2001
מונה למשנה למנכ"ל טבע .באפריל  2002מונה למנכ"ל ולנשיא החברה,
תפקיד שמילא במשך כחמש שנים .השנים בהן הוביל מקוב את טבע היו

משמעותיות מאד לצמיחתה הגלובלית של החברה ,לפיתוחה ולתהליכי
האינטגרציה שעברה .ישראל מקוב כיהן בתפקידים בכירים רבים ,החל
מהתעשייה הפרמצבטית ב 1974-בחברת אביק ,דרך הקמת אינטרפארם
ב - 1979-אחת מההצלחות הביוטכנולוגיות הראשונות בישראל ,ייסוד בנק
השקעות ישראלי-אמריקני ,ניהול קונצרן יכין חקל ועוד .מקוב ( )68בוגר
תואר ראשון בחקלאות ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית ,אב
לשלושה ומתגורר בכרמי יוסף" .אני מאמין שעמותת הידידים צריכה לסייע
לבית החולים לשמור על מעמדו כמרכז מצוינות לאומי וכפורץ דרך בטיפול
בילדים .אעשה ככל יכולתי כדי לתרום לכך" ,אמר עם היכנסו לתפקיד .כולנו
מאחלים לו הצלחה.

גאידמק הצטלם -ותרם
ארקדי גאידמק ,שהצטלם לפרסומת
המדוברת של פלאפון (בהפקת משרד
הפרסום באומן-בר-ריבנאי) ,תרם את
השכר שקיבל עבור הקמפיין למרכז
החינוכי בבית החולים .במפגש ההוקרה
במרכז שניידר ,במעמד מנהל בית
החולים פרופ' יוסף פרס ,נכחו גם גיל
שרון ,מנכ"ל פלאפון ,ומשה גאון ,מבעלי
משרד הפרסום המלווה את מרכז
שניידר בהתנדבות למעלה משש שנים.

הופעה שחודרת ללב

מתוך אמונה בנתינה
תחנת האחיות ביחידה המחודשת לטיפול נמרץ חזה ולב נחנכה בטקס מרגש ,במעמד פרופ' יוסף פרס וצוות
היחידה .בטקס נכחו בני הזוג טסי ואברהם אטיאס ממקסיקו ,שהרימו תרומה כספית להקמת התחנה לכבוד
יום הולדתה ה 18-של בתם הבכורה סטפני ומתוך אמונה מלאה בערך העליון של נתינה ועזרה לזולת.

לזכר הבן,
למען המחקר

פרידה ואפרים וינטר ,המתנדבים במרכז
שניידר מעל עשר שנים (בתמונה :יחד עם
פרופ' שי אשכנזי ,מנהל יחידת המחקר
בבית החולים) הקימו באמצעות עמותת
הנאמנים קרן-עד למענקי מחקר לזכר בנם
רס"ן אודי וינטר ,שנפל במלחמת שלום
הגליל .מדי שנה יוענק מענק מחקר לרופא
מתמחה על הצעת מחקר שתיבחר.

קרן רחלי :במותה ציוותה
לזכר רחל בצלאל ז"ל ,שנפטרה בגיל  ,34החליטה
משפחתה לתרום סכום נכבד לקרן-עד שתעניק
מענק מחקר שנתי בתחום הסרטן בילדים לרופא
או לאחות במחלקה האונקולוגית בשניידר .המענק
הראשון של "קרן רחלי" הוענק בינואר  2008לד"ר הלן
טולדנו ,העוסקת בתחום גידולי המוח .בתמונה :ד"ר
טולדנו עם ד"ר יניב ,מנהל המערך ההמטו-אונוקולוגי,
ועם הוריה של רחלי ז"ל.

חגית רוס ,עורכת דין במקצועה
וזמרת מוכשרת ,בחרה להקדיש את
ההכנסות מהופעתה הראשונה לקהל
הרחב (בליווי הפסנתרן יהונתן גרשון)
למען הרחבת יחידת הצנתורים
במרכז שניידר .במופע שנערך
במועדון קמלוט בהרצליה נכחו גם
ד"ר עינת בירק ,מנהלת מכון הלב,
ד"ר אלחנן ברוקהיימר ,מנהל יחידת
הצנתורים ,וד"ר אביבה רון ,יו"ר הוועד
המנהל של נאמני מרכז שניידר.

נאמני מרכז שניידר
הנה אגודת ידידים הפועלת למען בית
החולים מאז הקמתו ב .1992-אגודת
הידידים הוקמה במטרה לסייע לבית
החולים בכל הקשור לפיתוחו ולקידומו.
ניתן ליצור קשר בטל' 03-9221748
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חדר ילדים

צלילים של תקווה

פרויקט המוסיקה במרכז שניידר עוזר בטיפול ובהחלמה ,קוצר שבחים מההורים
והילדים וזוכה לתגובות נלהבות גם בניו יורק .זה נשמע נהדר

במרכז החינוכי של מרכז שניידר פועל מזה
כשנתיים פרויקט מוסיקה בעזרת תרומתה
הנדיבה של קרן .Heather on Earth Foundation
במסגרת הפרויקט ,עובד צוות מטפלים
ומוסיקאים במחלקות השונות ומציע לילדים
המאושפזים מגוון פעילויות מוסיקליות ,הנעשות
במסגרת פרטנית וקבוצתית למטרות טיפול
והעשרה .מגוון רב של כלי נגינה ,שנבחרו בקפידה
לצרכים הייחודיים של הילדים ,מאפשרים שפע
של אפשרויות לעשייה מוסיקלית יצירתית.
בין אם אלו קבוצת קריוקי ,סיפור מוסיקלי או
אלתור במוסיקה  -כיום ניתן לומר בוודאות כי
פעילות זו יוצרת סביבה מרגיעה ומכילה ,מקנה
תחושת שליטה ,מחזקת את הדימוי העצמי
ומעניקה הנאה רבה לילדים .תוצאות הפעילות
באות לביטוי לא רק בהטבה הניכרת במצב
המטופלים החשופים למדיום זה ,אלא גם דרך
המשוב החיובי שמתקבל ממשפחות הילדים
ומשיתוף הפעולה הפורה עם הצוות המקצועי
במחלקות .ועוד סיבה לגאווה :גבי פרנק ,המוביל
את פרויקט המוסיקה ,הציג את הפעילות בכנס
בינלאומי בניו יורק וזכה לתגובות נלהבות
ומרגשות.

