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מכון שהוא בית

המכון הנוירולוגי בשניידר,
בניהולו של פרופ' שופר ,הוא בית
לילדים הנוירולוגיים ולהוריהם

דבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,
השנה אנו מציינים  18שנה להקמתו של מרכז
שניידר לרפואת ילדים בישראל  -יום הולדת רב
משמעות עבורנו .במקום שחרת על דגלו להציל
חיים ולהעניק איכות חיים לכל ילד חולה באשר
הוא ,לצירוף ח"י שנים יש כוח חזק במיוחד.
 18הוא כבר גיל הבגרות ,אולם בהיותנו בית חולים לילדים נישאר תמיד
צעירים  -אם לא בגיל ,הרי שבקהל המטופלים שלנו ,באווירה המיוחדת
השורה בבית החולים ובמחויבותנו לזכור תמיד ש"ילד הוא ילד הוא ילד".
ב 18-שנותיו רשם מרכז שניידר שורת הישגים מרשימה במיוחד  -תוצאה
של מצוינות מקצועית ,שאיפה מתמדת למובילות ,הון אנושי יוצא דופן
באיכותו ויכולת להניע פריצות דרך .כבית חולים בוגר ,אנו חייבים עתה
יותר מתמיד להביט קדימה ולשרטט את העתיד .ואכן ,בימים אלו סיימנו
את גיבוש תוכניות האב לשנים  2018-2010במסגרת התכנון האסטרטגי,
המעצב את עתידו של בית החולים שלנו .במבט קדימה ,ברור כי מרכז שניידר
צריך לגדול בכ 30-אחוז מכל הבחינות :באשפוז ,בשירות האמבולטורי ועוד,
כולל הצורך בהקמת בניין נוסף לבית החולים .זאת ההזדמנות להודות לכל
מי מכם שלקח חלק פעיל או עקיף בעבודת החשיבה וגיבוש התוכניות
במסגרת תהליך חשוב זה .נושא נוסף ,שקיימת חשיבות רבה לחיזוקו,
הוא המחקר להיבטיו השונים .בתחילת שנת  2010תתכנס ועדה מייעצת
בינלאומית לקידום מחקר בבית החולים ואני בטוח כי מהלך זה ישא פירות.
לאחרונה נפרדנו מד"ר וילונסקי ,ממתכנני ומקימי בית החולים  -רופא
ואדם ,המגלם באישיותו את כל מה שמאפיין את מרכז שניידר .עם יציאתו
לגימלאות אני מבקש להודות לו בשם כולנו ולאחל לד"ר טוקר ,מחליפו
בתפקיד ,שיוביל את בית החולים להישגים חדשים .כמו כן ,בימים אלו
נפרדנו מפרופ' מימוני הפורש לגימלאות ,ואני מבקש להודות לו על תרומתו
העצומה לבית החולים.
פרופ' יוסף פרס

מילה אישית
שלומות מניו יורק,
בעוד אני כותבת ,פתיתי השלג
הראשונים נוחתים על העיר ניו יורק
וגשמי החורף יורדים על ישראל.
בעת שהימים הולכים ומתקצרים
בדרך אל היום הקצר של השנה ,אנו
מתכוננים לחגוג את החנוכה ,חג האורות שלנו .קיומו של
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל הוא תזכורת לכך שגם
בעידן המודרני קורים ניסים.
בחודש אוקטובר השתתפתי בוועידת הנשיאים השנייה
בירושלים ,שנשאה פנים אל המחר באירוחו של הנשיא שמעון
פרס .בנוכחותם של מנהיגי עולם ומובילי חדשנות בפוליטיקה,
באקדמיה ,בעסקים ,בפילנתרופיה ,בתרבות ובאמנות ,ותוך
מחויבות להביט יחד לעתיד ולעצב מחר טוב יותר ,קבעה
הוועידה מסגרת עבודה המאפשרת לנו לתרום וללמוד גם
יחד .כאשר מרכז שניידר מתקרב ליום הולדתו ה ,18-חשוב
שנדע מהיכן באנו ,איפה אנו כעת ולאן מועדות פנינו .זהו הזמן,
בהתבסס על האידיאלים המקוריים של מצוינות ושל גשר
לשלום ,להביט אל החזון שלנו לעתיד לבוא .אמונתי הנחושה
היא שנמצא השראה רבה בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת
והרפואה ההוליסטית ,תחומים שהם לכאורה הפכים ,אולם
מכוונים שניהם למטרה אחת באמצעות מחויבותנו למדע
והגישה הרב-מערכתית והמקיפה של צוות בית החולים.
בימים אלו של השנה אנו זוכרים את אימי ,הלן שניידר ז"ל
 מייסדת "ילדים שלנו" ,שצמח לארגון התנדבותי מצטיין שכולוהישגים וגאווה לבית החולים ולמדינה.
בברכת שלום ואור,
לין שניידר

יום הילד יום יום
מטבע הווייתו ,במרכז שניידר כל יום הוא "יום
הילד" .ועדיין ,יום הילד הבינלאומי לשנת  2009צוין
באירוע מיוחד שאורגן בלובי בית החולים על ידי
הוועדה להגנת הילד בשניידר בסימן "בואו נקדים
תרופה למכה" .המבקרים והאורחים הוזמנו לדוכנים
של עמותות הפועלות למען ילדים בסיכון ,לפינות
יצירה ומשחקים בנושא זכויות הילדים ,להצגה "יעל
שומרת על גופה" ולהרצאה בנושא "כיצד נגן על
ילדינו מסכנות האינטרנט".
על הוועדה להגנת הילד ופעילותה ,ראו במדור
"זכוכית מגדלת" בעמ' .17

עיתון מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל
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חיים במתנה

הגיעו להרצאה באוזבקיסטן
והוזעקו לנתח ילדים
אם פרופ' ברנרדו וידנה ,מנהל המערך לניתוחי חזה ולב,
וד"ר ג'ורג' פרנקל ,מנתח לב בכיר במערך ,חשבו שההזמנה
להרצות באוזבקיסטן תעניק להם פסק זמן משגרת הניתוחים,
הם נוכחו עד מהרה בטעותם .השניים ,שהגיעו לאחרונה
לאוזבקיסטן מטעם משרד החוץ ,הוזעקו מחדר ההרצאות לחדר
הניתוח בבית החולים בכדי להציל את חייהם של שני ילדים
שעברו ניתוחי לב בידי רופאים אוזבקים ,אך מצבם נותר קשה
בשל מום לבבי מולד .שני המומחים נעתרו כמובן לבקשה,
ניתחו את הילדים והצילו את חייהם.
בהיערכות לקראת הניתוח גילו פרופ' וידנה וד"ר פרנקל כי
בבית החולים המקומי חסר ציוד מתאים לניתוחי לב מורכבים
בילדים ,בכלל זה מחמצן ,מכשיר המספק חמצן לדם ומודד את
רמת החמצן בדם .השגריר הישראלי בטשקנט ,הלל נוימן ,נחלץ לעזרה
ומיהר לרכוש את המכשיר ולדאוג להטסתו מחו"ל בתוך  24שעות .שני
המנתחים הבכירים הגיעו לאוזבקיסטן במסגרת פעילות היחידה לשיתוף
פעולה בינלאומי של משרד החוץ ,במטרה להרצות בפני רופאים וסטודנטים

עוד מרתון השתלות
מרתון השתלות הוא מסוג הדברים שיכולים להיערך שוב ושוב  -ולעולם לא
ייחשבו כ"שגרה" .שלושה ילדים נוספים קיבלו בשניידר את המתנה היקרה
מכול בזכות תרומת איברים ,שאפשרה את ביצועם של שלושה ניתוחים
מצילי חיים :הכבד הושתל בילד בן שמונה מכפר ירכא ,שסבל ממחלה
מטבולית מולדת ,והכליות הושתלו בילד בן ארבע ובנער בן  16שסבלו מאי
ספיקת כליות .כרגיל במהלך דרמטי כזה ,לקחו חלק ב"מרתון" עשרות אנשי
צוות בבית החולים .ההשתלות בוצעו על ידי פרופ' איתן מור ,מנהל מחלקת
השתלות ,ד"ר רן שטיינברג ,מנהל היחידה להשתלות איברים בילדים ,וד"ר
יבגני סולומונוב ,רופא בכיר במחלקת השתלות בשניידר ובבילינסון .מרכז
שניידר נמנה על קבוצה מצומצמת של בתי חולים לילדים בעולם ,הערוכים
לבצע במקביל מספר רב של השתלות איברים בילדים.

דלית פינטל ,אחות אחראית טיפול נמרץ ,עם מושתל הכבד בן השמונה

פרופ' וידנה וד"ר פרנקל מנתחים באוזבקיסטן

לרפואה ובמקביל לבדוק את הציוד ,התנאים ורמת הרפואה בארבעה בתי
חולים במדינה בכדי לדווח כיצד ניתן לסייע לצוותי הרפואה האוזבקים.
במערך ניתוחי חזה ולב במרכז שניידר ,הגדול בארץ בתחומו ,נערכים מדי
שנה מעל  500ניתוחי חזה ולב בתינוקות ,ילדים ובני נוער.

לראשונה בשניידר:
סוללה נשלפה מהריאה

מומחי מרכז שניידר מורגלים אמנם בהוצאת גופים זרים
שנשאפו על ידי ילדים ,אך זו פעם ראשונה שהם שולפים
סוללה ממערכת הנשימה .ילד בן שמונה ממרכז הארץ
הובהל לשניידר כשסוללה נעוצה עמוק בריאותיו ומהווה סכנה
ממשית לבריאותו ,בעיקר בשל החומרים הרעילים שבה,
העלולים להתפרק בגוף ולגרום לסיבוכים נוספים .בהיערכות
לילית מיוחדת הצליח ד"ר יורם שטרן ,מנהל השירות למחלות
דרכי הנשימה וקול ביחידת אא"ג ,יחד עם צוות חדר הניתוח,
לשלוף את הסוללה באמצעות ברונכוסקופיה .הילד הועבר
ליחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר טומי שינפלד ,וכעבור
פחות מיממה שוחרר לביתו.



חדשות שניידר

נפרדים בתודה מד"ר וילונסקי,
מקבלים בברכה את ד"ר טוקר
ד"ר אליהו וילונסקי נמנה על מייסדי מרכז שניידר,
כיהן כסגן מנהל בית החולים מיום הקמתו,
היה אחראי להצטיידות בית החולים מראשיתו
ולהצבתו בקדמת הטכנולוגיה הרפואית ,הוביל
את תיירות המרפא בשניידר ,טיפח את הקשרים
עם מרכזים רפואיים בעולם ופרסם עשרות
מחקרים רפואיים בתחום מומחיותו  -רפואת
פגים .לאחר עשרות שנות עשייה פורייה בתחום
רפואת הילדים ,ד"ר וילונסקי פרש לגימלאות.
בטקס שנערך לכבודו ביוזמת ההנהלה ובהנחיית
לאה וייסמן ,מנהלת משאבי אנוש ,השתתפו
חברי הנהלת בית החולים ,מנהלי מרכז שניידר
לדורותיהם ,אנשי הכללית וביה"ח בילינסון,
מנהלי מחלקות ,רופאים בכירים ,אחיות ואנשי
מינהל ומשק אשר הביעו כולם
את הערכתם לפועלו רב השנים.
במהלך הטקס עלו לבמה עמיתים
וחברים של ד"ר וילונסקי וסיפרו
על עבודתם והיכרותם המשותפת,
ביניהם ד"ר רמי דיציאן ,נציב
פניות הציבור בכללית ,פרופ'
ד"ר טוקר
גבריאל דינרי ,לשעבר מנהל המכון

ד"ר וילונסקי (משמאל) בטקס הפרידה בשניידר

לגסטרואנטרולוגיה בשניידר וסגן
מנהל בית החולים בילינסון ,פרופ'
יאיר שפירא ,מנכ"ל אסותא ,פרופ'
יהודה דנון ,המנהל הראשון של
מרכז שניידר ,ונעמי זנהנדלר ,אחות
ראשית במחלקת פגים בשניידר.
במקומו של ד"ר וילונסקי מונה לסגן
מנהל בית החולים ד"ר אסף טוקר,

שבתפקידו האחרון היה עוזר למנהל ביה"ח הדסה
עין כרם .ד"ר טוקר ( ,37נשוי 3+ותושב ירושלים)
הוא בעל תואר דוקטור לרפואה מאוניברסיטת
בן גוריון ,תואר שני בהנדסת ביוטכנולוגיה ותואר
שני בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן
גוריון .ד"ר טוקר סיים את התמחותו ברפואת
ילדים בחטיבת הילדים במרכז הרפואי סורוקה
והתמחה במינהל רפואי במסגרת הדסה.

כי משניידר תצא

לפרוסקופיה

אחד מערכי מרכז שניידר הוא שיתוף פעולה רפואי ,מחקרי ולימודי
למען בריאותם של ילדים חולים .בשנת  2008קרמה עור וגידים
תוכנית בינלאומית בשם Pediatric Surgery Overseas Fellowship
 תוכנית התמחות עמיתים שנולדה ביוזמתו של פרופ' נפתלי פרויד,מנהל המחלקה הכירורגית בשניידר ,ובריכוזו של ד"ד דרגן קרברושיץ,
סגן מנהל המחלקה הכירורגית בשניידר .מדובר בשיתוף פעולה בין
כמה גורמים :המערך הכירורגי בשניידר ,מרכז תוכנית השתלמות
לרופאים מחו"ל ,ביה"ס ללימודי המשך ברפואה ,אוניברסיטת תל אביב
והמרכז לשיתוף פעולה בינלאומי (מש"ב) במשרד החוץ .המשתלמת
הראשונה שהגיעה לשניידר במסגרת התוכנית הייתה ד"ר מרגריטה
מרטינז מקולומביה .השנה ,השתלמו במערך הכירורגי ד"ר לופה צ'ירידן
מניגריה וד"ר דרגן שרץ מסרביה .שלושת הרופאים השתלבו באופן
פעיל בעשיית המחלקה תוך דגש על תחום הכירורגיה הלפרוסקופית
בניהולו של ד"ר קרברושיץ ,ואף השתתפו בסדנאות מיוחדות לאימון
בתחום זה .התוכנית ביססה קשרי ידידות עם מחלקות האם של
המשתלמים ,ומועמדים רבים כבר ממתינים להשתתף בה בהמשך.



ד"ר קרברושיץ עם המתמחה הניגרי ,ד"ר צ'ירידן

שניידר למען הקהילה :בטוח שאנו מתנדבים!
מרכז שניידר הצטרף לפרויקט ההתנדבות של
הכללית למען הקהילה ,בנושאי זהירות בדרכים
וסיוע לקהילת יוצאי אתיופיה .הפעילות יצאה
לדרך באירוע השקה שבמהלכו התבקשו
עובדי בית החולים להתנדב למשימות שונות
הקשורות בפרויקט .צוות הפיזיותרפיסטיות
והמרפאות בעיסוק ,בהובלתן של נילי ארבל
ויוליאנה אשל ,הופקד על נושא הבטיחות
בדרכים ובחר למקד את הפעילות בתחומי
הליכה בטוחה לבית הספר ,רכיבה בטוחה
על אופניים ובטיחות ילדים ברכב .הוכנו עלוני
הסברה לעובדי שניידר ,לילדים המטופלים
ולהוריהם ,והצוות החל לרתום לפרויקט
עמיתים מבית החולים .במקביל ,את נושא
התרומה לקהילה האתיופית מובילות ד"ר
עפרה ארן ,מנהלת השירות הסוציאלי ,וד"ר
אסתי בן חיים ,מנהלת המערך האמבולטורי.

בנושא זה מתקיים שיתוף פעולה עם המעון לילדים "אמונה" בפתח
תקוה ,שבמהלכו נרתמו כבר עובדים רבים להתנדב ולהעביר הרצאות
בפני ילדי המעון והוריהם ולסייע בשדרוג חדר הג'ימבורי.

"בשניידר עונים לך":
זה כן לטלפון!
תחת הכותרת" :בשניידר עונים לך" ,פתח
צוות המינהלת האדמיניסטרטיבית בתהליך
לשיפור השירות הטלפוני במטרה לשדרגו
לסטנדרטים הגבוהים של שירות פנים אל
פנים ,המאפיין את מרכז שניידר .הצוות מיפה
את אפקטיביות השירות הטלפוני ביחידות
השונות ,אסף נתונים והפיק לקחים לצורכי
השיפור .מזכירות בית החולים ,הנותנות
שירות חוץ ופנים כאחד ,עברו סדנאות
שהעניקו להן ידע וכלים להעלאת שביעות
הרצון של המתקשרים .התהליך יימשך עם
ביצוע בקרות ,הערכות ,משוב וטיפוח מצוינות
בקרב עובדי בית חולים ,בכלל זה בחירת
יחידה מצטיינת ומזכירה מצטיינת בתחום
שיפור השירות הטלפוני.

חדש בשניידר:
מרפאה
פסיכוסומטית

איזה כיף לפסל במרציפן
איזה ילד היה אומר "לא" לרעיון
לפסל במרציפן? ביוזמת מוזיאון
המרציפן בכפר תבור ובשיתוף
צוות המרכז החינוכי נערכה
בשניידר סדנת פיסול ויצירה
ייחודית ,שבמהלכה קיבלו
הילדים ערכה צבעונית ליצירת
עבודות על טהרת המרציפן.
"הפעילות עוררה את הילדים
להתמקד בצד הבריא שלהם
ולהפיג מעט את עיסוקם
במחלה דרך יצירה המשתפת
את החושים ומרחיבה את
הדמיון" ,סיכמה משכית שוחט,
מנהלת המרכז החינוכי.

מצבים רגשיים כגון מצבי לחץ ודחק ,עלולים לגרום לתגובות פיזיולוגיות היוצרות תסמינים שונים :החל מגירודים
אובססיביים ,טיקים וכאב לא מוסבר ,דרך חרדות ופוביות ועד להפרעות כפייתיות כמו תלישת שיער מהגוף ולעיסת
בגדים .במרכז שניידר יצאה לאחרונה לדרך תוכנית יחידה מסוגה לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות פסיכוסומטיות
כאלה ואחרות .התוכנית החדשה ,בהובלתו של הפסיכולוג אנדרס קוניצ'זקי ,פועלת בתוך מרפאת החרדה בראשות
הפסיכולוג דני לוטן ובמסגרת המחלקה לרפואה פסיכולוגית בראשות פרופ' אלן אפטר .צוות המרפאה מורכב מפסיכולוגים
ופסיכיאטרים ומשלב שיטות טיפול כמו היפנוזה וביופידבק עם שיטות טיפול פסיכולוגיות ממוקדות וקצרות טווח  -שילוב
המהווה מודל טיפולי ייחודי ונמצא כיעיל ביותר לטיפול בבעיות פסיכוסומטיות אצל ילדים ובני נוער.



כנסים וימי עיון

כשאנדו וגסטרו
נפגשים בכנס
כנס משותף של המרפאה
האנדוקרינית ומרפאת הגסטרו
בשניידר נערך באוקטובר בשיתוף
עם חיפ"א וחיפ"ק .הכנס,
בנושא "תזונה וגדילה  -היבטים
אנדוקריניים ותזונתיים" ,יועד
לרופאי הילדים בקהילה ובבתי
החולים ולדיאטניות ,ובמהלכו
נדונו נושאים שונים :הגישה הרב-
צוותית במרפאת  ,FTTעקומות
הגדילה החדשות של ,WHO
הקשר בין גובה ומשקל והשפעת
התזונה ,השפעת התזונה על
גדילת העצמות הארוכות ,גדילה
במחלות כרוניות של המעי כגון
צליאק ומחלת קרון ,והקשר
בין השמנה וגדילה בילדים
ומתבגרים.

מפגשי פורום עו"ס

כנס מטופלי הורמון גדילה

מרכז שניידר אירח מפגש של עובדים סוציאליים
מפגיות בכל רחבי הארץ ,שעסק בנושא "אתיקה
בפגייה" .את המפגש ארגנו טלי ברקן וסיגלית
עופר ,עו"ס בפגיית שניידר .אחרי ברכות של
מנהלת הפגייה ,פרופ' לאה סירוטה ,הרצו עו"ד
נעמה ויצ'נר ,יו"ר ועדת אתיקה של בית החולים,
ועו"ס סיגלית עופר שהציגה סוגייה אתית
שעלתה תוך כדי טיפול.
במפגש נוסף שנערך בבית החולים התכנסו
עובדים סוציאליים של יחידות המלר"ד מבתי
החולים מכל הארץ .המפגש אורגן ע"י נירית פיין,
עו"ס במיון ,במטרה להכיר את עבודת המלר"ד
בשניידר בנושא נוער משתמש בסמים ואלכוהול.
הרצתה ד"ר ליסה אמיר ,סגנית מנהל היחידה
לרפואה דחופה (מיון) ,והתקיים דיון מרתק
בהנחייתה של נירית פיין.

אחת לשנה נערך במרכז שניידר הכנס השנתי למטופלי הורמון גדילה ומשפחותיהם .הכנס מאורגן
ביוזמת צוות המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בראשות פרופ' משה פיליפ .גם השנה הגיעו לכנס
למעלה מ 150-ילדים והורים מרחבי הארץ .בפני ההורים הרצו ד"ר ליאורה לזר ,רופאה בכירה
במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,תרצה שילר ,אחות אחראית במרפאה האנדוקרינית ,נסיה נגלברג,
פסיכולוגית שיקומית ראשית במכון ,וד"ר מיכל גוון יעקובוביץ ,חוקרת במכון .במקביל להרצאות
נערכה פעילות לילדים ,ולאחר ההרצאות פגשו ההורים והילדים את דניאלה הדסי ,פיתום רפואי
(מדברת מהבטן) במופע ששמו "סודות מהבטן".

 ADHDבמעגל החיים
לאחרונה הוחל בקיום מפגשי הורים לילדי ( ADHDהפרעות קשב וריכוז) עם צוות רב מקצועי ממרכז
שניידר .המפגשים נערכים אחת לחודש בבית החולים תחת הכותרת "הפרעות קשב במעגל החיים"
במטרה להקנות למשתתפים ידע לגבי  ADHDבילדים ולאפשר מפגש משתף בין ההורים .המפגשים
מנוהלים על ידי פרופ' אבינועם שופר ,מנהל המכון לנוירולוגיה ,ד"ר דנה לובל ,מנהלת מכון כרמים,
ואילנית פוזננסקי ,אחות אחראית במכון לנוירולוגיה בשניידר ,אשר מנחה את קבוצת ההורים
המשתתפים במפגשים.

כנס רוחניות בטקסס
רוחניות וטיפול בילדים  -זה היה נושאו של כנס בן שלושה ימים ,שנערך
בארה"ב באוקטובר האחרון בהשתתפות מטפלים מרחבי העולם
וביניהם גם ענת קצנלבוגן ,אחות מהמערך ההמטו-אונקולוגי בשניידר.
הכנס  Spirituality In Pediatricsהופק על ידי מתנדבי בית החולים
לילדים ביוסטון ,טקסס ,ועסק בנושאים הקשורים לפן הרוחני-תמיכתי



בטיפול בילדים חולים במחלות כרוניות:
תקשורת הצוות עם ילדים בסוף החיים ומשפחותיהם ,תפקיד המלווה
הרוחני במתן תמיכה הן לילד ומשפחתו והן לאנשי הצוות בשלבי חולי
שונים ,התמודדות הצוות עם אבל וצער כרוני וכן דרכי התערבות שונות
כגון טיפול באמנות ,מוסיקה ודמיון מודרך.

ביקורים ואירועים

מיליארד סינים לא טועים
שיתוף הפעולה בין מרכז שניידר לבין גורמי
בריאות מסין בתחום רפואת הילדים הולך
ומתחזק .המזרח כבר לא רחוק

ביקור גומלין מבייג'ינג בעקבות ביקור שערכה השנה
משלחת מטעם מרכז שניידר בסין ,אירח בית החולים ביקור גומלין
של משלחת אנשי רפואה מבייג'ינג ,ביניהם המשנה למנכ"ל של
לשכת הבריאות העירונית בבייג'ינג ,המשנה למנכ"ל במינהל
הרפואה הסינית המסורתית בבייג'ינג ,מנהל המכון הראשי לרפואת
ילדים וסגנית מנהל ביה"ח לילדים בבירת סין .הסינים ביקשו לבחון
אפשרויות לשיתופי פעולה בתחומי הכשרות לצוותים ,מחקר
משותף ,כנסים ותיירות מרפא .חברי המשלחת סיירו במחלקות
השונות בשניידר והתרשמו מאוד מהסברים ששמעו מפרופ' יוסף
פרס ,מנהל בית החולים ,מד"ר עינת בירק ,מנהלת מכון הלב,
מד"ר יצחק יניב ,מנהל המערך ההמטו-אונקולוגי ,מפרופ' איתמר
שליט ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות ,ומד"ר אהוד דודסון ,סמנכ"ל
וראש חטיבת בתי חולים בכללית ,שהסביר על המבנה הארגוני
של הכללית" .ביקור המשלחת הינו חלק מיחסי הגומלין הענפים של מרכז
שניידר עם מדינות שונות בעולם" ,ציין פרופ' פרס" ,נשמח מאוד לשיתופי
פעולה פוריים עם המרכזים הרפואיים בסין".

סדנת גסטרו בסין באוקטובר  2009התקיימה בשנחאי סדנה
לרופאים מסין ,מלזיה ואינדונזיה בנושא מחלות דרכי עיכול ותזונה בילדים.
הסדנה ,פרי יוזמה משותפת של משרד הבריאות בסין ושל האיגוד האירופאי
למחלות דרכי עיכול ,תזונה ומחלות כבד בילדים ,הועברה במשך שלושה
ימים על ידי צוות של שישה רופאים מאירופה ,ביניהם גם פרופ' רענן שמיר,
מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר.

קצרצרים



פיזיותרפיה עד שנחאי נילי ארבל ,מנהלת השירות לפיזיותרפיה
בשניידר ,שבה לאחרונה מהמפגש השנתי של רופאים נוירולוגים בצ'אנגדו
שבסין ,לשם הוזמנה על ידי "פרויקט  "HOPEכדי להרצות בפני רופאים
נוירולוגים ומומחים לתרפיה .נילי הרצתה בשני נושאים :טיפול בילדים
הסובלים משיתוק מוחין וטיפול בילדים נפגעי חוט שדרה על רקע טראומתי
(מדובר באזור שנפגע מרעידת אדמה במאי  .)2008כמו כן ,בשנחאי היא
הרצתה והדגימה במחלקת טיפול נמרץ וניתוחי חזה בבית החולים .SCMC
השירות לפיזיותרפיה ,אגב ,לא רק מרחיק עד לסין :במסגרת שיפור השירות
לקהילה במגזר הערבי ערך צוות השירות מפגש בכפר קאסם עם אימהות
ורופאי הקהילה בנושא התפתחות נורמלית בקרב תינוקות .לאור הצלחת
המפגש ,נערכים בשירות למפגשים נוספים כאלה.

   גיבוש למטופלי קרניופרינגיומה
ביוזמת צוות המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בראשות פרופ'
משה פיליפ ,התקיים בפארק הגדול בפתח תקוה מפגש לילדים
ומשפחות מטופלי קרניופרינגיומה  -גידול ראש שפיר ,שלאחר
כריתתו עלולים להיווצר חסרים הורמונליים .ילדים אלו הם
בעלי צרכים ייחודיים ,הזקוקים לטיפול שיקומי ותומך לאורך
זמן .האירוע נערך בעזרת מתנדבי עמותת "שמחה לילד"
שהפעילו את הילדים בעת שההורים פגשו בצוות הסיעודי
והפסיכו-סוציאלי לשיחת הדרכה.

   מנכ"ל הכללית ביקר בשניידר מנכ"ל הכללית,
אלי דפס ,ביקר במרכז שניידר ונועד עם מנהל בית החולים ,פרופ' יוסף
פרס ,עם חברי ההנהלה ועם רופאים ואחיות .בין השאר הוצגו בפניו
אסטרטגיית בית החולים לשנים הבאות ,הפעילויות במרכזי "שניידר
בקהילה" בחולון ובאשדוד ,פרויקט הלבלב המלאכותי ,מערך חדרי
הניתוח ויחידת אשפוז יום המחודשת .המנכ"ל הביע את הערכתו
לפעילות המרשימה של הצוותים ,הפועלים תחת אתגרים ואילוצים
מורכבים ,וציין כי מרכז שניידר מביא לידי ביטוי את ערכיה המרכזיים
של הכללית  -חדשנות ,מובילות ואיכות רפואית גבוהה.



בקידמת הרפואה

שפעת החזירים :תמונת מצב

היא אמנם מתפשטת במהירות ,אולם מספר האשפוזים ושיעור התמותה בה נמוכים.
האם השד אינו נורא כל כך ,או שהגרוע עוד לפנינו? ד"ר איציק לוי ,מנהל השירות הקליני
ביחידה למחלות זיהומיות ,סוקר את הפנדמיה של החורף הנוכחי
חום ואחד מבין התסמינים
בתחילת אפריל השנה זוהו
הנשימתיים) יקבלו טיפול
שני מקרים של נגיפי שפעת
בטמיפלו.
מסוג  H1N1שמקורם
האבחנה :נעשית על ידי
בחזירים והם בעלי הרכב
בדיקת דגימה בשיטת .PCR
גנטי שלא היה ידוע עד
הדגימה נלקחת בביצוע
כה .בתוך שבועות ספורים
משטח נזו-פריגיאלי ,משטח
התגלו מקרים נוספים
גרון או משטף נזו-פריגיאלי
עם אותו נגיף במקסיקו,
באמצעות מטוש לווירוסים.
ארה"ב ,קנדה ועוד .הנתונים
על לוקח המשטח להיות
הראשונים לגבי תחלואה
מוגן מפני אירוסוליזציה.
ותמותה היו מדאיגים .מאז
לוקחים בדיקות רק לחולים
התפשטה המגיפה ויותר
שפיתחו תסמינים קשים
מ 150-מדינות כבר דיווחו
ואושפזו.
על מקרים בתחומן .מאחר
טיפול :הנגיף רגיש אמנם
שמזה מספר חודשים לא
(טמיפלו)
לאוסלטמיביר
נלקחות בדיקות לאבחון
ולזנמיביר (רלנזה) ,אבל
מעבדתי של חולי שפעת
עמיד לאמנטדין ורימנטדין
החזירים ,הרי שאין נתונים
המקובלים לטיפול בשפעת
מדויקים אודות מספר
הרגילה .לפי ההנחיות יש
החולים המדויק .ברור כי
עם הגעת החיסונים נגד שפעת חזירים ,מיהרו עובדי שניידר להתחסן לפי הנחיות משרד הבריאות.
אחד הראשונים שעשו זאת היה פרופ' יוסף פרס ,מנהל בית החולים
להתחיל טיפול בחולים
שיעור ההדבקה ומהירות
חשודים עם גורמי סיכון
ההתפשטות של שפעת
ובחולים שפיתחו תסמינים קשים ונזקקו לאשפוז עוד לפני קבלת תשובות
החזירים גבוהים מאוד ,אך מנגד ,מספר האשפוזים ושיעור התמותה הינם
המעבדה .תופעות הלוואי השכיחות (בכ 10%-מהמקרים) הן שלשול ,הקאה
נמוכים  -אף פחות משיעור התמותה משפעת החורף הרגילה.
וכאבי בטן.
מאפייני השפעת :במאמר שפורסם לאחרונה בניו-אינגלנד ג'ורנל תוארו
מניעת הדבקה :ניתן להקטין את שיעור ההדבקה על ידי נקיטת אמצעים
כ 650-מקרי שפעת חזירים 60% .מהחולים היו צעירים עד גיל  18ו 35%-בין
פשוטים יחסית :רחיצת ידיים תכופה בעיקר לאחר מגע עם חולים או
גיל  19ל ,50-כלומר בניגוד לשפעת העונתית עיקר התחלואה הינה בצעירים.
עם עצמים העלולים להיות נגועים ,הימנעות ממגע עם ריריות הפה ,האף
סימני המחלה העיקריים היו חום ב ,94%-שיעול ב ,92%-כאבי גרון ב,66%-
והעיניים ,שיעול או עיטוש למגבוני נייר חד-פעמיים והשלכתם לפח ,והימנעות
ושלשול והקאה בקרב  25%מהחולים.
ככל האפשר ממגע אינטימי עם חשודים כחולים ועם חולים.
העברת הנגיף :משערים שהיא אינה שונה מנגיפי השפעת העונתית,
טיפול מונע :אין כיום די מידע על יעילות טיפול מונע כנגד שפעת החזירים
ועיקרה על ידי פיזור טיפתי ,כלומר תרסיס חלקיקים המכילים את הנגיף
לפני חשיפה או לאחריה .מהידע לגבי שפעת החורף ,ניתן למנוע תחלואה
לאחר שיעול או התעטשות  -וכן על ידי מגע עם עצמים נגועים בנגיף
על ידי טיפול מונע באוסלטמיביר .כרגע אין הנחיות לטיפול מונע לפני חשיפה
והעברתו על ידי הידיים לריריות הפה ,האף והעיניים.
לצוות רפואי או לאוכלוסיות אחרות בסיכון .לגבי טיפול מונע לאחר חשיפה,
תקופת ההדבקה :אדם שחלה בשפעת חזירים ייחשב מדבק יום לפני
יש לשקול ברצינות טיפול זה לאנשי צוות שנחשפו לחולה או לחשוד תוך
הופעת החום וסימני המחלה ועד  24שעות לאחריהם ,כלומר שגם אנשים
כדי פעולת אירוסוליזציה (למשל אינטובציה) ולא היו מוגנים.
שעדיין לא פיתחו סימנים יכולים להדביק וכמוהם אלו הממהרים לחזור
חיסונים :בתחילת נובמבר החל מבצע החיסונים כנגד שפעת החזירים לאנשי
לעבודה.
צוות רפואי ,צוותי שעת חירום וחולים בקבוצות סיכון .החיסון יעיל ובטוח
סיבוכי המחלה :עיקר מקרי האשפוז ,האשפוז בטיפול נמרץ והתמותה
ומומלץ לקבלו מוקדם ככל האפשר .בתחילת דצמבר הגיעו חיסונים נוספים
אירעו עקב סיבוכים נשימתיים ,מצוקה נשימתית ,דלקת הסמפונות ודלקת
לכלל האוכלוסייה וכאלו המתאימים גם לילדים קטנים ונשים בהיריון.
ריאות הנגרמות על ידי הנגיף .טווח הסיבוכים האחרים דומה לזה של
היערכות :מרכז שניידר נערך לחורף הקרוב ולגלי שפעת נוספים בכל
השפעת הרגילה.
הרמות :אשפוז ,תגבור כוח אדם ,הצטיידות ,תכנון רמות מלאי הציוד
קבוצות סיכון :מסך החולים שהתאשפזו עולה כי ילדים מתחת לגיל חמש,
והתרופות והקצאת כל המשאבים הנדרשים לטיפול בפנדמיה .נקווה שנעבור
נשים בהיריון ובעלי השמנת יתר משמעותית מצויים בקבוצות סיכון ,כמו
את החורף בשלום.
גם חולים במחלות כרוניות .חולים אלו ,החשודים בהדבקות במחלה (פיתחו



תקווה חדשה בנוירובלסטומה
ילד ראשון בארץ כבר מטופל בפרוטוקול הטיפולי החדש לנוירובלסטומה ,המשפר את סיכויי ההחלמה בכ.20%-
זה קורה עכשיו במערך ההמטו-אונקולוגי במרכז שניידר
תקווה חדשה לילדים החולים בסרטן מסוג
נוירובלסטומה ,אחת המחלות היותר קשות
באונקולוגיית ילדים :לראשונה מזה למעלה
מעשור חלה קפיצת דרך משמעותית בטיפול
בילדים אלו ,המלווה בעלייה בסיכויי ההחלמה.
פרוטוקול טיפולי חדש ,הכולל טיפול מכוון
בנוגדנים ספציפיים כנגד תאי הגידול בשילוב
מרכיבים נוספים ,הוכח כמשפר את סיכויי
ההחלמה בשיעור של כ 20%-מעבר לשיעורי
ההחלמה ממחלה זו עד כה.
נוירובלסטומה הוא הגידול המוצק השכיח
בילדים עד גיל חמש .מקורו ברקמת בלוטת
יותרת הכליה או במערכת העצבים לאורך
עמוד השדרה .כאשר המחלה מקומית ,תוצאות
הטיפול טובות מאוד ,אך מרבית החולים
מאובחנים בשלב שהמחלה מפושטת בגופם
 מצב שעד לאחרונה לא היה לו טיפול יעיל.ההתקדמות הראשונה חלה כאשר לפני כ15-
שנים נמצא כי שילוב של השתלת מח עצם
עצמית ,בתוספת נגזרת של ויטמין  ,Aמביאים
לשיפור באחוזי ההחלמה ,אך עדיין במקרים
רבים המחלה התחדשה ולא היה לה מרפא.

ההחלטה :תוספת נוגדנים
לפני מספר חודשים הוצגו בארה"ב תוצאות
טיפול שניתן במסגרת מחקר קליני לילדים עם
נוירובלסטומה ,שחלקם טופלו בטיפול חיסוני
שכלל נוגדנים וחלקם בטיפול הקודם שכלל
ויטמין  Aבלבד .נמצא כי בקבוצה שטופלה בטיפול

החיסוני שכלל נוגדנים ,חל שיפור
של כ 20%-בסיכויי ההחלמה
בהשוואה לקבוצת הביקורת.
באירופה גובש לפני מספר שנים
פרוטוקול ,המתבסס גם הוא על
מתן נוגדנים בשילוב שונה ,על ידי
קבוצה הכוללת רופאים מומחים
באונקולוגיית ילדים ממרכזים
רפואיים בעולם ,אשר בין מייסדיה
נמנה גם ד"ר יצחק יניב ,מנהל
המערך ההמטו-אונקולוגי במרכז
שניידר .התוצאות שהוצגו על ידי
הקבוצה האמריקנית ,המצביעות
על שיפור אפשרי נוסף בטיפול
בנוירובלסטומה מפושטת ,הביאו
את הקבוצה האירופאית להחליט
שכל הילדים עם נוירובלסטומה מפושטת,
הכלולים בפרוטוקול ,יקבלו כעת את תוספת
הנוגדנים.

כל מדינה מממנת בעצמה
הטיפול החדש ניתן כבר עתה במרכז שניידר
לילד ראשון בארץ .המרכזים הרפואיים הנוספים
השותפים לפרוטוקול כעת הם רמב"ם ,בני
ציון וסורוקה ,וקיימת נכונות של מרכזים נוספים
להצטרף .יצוין כי הטיפול בנוגדנים ניתן רק לילדים
המטופלים בפרוטוקול ספציפי זה ,ולא ניתן לקבלו
בכל דרך אחרת .הנוגדנים הספציפיים הללו מיוצרים
במיוחד עבור קבוצת הנוירובלסטומה ,ובאין ייצור

ד"ר יצחק יניב ומטופל

מסחרי שלהם ,כל מדינה המשתתפת בפרוטוקול
מתבקשת לממן את ייצורם עבור החולים שלה .על
מנת לאפשר את השתתפות החולים הישראלים
התגייסה "עמותת חיים" ומימנה את הפרויקט
בסכום של עשרות אלפי אירו" .זו הוכחה נוספת
שהשתתפות בפרוטוקולים טיפוליים בינלאומיים
מקדמת בצורה משמעותית ביותר את הטיפול
בילדים חולי סרטן" ,אומר ד"ר יצחק יניב ,מנהל
המערך ההמטו-אונקולוגי בשניידר" ,כבר היום
אנו משתתפים בפרוטוקולים כאלה בלויקמיה,
לימפומה ,סרקומה וכאמור נוירובלסטומה .עבור
החולים ,בני משפחותיהם והמטפלים ,זו בהחלט
תקווה חדשה".

ד"ר נועם זביט :מתמחה מצטיין
מבין אלפי מתמחי הרפואה בארץ ,נבחרה קבוצה מצומצמת
של מתמחים מצטיינים שקיבלו את פרס "מתמחה מצטיין"
בוועידת הר"י בחודש ספטמבר  .2009אחד מהם הוא ד"ר נועם
זביט ממרכז שניידר ,המתמחה בגסטרואנטרולוגיה ילדים .מעבר
להצטיינותו מבחינה מקצועית ובהיבטי הוראה ,מחקר ויחס
לחולים ולעמיתים ,ד"ר זביט הוא מופת להגשמה ציונית ולתרומה
מיוחדת לחברה בישראל .הוא נולד וגדל בארה"ב ,וכבר בתיכון
זכה בתוכנית לתלמידים מצטיינים בשילוב עם אוניברסיטת
 .UCLAלמרות העתיד המבטיח שציפה לו ,עם סיום לימודיו בחר
לעלות לארץ לבדו כדי לשרת בצנחנים .כשהשתחרר למד רפואה
בביה"ס לרפואה בירושלים ,שוב בהצטיינות ,כשהוא זוכה בפרס
הרקטור ופרסי הדיקן .לאחר הסטאז' התמחה ד"ר זביט ברפואת ילדים
במרכז שניידר ועם סיום לימודיו עבר קורס קציני רפואה בהצטיינות.
בעקבות הצטיינותו בהתמחות נמצאה לו משרה להתמחות-על ,שאותה
הוא מבצע כעת .שלוש פעמים היה ד"ר זביט טיוטור ומנטור לסטודנטים
לרפואה בקלרקשיפ ברפואת ילדים ,גם זאת בהצטיינות ,וביצע פעילות

מחקרית ,שהתבטאה בארבעה פרסומים מדעיים ובחמש הצגות מדעיות
בכינוסים רפואיים ,שניים מהם בינלאומיים .גם מבחינה אישית סגר ד"ר
זביט מעגל :הוא נשוי לרופאה ישראלית ,המתמחה ברפואה פנימית,
ואב לתינוק  -ובעקבותיו עלו גם אחיו לארץ .כולנו גאים שרופא כזה
משתייך לסגל מרכז שניידר.



המחקר על הפרק

אוקספורד כן מחכה לה
ד"ר אילה אורי ,מתמחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר ,קיבלה מלגה לחוקרים צעירים ויצאה
להשתלמות באוקספורד בשיטה טיפולית חדשנית,
המבוססת על טכניקות מדיטציה בודהיסטיות .היא
מסכמת ל"פאזל" את החוויה
את חודש יוני  2009ביליתי בפלושיפ באוקספורד ,אנגליה .השתלמות זו
התאפשרה הודות לקרן דניאל טורנברג ,אשר הוקמה על ידי משפחת
טורנברג לזכר בנם דניאל ומעניקה מימון לחילופי חוקרים צעירים בתחום
הרפואה מהמזרח התיכון ומאנגליה .מטרות הקרן הן לאפשר לחוקרים
הצעירים התנסות במחקר ,לימוד טכניקות חדשות והגברת שיתופי הפעולה
המחקריים בין המדינות .בשנת  2009זכו במלגה מטעם קרן זו  20חוקרות
וחוקרים צעירים ,מהם שלוש ממרכז שניידר :ד"ר לינה באסל ,ד"ר הלן
טולדנו ואנוכי.
תחום העניין והמחקר שלשמו הוענקה לי המלגה הוא טיפול חדשני הנקרא
 .Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCTטיפול זה מהווה פיתוח
נוסף ,מעין "דור שלישי" ,של טיפולים קוגנטיביים-התנהגותיים .השיטה
מתבססת על טכניקות מדיטציה שמקורן במסורת הבודהיסטית .בעשרות
השנים האחרונות החלו לשלב טכניקות דומות בטיפול הפסיכולוגי .אחת
החלוצות בכך היא מרשה לינהן ,ששילבה אלמנטים של מדיטציית זן בטיפול
שפיתחה להפרעת אישיות גבולית (,)DBT- Dialectical Behavioral Therapy
הנחשב יעיל להפרעה קשה לטיפול זו.

טיפול בכאב בעזרת מדיטציה
בשנות ה 70-פיתח בארה"ב ג'ון קבט-זין שיטת טיפול לכאב כרוני,
המתבססת על מדיטציית  mindfulnessומשלבת אלמנטים של יוגה .הוא
עבד בבית חולים כללי ,קיבל אליו לטיפול את החולים שלא הצליחו לקבל
מענה בטיפולים תרופתיים לכאב ,והראה תוצאות מרשימות לאחר טיפול
קבוצתי אחת לשבוע במשך שמונה שבועות .תוכנית הטיפול שפיתח -
) ,Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRהייתה הבסיס שעליו
פיתחו מארק וויליאמס ועמיתיו את ה ,MBCT-טיפול אשר פותח בתחילה
למניעת הישנות של דיכאון .יש כיום בסיס עדויות מחקרי מוצק המעיד כי
זהו טיפול יעיל במניעת חזרה של דיכאון במבוגרים ,ובימים אלה גרסאות
שונות של טיפול זה מותאמות לטיפול בהפרעות נוספות כגון הפרעה בי-
פולארית ,היפוכונדריה ,הפרעות אכילה ועוד .באוקספורד ובמספר מרכזים
נוספים בעולם נערכים בימים אלה מחקרים ,הבודקים את יעילות הטיפול
ואת המנגנונים הפסיכולוגיים המתווכים את השינוי.
במסגרת ההשתלמות הצטרפתי במשך ארבעה שבועות לצוות המחקר של
פרופ' מארק וויליאמס ב .Oxford Mindfulness Center-מרכז זה הוקם לפני
מספר שנים כחלק מהמחלקה הפסיכיאטרית באוניברסיטת אוקספורד,

הטיפול יעיל במניעת חזרה של דיכאון במבוגרים,
ובימים אלה מותאמות גרסאות שונות שלו
לטיפול בהפרעות נוספות כגון הפרעה
בי-פולארית ,היפוכונדריה והפרעות אכילה
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ד"ר אורי באוקספורד

זהו מעין "דור שלישי" של טיפולים
קוגנטיביים-התנהגותיים .אחת החלוצות בכך
היא מרשה לינהן ,ששילבה אלמנטים של
מדיטציית זן בטיפול להפרעת אישיות גבולית
והוא עוסק בפיתוח טכניקת הטיפול ב ,Mindfulness-בהכשרה של מטפלים
ובמחקר .למעשה ,כמה מהמחקרים המובילים בתחום יצאו ממרכז זה.
תחום העניין שלי הוא בהתאמת שיטת הטיפול ב mindfulness-לילדים
ולמתבגרים .במהלך שהייתי שם זכיתי ללמוד ולתרגל את טכניקות תרגול
המדיטציה (בשיטת טיפול זו על המטפל להיות מתרגל בעצמו ,כך שהביטוי
 practice what you preachמקבל כאן משמעות מוחשית) ,ללמוד על שיטות
המחקר ולגבש תוכנית למחקר עתידי שאני מקווה לערוך בארץ.

סדנאות לפיתוח מודעות עצמית
בשנה האחרונה מתגבשת במרכז שניידר קבוצה של מטפלים-חוקרים בעלי
עניין משותף ב ,mindfulness-בהדרכתו של פרופ' אלן אפטר ,ומתקיימות
סדנאות מדיטציה לבני נוער ,לפיתוח מודעות עצמית דרך .Mindfulness
הסדנאות כוללות תוכנית שנבנתה במיוחד עבור מתבגרים בני  16עד 18
והן ממוקדות בנושא התמודדות עם מצבי לחץ ומצבי רוח שונים המאפיינים
את גיל ההתבגרות.
התנסות זו באוקספורד הייתה חוויה משמעותית מאוד עבורי ,הן מבחינה
מקצועית והן מבחינה אישית .ארבעת השבועות הללו היו הזדמנות ללמוד
מטובי החוקרים ,להכיר דרכי עבודה חדשות ולהיחשף לרעיונות ולאנשים
חדשים  -הזדמנות (נדירה למדי) להקדיש זמן ותשומת לב מלאה ,הרחק
מהעבודה הקלינית היום-יומית ,לתחום שמעניין אותי באופן אישי ושלדעתי
עשוי להועיל לילדים ולמתבגרים בארץ.

כשסבא וסבתא באונקולוגית-ילדים
תחושת הצמיחה בקרב סבים וסבתות לנכדים חולי סרטן גבוהה ב11%-
מאשר בקרב סבים וסבתות לנכדים בריאים ,אולם  20%מהם מעריכים את
מצבם הבריאותי כנמוך ,זאת לעומת אף לא אחד בקרב הסבים והסבתות
לנכדים בריאים  -כך עולה ממחקר שנערך במחלקה האונקולוגית בשניידר
בנושא איכות חיים ותחושת צמיחה בקרב סבים וסבתות לנכדים חולים.
המחקר ,ראשון מסוגו העוסק דווקא בהשלכות החיוביות של מחלת הילד
בקרב המשפחה המורחבת ,הראה גם כי הסבים והסבתות לנכדים חולי סרטן
מצליחים לשמור על איכות חיים
כללית הדומה לסבים וסבתות
תחושת הצמיחה
לנכדים בריאים.
בקרב סבים וסבתות
עו"סית מיכל דיין שרעבי,
לנכדים חולי סרטן
עורכת המחקר ,החליטה
גבוהה ב 11%-מאשר
לבדוק את תחושת הצמיחה
האישית כחלק ממגמה חדשה
בסבים וסבתות לנכדים
של פסיכולוגיה חיובית וצמיחה
בריאים ,אולם 20%
ממשבר ,שבמסגרתה אף
מהם מעריכים את
נערכות במערך האונקולוגי
מצבם הבריאותי כנמוך
קבוצות תמיכה עבור סבים
וסבתות" .מושג הצמיחה
האישית מתייחס לשינויים החיוביים שאדם חווה ,לדוגמה  -לומד להעריך
ולהכיר את הכוחות שבו ,מוצא משמעות חדשה בחייו ,משפר את יחסיו
הבינאישיים ומשנה את סדרי העדיפויות בחייו" ,אומרת מיכל" ,סבים וסבתות
לנכדים חולי סרטן מהווים לרוב מקורות תמיכה משמעותיים לנכד החולה,

להוריו ולאחיו ,אך יחד עם זאת ,הספרות ואנשי המקצוע ממעטים להתייחס
לקשיים הכרוכים בהתמודדות עם מחלת נכדם .הניסיון מראה שטיפול
קבוצתי לסבים וסבתות יוצר קבוצת השתייכות שבה הם יכולים לחלוק
חוויות משותפות עם סבים וסבתות במצב דומה .התערבויות אלו מאפשרות
להם לראות שבצד המחיר הפיזי ,שייתכן כי הם משלמים ,ישנה גם משמעות
רבה לתפקידם במשפחה  -משמעות המהווה מקור לצמיחה אישית".
במחקר נבדקו  56סבים וסבתות לנכדים חולי סרטן בגילאי  ,12-4אשר סיימו
טיפול בין שנה לשלוש שנים לפני קיום המחקר .קבוצת הביקורת כללה 59
סבים וסבתות לנכדים בריאים בעלי נתונים דומים.

בשורה טובה ליילודים עם חום

ד"ר בילבסקי מצא כי רמת
החלבון  CRPמראה האם
ילודים עד גיל שלושה חודשים
עם חום חולים במחלה
חיידקית חמורה או לא

פרס החוקר הצעיר מטעם כתב העת
הרפואי  ACTA PAEDIATRICAיוענק לד"ר
אפי בילבסקי בכנס בינלאומי לרפואת ילדים,
שייערך בקופנהגן בחודש אוקטובר .2010
ד"ר בילבסקי ,המסיים בימים אלו את
התמחותו במחלקת ילדים ג' בשניידר,
יקבל את הפרס על מחקר פרוספקטיבי
שערך ופרסם  -עבודה שכללה  892ילודים
שאושפזו במחלקות ילדים ג' ו-א' בשניידר.
ד"ר בילבסקי מצא כי רמת החלבון ,CRP
המיוצר בכבד והעולה בשעת זיהומים ,יכולה
להראות האם ילודים עם חום עד גיל שלושה
חודשים חולים במחלה חיידקית חמורה אם
לאו" .חלבון זה נחקר רבות באוכלוסיות ילדים
שונות אך לא נחקר עד כה בצורה ראויה
באוכלוסיית ילודים עם חום עד גיל שלושה
חודשים" ,הוא מסביר" ,בעבודה התגלה כי
החלבון הזה יכול להבדיל בצורה יפה בין
שתי אוכלוסיות היילודים הללו והוא מדויק
יותר מספירת הדם ,שנחשבה באופן קלאסי
כבדיקה חשובה מאוד באוכלוסייה זאת".
יש לציין כי ילודים עם חום עד גיל שלושה
חודשים מהווים אתגר אבחנתי וטיפולי לרופאי

הילדים ,מכיוון שאחוז הזיהומים החיידקיים
החמורים אצלם הוא גבוה באופן יחסי (סביב
 ,)10%ובה בעת קיים קושי קליני להבדיל
בין ילוד חולה במחלקה זיהומית חיידקית
מסוכנת ליילוד החולה במחלה ויראלית
פשוטה .על רקע זה הונהגו פרוטוקולים
נוקשים למדי באוכלוסיית היילודים בגיל זה,
הכוללים בדיקות דם ,בדיקות שתן ולרוב גם
ניקור מותני.
יתרה מזאת ,חלקם הגדול של היילודים הללו
מתאשפז לצורך קבלת טיפול אנטיביוטי
אינטנסיבי למשך כיומיים וחצי עד קבלת
תשובת התרביות .ברור אפוא שבדיקת
מעבדה כזאת ,העשויה לעזור להבחין בין
ילודים עם מחלה זיהומית חמורה לבין אלו
עם מחלה ויראלית קלה ,נחוצה מאוד .ואכן,
בעקבות המחקר תוכנס בדיקת הCRP-
למיון בשניידר כבדיקה רוטינית בבירור חום
של ילודים אלו מינואר .2010
בעבודתו של ד"ר בילבסקי הוא הסתייע בד"ר
חבצלת ירדן בילבסקי ,המתמחה במחלקת
ילדים א' ,ובמנהלי שתי מחלקות האשפוז,
פרופ' יעקב אמיר ופרופ' שי אשכנזי.
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במרכז

עצבים
מברזל
לראות ילד מפרכס  -גם פרכוס מחום ,תופעה
שפירה בדרך כלל  -זו חוויה קשה ומפחידה
להורים ולפעמים אפילו לרופאים .הילד מאבד
את ההכרה ,מפרכס בכל גופו ,והצופה מהצד
כמעט ואינו מסוגל לעשות דבר כדי להוציאו
ממצב זה .לפעמים הדבר מפחיד כל כך ,עד
שההורים עוברים תחושה אובדנית של ממש.
לכן ,כשהם מגיעים אל הנוירולוג ,הרי שמעבר

כדי לטפל בילדים עם מחלות קשות המערבות את מערכת העצבים,
בהורים מבוהלים ולחוצים ובדילמות רפואיות מורכבות שחלקן שאלות של
חיים ומוות ,נדרשים לא רק ידע מקצועי וניסיון אלא גם שקט נפשי רב.
לצוות המכון לנוירולוגיה יש מזה ומזה
ממשקים עם דיסציפלינות רבות" .אנו רואים
ילדים מורכבים עם תסמונות שונות ,שלא פעם
מעורבות בהן מערכות כמו לב ,עיניים ,עמוד
השדרה ועוד .יש בעיות נוירולוגיות שהן תוצאה
של מחלה נרכשת או טראומה המשפיעה על
מערכת העצבים ,אולם לרוב מדובר במחלות
מבניות ,מולדות ,הקשורות במערך גנטי לא
תקין ,שלעתים באות לביטוי מוקדם ולעתים
פורצות בגיל מאוחר יותר" .בנוירולוגיית הילדים
קיימות לא מעט מחלות שההתמודדות איתן
מורכבת ומאתגרת מאוד  -ולא רק לילד החולה
ולהוריו .אחד האתגרים הגדולים של צוות המכון
הוא הטיפול באפילפסיה.

אמנות האיזון התרופתי

"לרוב אלו הן מחלות
מולדות ,הקשורות במערך
גנטי לא תקין ,שלעתים
מופיעות מוקדם ולעתים
פורצות בגיל מאוחר יותר",
אומר פרופ' שופר
לטיפול בבעייתו היסודית של הילד ,צריך גם
לטפל בטראומה הרגשית של ההורים .ביחידה
לנוירולוגיה מצבים כאלו הינם דבר בשגרה -
ופרכוסים הם רק חלק מהעניין.
המכון הנוירולוגי בשניידר ,בניהולו של פרופ'
אבינועם שופר ,מטפל מדי שנה בכ9,000-
ילדים מכל רחבי הארץ ואף מחו"ל ,הסובלים
ממחלות והפרעות שונות הנובעות מפגיעה
במערכת העצבים המרכזית וההיקפית .מדובר
בעיקר בבעיות רב-תחומיות ,ולכן יש לנוירולוגיה
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"רוב סוגי האפילפסיה ניתנים לטיפול בקלות
יחסית ,אך קיימים סוגים שהם קשים ביותר
לטיפול ,וזו בהחלט אמנות למצוא את האיזון
התרופתי הנכון ,המונע את הפרכוסים וכרוך
במינימום תופעות לוואי" ,מסביר פרופ' שופר,
"ידוע מהספרות כי אצל כ 20-אחוז מהילדים עם
אפילפסיה לא ניתן למנוע פרכוסים ,והמאמץ
נעשה כדי להקל בצורה המרבית והמיטבית,
כדי שהילד יוכל לנהל אורח חיים תקין ורגיל
ככל האפשר" .דוגמה למחלה אפילפטית
קשה ומורכבת היא זו הקרויה היפסאריתמיה
) - (infantile spasmsמחלה פרכוסית קשה,
הפוגעת בתינוקות בגיל הרך ועלולה להותיר
אותם עם פגיעות נוירולוגיות חמורות" .זוהי
אנצפלופטיה אפילפטית מאתגרת מאוד  -אם
'פספסנו' ,התוצאה עלולה להיות פיגור עמוק.
קריטי לזהות מוקדם ולטפל נכון ,כדי למנוע נזק
עתידי ככל שניתן .חשוב לא פחות לזהות מה
גרם להופעת מחלה זו ,כדי שנוכל למנוע את
הישנותה אצל ילדים נוספים באותה משפחה",
מדגיש פרופ' שופר .כחלק מהטיפול לילדים
אפילפטיים קיים ביחידה שירות מיומן של דיאטה
קטוגנית  -הרכב תזונה מיוחד ,המצליח לעתים
להחליף את התרופות אצל הילדים המטופלים,
עם אותן תוצאות וללא תופעות לוואי .שירות זה,
המופעל בשניידר ,הינו מהגדולים בארץ" .הקפדה
על הדיאטה הקטוגנית מאפשרת במקרים רבים
שיפור במצב הקוגניטיבי בד בבד עם השליטה
על הפרכוסים" ,אומר פרופ' שופר .את פעילותו

החשמלית של המוח בודקים במכון באמצעות
בדיקת  .EEGבעתיד הלא רחוק ,מקווים בצוות,
ניתן יהיה להסתייע בווידאו  EEGכדי לאתר מהיכן
מגיעה בדיוק ההפרעה הפרכוסית ולנסות לתקן
את האפילפסיה גם בדרכים ניתוחיות כשהדבר
נחוץ ואפשרי .בתחום הטיפול באפילפסיה במכון
מתרכזים ד"ר הדסה גולדברג ,ד"ר שרה קויתי
ופרופ' שופר בשיתוף צוות המכון כולו ,בעוד
שלילך פלג-וייס אמונה על הדיאטה הקטוגנית.

לאתר הפרעת קשב
לילדים עם קשיי קשב וריכוז מבצעים במכון אבחון
ממוחשב להגדרת ההפרעה .מכיוון שבתחום הזה
יש חפיפה עם דיסציפלינות אחרות  -הפרעות
רגשיות ,התנהגותיות ולקויות למידה  -מתקיים
שיתוף פעולה עם תחומים אחרים בבית החולים.
במסגרת המכון פועלת גם מרפאת ADHD
ייחודית למגזר הערבי ,המתייחסת לצרכים
מיוחדים של המגזר .פרופ' שופר מסביר:
"במחקר שערך פרופ' לוטפי ג'אבר ,עמיתי
למכון ,נמצא שבקרב ילדים ערבים המגיעים
לאבחון בולט הרבה יותר נושא ההיפראקטיביות
בהשוואה לילדים יהודים ,שאצלם משמעותי
בעיקר חוסר הקשב .אנו סבורים כי יתכן שיש
איחור באבחון אצל ילדים ערבים ,ולכן חשוב
להפנות תשומת לב מיוחדת ורבה לנושא הזה".

"מקצוע מאוד גנטי"
גאווה רבה מביאה המרפאה לנוירוגנטיקה -
תחום המאופיין במחקר תמידי ,בחיפוש ונבירה
אחר הפגם הגנטי-מטבולי .את המרפאה הזו
מובילה פרופ' רחל שטראוסברג בשיתוף עם
ד"ר איילת הלוי" .מאז פרויקט הגנום האנושי
גדלה מאוד היכולת האבחנתית של מחלות שעד
לפני מספר שנים לא ידענו למצוא להן סיבה",
אומר פרופ' שופר" ,בחלק קטן מהן ,מציאת
הסיבה מאפשרת לנו לטפל במחלה  -למשל
בעזרת תרופה המאזנת את החוסר הביולוגי
המולד  -אולם ברוב המחלות הללו היכולת לסייע
היא במניעה לעתיד ,כך שבאמצעות מתן ייעוץ
גנטי ,בשיתוף פעולה עם הגנטיקאים ,ניתן למנוע
הולדת ילדים עם בעיות קשות כאלו בעתיד".
המפתח הוא כמובן אבחנה גנטית מדויקת .ד"ר
איילת הלוי ,רופאה בכירה במכון לנוירולוגיה,

צוות המכון לנוירולוגיה :בית חם לילדים ולמשפחות

זהו הסיפוק הגדול ביותר לרופא".
הנפש מתקיימת מרפאה
מספרת על ילד כבן ארבע
האחות הראשית במכון ,אילנית פוזננסקי ,היא
לטיקים ותסמונת טורט
וחצי שהגיע לשניידר
שירות מיומן של דיאטה
הגורם המרכזי התומך במשפחות ,יד ביד עם
בהנהגתה של ד"ר תמר
כשהוא מתקשה מאוד
קטוגנית מצליח לעתים
עדנה צדוק ,ראש הצוות המינהלתי ,האחראית
שטיינברג .בנוסף לכך,
בהליכה" .איבחנו שהוא
להחליף את התרופות
על מרכז התקשורת עם המשפחות" .אנו זמינים
מערכת מיוחדת של אשפוז
סובל מהפרעת תנועה
עם
הפרכוסים
נוגדות
תמיד להורים ,לתת תשובות ,לסדר תורים ,להרגיע
יום נוירולוגי מופעלת על ידי
הנקראת דיסטוניה ומצאנו
 המטרה היא להקל עליהם כמה שיותר ,כוללד"ר הלוי ומספקת להורים
שתרופה בשם  Dopaהיא
אותן תוצאות וללא
קיום סדנאות קבוצתיות להורים ,השלמת מידע
ולילדים שירות מהיר
החומר החסר ,שתוספת
תופעות לוואי
והדרכה" ,הן אומרות .צוות הרופאות הבכירות
לאבחון ובירור מעמיק,
חיצונית שלו משפרת את
במכון  -פרופ' רחל שטראוסברג ,ד"ר הדסה
הנערך ביום אחד בלבד
התפקוד .זו הייתה אבחנה
גולדברג ,ד"ר תמר שטיינברג ,ד"ר אילת הלוי,
ובסיומו מופנה הילד להמשך מעקב במרפאה.
לא קלה ,כי דיסטוניה 'מתחזה' להרבה מחלות
ד"ר רוני כהן ,ד"ר דניאלה לובל ,ד"ר שרון אהרוני
אחרות" .ד"ר הלוי מציינת כי פרויקט הגנום
להרגיע את ההורים
וד"ר שרה קיויתי  -מייעץ באופן יום-יומי לכל
האנושי הפך את הנוירולוגיה למקצוע מאוד גנטי.
הקשר עם ההורים מהווה אבן יסוד במכון
מחלקות בית החולים ,כותב פרוטוקולים אחידים
"ילדים עלולים ללכת לאורך זמן עם 'כותרות'
ומתקיים ברמה של שיתוף
לטיפול במחלות שונות,
לא נכונות ,כמו אותו ילד שהוגדר כבעל שיתוק
מלא ותמיכה משפחתית.
מנהל מחקרים ,מעניק
מוחין ,ואיתרנו שיש לו מחלה נוירולוגית בשם
"פרויקט הגנום האנושי
הן
נוירולוגיות
"מחלות
ייעוצים בקהילה ומקיים
פרידריך אטאקסיה .אמנם זו מחלה חשוכת
הפך את הנוירולוגיה
מפחידות מאוד מבחינת
מערכת קשרים מסועפת
מרפא ,אבל יש טיפול תרופתי שיכול לעכב חלק
למקצוע מאוד גנטי.
ההורים ,שלעתים עוברים
עם מרכזים גדולים
מההתדרדרות .אנו מחפשים כל הזמן דרכים איך
מצאנו שילדים הולכים
חוויה טראומתית" ,מסביר
בעולם" .גם כשמתגלות
לעזור למשפחות כאלה".
לאורך זמן עם 'כותרות'
פרופ' שופר" ,הורה
בעיות נוירולוגיות בגיל
במסגרת המכון פועלת מרפאה גדולה לילדי
שחווה פרכוסים של ילד
הבגרות ,הרי שחלק
נוירופיברומטוזיס ,בריכוזה של ד"ר רוני כהן .זו
לא נכונות"
לא ישכח תמונה מפחידה
מהן מקורן בגיל הילדות,
מחלה מורכבת ,המערבת מחלות גופניות רבות
שכזאת .אפילפסיה ,למשל,
כך שנוירולוגיית ילדים
שעיקרן במערכת העצבים המרכזית .במחלות
'סובלת' מתדמית נוראית ,ובכלל מחלות
היא המקום המאתגר והמעניין ביותר מבחינה
רב-מערכתיות כאלו עובד הצוות בממשק עבודה
נוירולוגיות מלחיצות הורים רבים .לא במקרה
מקצועית עבור מי שעוסק בתחום הזה" ,משיב
צמוד מול יחידות הנוירוכירורגיה ,האונקולוגיה,
חדרי ממוקם מול דלפק הקבלה .אני שואב
פרופ' שופר על שאלת הסיום שלנו  -מדוע בחר
העיניים ורבות אחרות .מול מומחי המיילדות
הנאה אמיתית כשאני רואה הורים ,שהגיעו
בנוירולוגיה פדיאטרית" .מעבר לכך" ,הוא מחייך,
והגינקולוגיה עובדים בתחום המתפתח של
אלינו מבוהלים ,יוצאים מכאן רגועים ומחייכים.
"פשוט נעים לעבוד עם ילדים".
נוירולוגיית העובר ,ואילו יחד עם אנשי בריאות
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המשאב האנושי
פרידה מרגשת נערכה לפרופ'
מימוני בהנהלת בית החולים,
במהלכה הפליגו בשבחו וציינו
את עשייתו רבת הפעלים בתחום
רפואת הילדים בישראל

מוקירים את פרופ' מימוני הפורש לגימלאות
לכבודו של פרופ' מרק מימוני ,מנהל מרכז שניידר בשנים  ,2007-2003נערך ב 2-בדצמבר יום עיון של אשפוז
ה'  -מחלקה שניהל במשך יותר מ 20-שנה .הנהלת בית החולים הודתה לפרופ' מימוני במפגש פרידה מרגש
פרופ' מרק מימוני ,מראשוני מרכז שניידר ומנהל בית החולים בשנים
 ,2007-2003פרש לגימלאות חמישים שנה לאחר שהחל את דרכו בעולם
הרפואה עם תחילת לימודיו בביה"ס לרפואה בפריס בשנת  .1959לכבודו של
פרופ' מימוני ,אנדוקרינולוג ילדים במקצועו ,נערך ב 2-בדצמבר יום עיון של
אשפוז יום והיחידה לרפואה דחופה ,יחידות שניהל במשך יותר מ 20-שנה
 תקופה שבמהלכה הוביל את המלר"ד להצטיינות נושאת פרסים .פרופ'מימוני מילא לאורך השנים מספר רב של תפקידים בבי"ח בילינסון ,במרכז
שניידר ,בכללית ובביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב .בין השאר
כיהן כסגן יו"ר ההסתדרות הרפואית ,ומשנת  1996הוא פרופסור מן המניין
בביה"ס לרפואה .כמנהל מרכז שניידר הוביל פרופ' מימוני את בית החולים
לאיזון תקציבי וקידם את התוכנית האסטרטגית ,שבמסגרתה פיתח את
תפיסת מרכזי שניידר בקהילה והוביל מודל ניהולי חדש  -הממ"ש .בתקופת

ניהולו נפתח חדר ניתוח שישי אמבולטורי ,הורחב המכון לרפואה גרעינית
כולל רכישת מצלמה גרעינית חדשה ,נבנו מחדש מספר מחלקות וקודמו
פרויקטים לשינוי פני מחלקות האשפוז.
פרופ' מימוני חיבר  180מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית הבינלאומית,
כתב  10ספרים ופרקים רבים בספרים רפואיים ,והציג עבודות רפואיות
בעשרות כנסים בארץ ובחו"ל .לאורך השנים זכה בלא מעט ציונים לשבח
והוקרות ,שלוש מהם בשנה זו :אות יקיר הר"י ,אות הוקרה מארגון רופאי
הכללית על פעילותו למען ציבור הרופאים ,ואות הצטיינות מהחוג לרפואת
המשפחה של אוניברסיטת תל אביב על  23שנות הוראה רצופות .בחודש
פברואר הקרוב יוענק לפרופ' מימוני אות יקיר חיפ"ק .באירוע פרידה מרגש
שנערך לכבודו ,הודתה הנהלת מרכז שניידר לפרופ' מימוני על שנים רבות
של עבודה מבורכת ואיחלה לו עוד שנים ארוכות וטובות של עשייה פוריה.

שאו ברכה

פרופ' שמיר

   פרופ' שי אשכנזי ,מנהל מחלקת אשפוז א' ,נבחר בוועידת הר"י האחרונה לקדנציה שנייה כיו"ר המועצה
המדעית בישראל האחראית על  56ההתמחויות בארץ ומטפלת בכ 5,600-המתמחים .פרופ' אשכנזי מייצג את ישראל בדיוני
המועצות המדעיות האירופאיות    פרופ' רענן שמיר ,מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד ,קיבל
תואר פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב    ד"ר דרגן קרברושיץ' ,מנהל יחידת הלפרוסקופיה ,מונה לסגן
מנהל המחלקה הכירורגית    ד"ר דני בן אמתי ,מנהל מרפאת עור ,טלי קרמר ,מנהלת הלוגיסטיקה ,ורחלי גבע,
מנהלת הסיעוד במחלקת ילדים ג' ,סיימו בהצלחה קורס חונכים במסגרת פיילוט ארצי של הכללית להכשרת חונכים ניהוליים
למנהלים חדשים בתפקיד ניהולי ראשון    ד"ר לינה באסל ,ד"ר גיל קלינגר וד"ר איציק לוי נבחרו למועצת
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב  -ייצוג נאה לשניידר בין נציגי המרצים הבכירים בפקולטה.
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ישראל היום

בזכוכית מגדלת

"להגן על הילדים זו חובה של כולנו"
"המחויבות של כל אחת ואחד מאיתנו היא לאתר כל ילד בסיכון" ,אומרות חברות הוועדה להגנת הילד" ,חשוב
שכולנו בשניידר נראה את עצמנו כ'מסוק שחג ממעל'  -אסור לנו להמשיך הלאה מבלי לעצור ולסייע"
הוועדה להגנת הילד במרכז שניידר מלווה
את הצוותים ומייעצת להם במקרים של חשד
להתעללות או הזנחה כלפי ילדים המגיעים לבית
החולים .תפקידה להגביר את המודעות לנושא
אלימות נגד ילדים ולהוות "גורם-על" בשניידר
בנושא ילדים בסיכון.
על צוות הוועדה נמנות היו"ר ד"ר רמה שוורץ,
רופאה בכירה במיון ,מרכזת הוועדה עו"ס אפרת
הראל מהיחידה לטיפול נמרץ ,דגנית בן ניסן,
פסיכולוגית קלינית ראשית במכון להתפתחות
הילד ,ונורית זוסמן ,סגנית מנהלת הסיעוד.
ארבעתן עברו הכשרה מסודרת לוועדות אלימות,
כאשר ד"ר שוורץ השתתפה גם בהכשרה
ארצית לטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית עם
עוד כ 20-רופאי ילדים נבחרים מרחבי הארץ.
החוק מגדיר התעללות כפגיעה בילד על ידי
מבוגר אחראי :פיזית ,רגשית ,מינית והזנחה
(מניעת צרכים רגשיים או משאבים הכרחיים).
כ 50%-מהמקרים קשורים להזנחה (היעדר
השגחה ,חשיפה לסכנות ,מניעת טיפול רפואי
ועוד)" .המקרים כמעט לעולם אינם 'שחור ולבן',
וההזנחה היא האפורה מכולן" ,אומרת ד"ר
שוורץ.
בשנת  2008דווחו בשניידר  428ילדים בחשד
לסיכון ,לעומת  330ב - 2007-גידול המוסבר
ככל הנראה בחידוד המודעות" .לפי הנתונים,
 3%-2%מהילדים עוברים התעללות ,כך שיש
עוד מאות ילדים לא מאותרים".
הוועדה מהווה מעגל טיפול שני" .במעגל
הטיפול הראשון מתערבת העובדת הסוציאלית
אשר פוגשת את המשפחה ,אוספת נתונים
ומבצעת הערכה לגבי מידת המסוכנות לילד על
סמך פרמטרים מקצועיים" ,אומרת אפרת הראל,
"אנו מיודעות בכל מקרה של חשד ופועלות
כגורם מייעץ ,מתווה דרך ,הנותן גיבוי לצוותים
ומענה לדילמות אתיות ורפואיות כאחד".
"נורות אדומות" הן פגיעות לא מוסברות,
סימני שאלה העולים בשיחה עם הילד ,ולעתים
התנהגות משפחתית נצפית .ד"ר שוורץ מספרת
על ילדה שנשכבה מול הרופאה בצורה מינית
מחשידה ,על שבר ביד שצורתו לא תאמה את
סיפור החבלה ,על ילד שהגיע ממוסד עם סימני
נשיכה של אדם בוגר" .וישנם מקרי ה'מג'יק
טראומה' :פציעה ללא שום סיפור של חבלה.
פיתחנו מיומנות ,הן בהערכת הממצאים והן

בבירור הפסיכוסוציאלי והגופני".
הגברת המודעות מתבצעת בהדרכות ,כנסים
וימי עיון ,ריכוז נתונים וביצוע בקרת תהליכי
איכות " -הכול כדי שלא 'נפספס' ילדים בסיכון
בשניידר" ,אומרת דגנית בן ניסן" ,אנחנו המסוק
שחג מעל מי שספינתו נטרפה ,ואסור לנו
להמשיך הלאה  -חייבים לעצור ולסייע".
"לילדים בסיכון אין קרניים והם לא אומרים
שהם בסיכון" ,מציינת נורית זוסמן" ,לעתים זה
פשוט מזל שילד כזה פוגש בנו"" .בעשר שנותיי
במיון אני זוכרת מקרה אחד בלבד שילד בא
ואמר :אבא הרביץ לי" ,אומרת ד"ר רמה שוורץ,

 אסור לנו לברוח מהאחריות" .ומוסיפה אפרת:"לשם כך אנו פועלים מתוך רגישות תרבותית
ומקפידים להיעזר בעובדות סוציאליות דוברות
ערבית ואמהרית ,המכירות את ההשלכות
התרבותיות".
חלק גדול מהאחריות באיתור הילדים שבסיכון
מוטלת על האחיות הנמצאות ב"חזית" .נורית
זוסמן" :אנו מודעות לקושי ולכן אומרות לאחיות:
אל תישארו עם זה לבד .כמי שפחות מעורבים
רגשית במקרה ,נסייע לכם לקבל החלטה
שקולה .שתפו אותנו ונחליט יחד מה באמת
משרת את טובת הילד .החובה שלכם היא רק

להגן על הילדים .מימין ד"ר רמה שוורץ,
נורית זוסמן ,דגנית בן ניסן ,אפרת הראל

"נדיר מאוד שזה קורה".
'תפוח אדמה לוהט' ,שאף אחד לא שש
שיישאר בידיו  -כך אפשר להגדיר את הנושא
הזה מבחינתו של הצוות בשטח" .הרי קודם כול
אנו מחויבים לטפל ,ובינתיים נוצרת מעורבות
רגשית שמקשה על חובת הדיווח ,בעיקר כאשר
החשד אינו מוחלט" ,אומרת ד"ר רמה שוורץ,
"לעתים ,הדיווח חושף את הילד ועלול לסכן
אותו .הבעייתיות מובנת לנו היטב".
המסר חד-משמעי" :החובה של כולנו -
חוקית ,מוסרית ומקצועית  -היא לדווח בכל
חשד סביר .אני יכולה להעיד כרופאה עד כמה
קשה לעשות את הסוויץ' הזה ולהיות פתאום נגד
ההורים .הסיטואציה לא נעימה ,אבל אין ברירה

לדווח  -אנו נמשיך בתהליך".
כשפונים לפקידת סעד (או במקרים קיצוניים
למשטרה) כמעט תמיד מיידעים את המשפחה.
"המטרה אינה ענישה אלא יש לה אופק טיפולי",
אומרת אפרת הראל" ,הפנייה נועדה למצוא דרך
להתמודד ,ולא פעם ההורים מודים לנו .לעתים
הם במצוקה ,לא יודעים לבקש עזרה ,והדיווח
נותן להם לגיטימציה לכך".
"אנו כאן כדי לייעץ במקרים המורכבים ולסייע
לכם ,המטפלים ,לראות את התמונה כולה
ולהפעיל שיקול דעת" ,מסכמת דגנית בן ניסן,
"מצד אחד ,לשקול בזהירות ,ומצד שני  -לא
לחשוש לדווח כאשר על המאזניים מוטלת
טובתו של הילד".
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רפואה שלמה
ומהירה
לילדי שניידר,
תודות לצוות
המסור!
כתובות החנויות שלנו בפ"ת :הקניון הגדול  -אבנת קומה  -1ליד ארומה 03-6806444
חנות עודפים קניון סירקין קומה 03-6806411 1

לכל הילדים -
איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור
מיטב הברכות
על עשייתכם המבורכת
ת.ד 24295 .תל אביב ,טל ,03-6173333 .פקס03-5788550 .

ד
ו
ב
ש
נית
חפץ א.
דובשנית בע"מ

לכל הילדים אנו מאחלים
בריאות ובטחון
ולצוות העובדים  -ישר כוח!
רח' הסדנא  5פתח תקוה  ,03-9234020פקס 03-9247288

לכל הילדים
אנו מאחלים בריאות,
שלוה ושלום
לצוות העובדים -
ישר כוח!

ס.משלב יזמות עסקית
טלפון ,04-9969147 :פקס04-9966003:
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פעימת הלב

אופק חדש לאחיות
נורית זוסמן ורות הלוי מדווחות על מסלול
פיתוח ייחודי לאחיות שניידר ,שהושק
במסגרת העתודה הניהולית בסיעוד
במסגרת העתודה הניהולית בסיעוד הושקה תוכנית "אופק"
 מסלול פיתוח ייחודי לאחיות ,שהותאם לצורכי בית החוליםבשיתוף משאבי אנוש .מדובר במסלול חדש בשניידר ובכללית,
שנבנה על מנת להוות אופק מקצועי וניהולי לסקטור הגדול
בבית החולים .המסלול מקיף קשת תפקידים נרחבת ,מרמת
מרכזות נושא במחלקות בתחומים השונים (החייאה ,כאב,
למידה מקוונת ,מניעת זיהומים ,ניהול סיכונים ועוד) ועד
לתפקיד מקדמות נושא רוחבי  -תפקיד חדש בשניידר ,שילווה
בהכשרה ובהנחיה צמודה של צוות הנהלת הסיעוד בניהול נושא
לאורך זמן .במקביל לכך ,תפקיד "האחות הכללית"  -שבאופן
מסורתי מנהלת את בית החולים כולו ואת הסיעוד בפרט
במשמרות הערב והלילה  -עובר מיצוב מחדש באמצעות קורס
ייחודי לניהול ,בשיטת האימון ) (Coachingתוך בניית פורומים
ניהוליים חדשים .האחיות הכלליות החדשות נמצאות כעת
בתהליך ההכשרה ,החושף בפניהם עולמות תוכן של הכללית,
כולל מבנה הסיעוד ותפקידים מהמטה ועד השדות הקליניים,
בצד עולמות תוכן מהנהלת בית החולים  -אסטרטגיה ,תוכניות
אב ,משאבי אנוש והנהלת הסיעוד .בהצלחה לכל משתתפי
העתודה הניהולית בסיעוד!

נושמות את "אומנות החיים"    האחיות בשניידר עובדות
בעומס פיזי ונפשי מתמיד .סביבת עבודה זו אמנם אינה ניתנת לשינוי ,אך ניתן
לשפר את יכולת ההתמודדות של האחיות בכל הקשור להפחתת לחץ ,הקלת
חרדה ודיכאון ,שיפור התפקוד המוחי (מיקוד מנטלי ,רוגע והתאוששות מגירויים
מעוררי לחץ) ,שיפור בבריאות ,רווחה ושלוות נפש .כל אלו הוגדרו כמטרותיה
של סדנת הנשימה "אומנות החיים" ,שנערכה ב"סטארלייט" בהשתתפות 24
אחיות מכל מחלקות בית החולים .האחיות למדו טכניקות נשימה אפקטיביות
לשחרור ממתחים ,לניקוי והגוף מרעלים ולהבאתו להרמוניה פנימית ,עבדו על
שינוי הסביבה הפנימית שלהן בעזרת שימוש נכון בנשימה  -ודיווחו על חוויה
מופלאה .תודה לעמותת "ילדים שלנו" ולהנהלת הסיעוד על מימון הסדנה .לאור
הצלחת הסדנה נפתחת בימים אלו ההרשמה לסדנה נוספת ,שתאפשר לכל עובדי
בית החולים לקחת חלק בפעילות.

סיעוד בעיניים פקוחות  -ובראש בריא
עירנות מקצועית של רחל גודינגר ,אחות
מרכזת טיפול ביחידה הנוירו-כירורגית ,הניעה
פעילות מחקרית לבניית תוכנית התערבות
למניעת עיוותי גולגולת בתינוקות .בשנת
 1992פורסמה בארה"ב הנחיה להשכבת
ילודים ותינוקות בתנוחת
פרקדן (על הגב) והימנעות
מהשכבה על הבטן ,בכדי
להפחית את תופעת
ה"מוות בעריסה" .הנחיה
זו ,שאומצה ב1994-
על ידי משרד הבריאות
בישראל ,הצילה אמנם
את חייהם של תינוקות
רבים אולם בד בבד החלו להופיע דיווחים על
עיוותי גולגולת " -פלאגיוצפאלי אוקסיפיטאלי"
 תוצאה של הימנעות מהשכבת תינוקותעל הבטן .במרפאה הנוירוכירורגית בשניידר
מטופלים מדי שנה תינוקות רבים המופנים
בחשד לעיוות זה ,שמשמעותו עיוות והשטחה
אחורית של הגולגולת ,כולל שינוי במיקום

האוזן .התופעה נובעת משכיבה ממושכת על
הגב ,אינה קשורה למום מולד או למחלה
ראשונית אחרת וכרוכה בפגם אסתטי
משמעותי ,העלול להיות מלווה בקשיים
רגשיים וחברתיים לעתיד .לאחר שהבחינה
המשמעותי
במספר
של התינוקות המגיעים
לטיפול בעקבות התופעה,
יזמה רחל גודינגר ,אחות
מרכזת הטיפול ביחידה
הנוירו-כירורגית ,פעילות
מחקרית בשיתוף עם
הנהלת הסיעוד שמטרתה
הבניית תוכנית הדרכה
מניעתית להורים .לאחר שהתקבל אישור
לעריכת המחקר ,הוחל בחלוקת שאלוני
ידע להורים במטרה לפתח תוכנית הדרכה
להורים ושיתוף צוותים בקהילה ,מתוך הבנה
כי למטפלים ברמת המניעה הראשונית
תפקיד מפתח בהפחתת היארעות מקרים
של עיוותי גולגולת כאלה.

""People To People

מגיעים לשניידר

אחיות שניידר שיתפו פעולה עם עמיתים
במרכז רבין באירוח של משלחת אחיות
בריאות הציבור מרחבי העולם ,שהגיעו
לביקור בישראל במסגרת התנועה העולמית
"."People To People Ambasador Program
מדובר בתוכנית שנוסדה ב 1956-על ידי נשיא ארה"ב
אייזנהאואר ,במטרה להוות גשר תרבותי-לימודי
לאנשי מקצוע ברחבי העולם .התנועה מקיימת
סיורים לימודיים במדינות שונות בהתאם לחזון של
גישור על מחסומי תרבות ופוליטיקה באמצעות
מגע ישיר וחוויה אנושית ייחודית .השנה ביקרה
המשלחת לראשונה בישראל והתמקדה בסיעוד
בארץ .במסגרת ביקורם בשניידר הוצגה לאורחות
פעילות הסיעוד בשניידר על ידי ענת פלס ,מרכזת
הסיעוד ההמטו-אונקולוגי ,ורונית סינגר ליוותה אותן
לסיור במספר מחלקות ויחידות .תודה לאחיות
ולמנהלות הסיעוד על שיתוף הפעולה באירוח,
שהותיר רושם עמוק על חברות המשלחת.
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עם כל הלב

בית האופנה  AMORלמען "ילדים שלנו"
מזל יימר בת ה ,21-שחלתה בילדותה בסרטן,
טופלה בשניידר והתגברה על המחלה ,זכתה
לתשואות הקהל כאשר הגשימה חלום ועלתה
על הבמה לראשונה בחייה כדוגמנית מסלול.
מזל ,האילתית היפהפיה ,פתחה את התצוגה
של בית האופנה  AMORשנרתם ,זו השנה
השנייה ברציפות ,למען עמותת "ילדים שלנו".
האירוע של  ,AMORבבעלותן של מירי חבס
ודנה בר דיין ,נערך ב"טראסק" בנמל תל
אביב והכנסותיו הוקדשו על ידי העמותה
לבניית יחידות הורים בבית החולים .האירוע,
בהנחיית השחקנית מיכל ינאי ,כלל ביצוע של

קטע מהאופרה כרמן ותצוגת אופנת חורף
 2009-10של מותגים מובילים כמו דולצ'ה
גבאנה ,פנדי ,בלאנסייגה ,רוברטו קוואלי ,מיסוני
ועוד .ביוזמתה ובהובלתה של חברת העמותה,
מירי עזורי ,נכחו באירוע אנשי עסקים ,שחקנים
ונשות חברה ביניהם עירית שטראוס ,פנינה
רמון ,בתיה עופר ,בת שבע בובליל ,רוית נמרודי
ועוד ,ובצידם מנהל מרכז שניידר ,פרופ' יוסף
פרס ,וד"ר אהוד דוידסון ,סמנכ''ל וראש חטיבת
בתי החולים בכללית .תודה לנותני החסות
לאירוע ולכל התורמים שלקחו חלק בבוקר
ססגוני וקסום זה.

חגיגה
בסטארלייט

קונצרט של הכנר הנודע איתי שפירא ,אשר הופיע עם
הצ'לנית כריסטינה ראיקו קופר והפסנתרן ג'ון נובסק ,חנך
את הסטארלייט המחודש  -מרכז המולטימדיה הייחודי
לילדי שניידר .באירוע ,שנערך ביוזמת עמותת "ילדים שלנו",
נכחו ילדים מטופלים ובני משפחותיהם ,עובדי בית החולים וידידי
העמותה .הקהל נהנה מפינות איפור וקליעת צמות ,דוכני מזון ,מעגל מתופפים של
להקת גונגומה ,המופע "גילי בא לבקר" עם השחקן גילי ורנר ומופע קוסמות מרהיב עם
אורן הקוסם הגדול .מרכז הסטארלייט הוקם בשניידר בשנת  1996על ידי "ילדים שלנו"
בעזרת תורמים מן הקהילה ,במטרה לחזק את הדימוי העצמי של הילדים המאושפזים
ולהחזיר את תחושת השליטה לידיהם וזאת במרחב משחק עשיר ,בסביבה מיוחדת
ורגועה ובאמצעות טכנולוגיות מחשוב ,אינטרנט ומולטימדיה מתקדמות.

קצרצרים



קצרצרים



קצרצרים



קצרצרים

   נס המכבים כמיטב
המסורת ,גם השנה ,שחקני והנהלת קבוצת
מכבי אלקטרה תל אביב ביקרו בחג החנוכה
את הילדים המטופלים והתקבלו בהתרגשות
ובהתלהבות .הביקור הסתיים במתן תרומה
של מסך פלזמה חדש לעמותת "ילדים
שלנו" ,שארגנה וליוותה את הקבוצה לאורך
הביקור.

את ביקור המכבים ליווה פרופ'
פרס ,מנהל בית החולים

פשוט תודה!

   ברוכים הבאים ב25.10-
אירחה העמותה לסיור בשניידר את רופאת
השגרירות הרוסית ושבע נשות סנטורים
מרוסיה .ב 16.11-ליוותה לין שניידר את
ביקורו של שגריר הרפובליקה הדומיניקנית.



קצרצרים



קצרצרים



   כמעט מלאכים ילדי המחלקה האונקולוגית
בשניידר הופתעו ואף התרגשו לפגוש את שחקני "כמעט
מלאכים" ,שהגיעו לבקרם ביוזמת העמותה ואף חילקו להם
שי  -יומנים של סדרת הטלוויזיה הפופולרית.
   אור מ"שמש" הבעלים של מסעדת "שמש"
ברמת החייל ,ג'ורג' ורור ,ותמיר מטלון ,ידיד ותיק של
העמותה ,ערכו אירע השקה חגיגי לאורחי המסעדה בסגנון
ים תיכוני ,בסימן נתינה ל"ילדים שלנו" .תודה לג'ורג' שאף
החליט לתרום לעמותה ממחזור המכירות של המסעדה.
   מיון עם חיוך זו השנה השנייה שהעמותה
מממנת את פרויקט הג'לולוגים התורם משמעותית להתמודדות
הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות בחדר המיון.

   נר של תקווה עמותת "ילדים שלנו" מודה לד"ר יהודית טייק ,לאהובה טלמור ,לחברת מנורה ,לבנק מרכנתיל דיסקונט  -עתודה
ניהולית ,ליפעת ושינו זוארץ  -מכבי פתח תקוה ,ולכל אלו שנרתמו ותרמו לפרויקט "נר של תקווה" שכבר הפך למסורת מדי חג חנוכה ,ובמהלכו
מוזמנים תורמים להדליק נרות חנוכה עם ילדי מרכז שניידר .סייעתם להאיר את החג לילדים המאושפזים!

עמותת "ילדים שלנו" (ע"ר) פועלת לשיפור רווחת הילדים המטופלים במרכז שניידר בכל דרך אפשרית
בזכות מתנדבים ,תורמים וידידים .לפרטים ניתן לפנות למשרדי העמותה בקומה  ,3טל' 03-9217880
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בריא לדווש למען ילדים חולים

פעם ראשונה זו הצהרת כוונות  -פעם שנייה היא
כבר מסורת :מסע האופניים השני למען ילדי מרכז
שניידר ,שנערך בין ה 14-ל 16-בספטמבר ,2009
הסתיים בהפנינג ברחבת בית החולים בנוכחות
ילדי מרכז שניידר ,עובדי המרכז ,מוזמנים רבים
וכמובן רוכבי האופניים ,שסיימו את המסע וזכו
לקבלת פנים מרשימה ולתעודות השתתפות.
האירוע התקיים במעמד סגן ראש עיריית פתח

תקוה ,יעקב בן שמחון ,ומנהל מרכז שניידר,
פרופ' יוסף פרס ,שאף השתתף ברכיבה בחלקו
האחרון של המסע .מסע האופניים השני יצא
לדרך ביוזמת עמותת נאמני שניידר ובהשתתפות
 29חברי צוות רפואי וסיעודי מבית החולים ,רוכבת
מושתלת כבד משווייץ ורוכבים נוספים מעובדי
הכללית .המסע התקיים באזור כביש הצפון,
פקיעין ,הגלבוע ומעיין חרוד ,והסתיים ברכיבת

שטח לאורך הירקון ,מנמל תל אביב ועד למרכז
שניידר .תודה לחברות ולגופים שתרמו וסייעו
לקיום המסע :בנק הפועלים,GE Health Care ,
דרך חיים ,בראשית ,טמפו ,ג'נרל מיילס,IDB ,
אלעד טכנולוגיות ,אמזה ,אבגול ,בזק בינלאומי,
 ,ECIפיאט ,סקלאר ,ישראכרט ,לאומי קארד,
אקסלנס בית השקעות ,3M ,לודן חברה להנדסה,
פז NICE ,ויאיר לוי אסטרטגיה.

תיאטרון גני תקווה  -למען התקווה
קבוצת תיאטרון גני תקווה בניהולו של הבמאי איציק סיידוף
העלתה את ההצגה "קומדיה שחורה" ב"מרכז הבמה" בגני
תקווה וכל ההכנסות הועברו כתרומה למחלקה האונקולוגית
במרכז שניידר .צוות השחקנים והבמאי ביקשו להקדיש את
ההצגה לזכרה של הילדה סיון ינאי מגני תקווה ,אשר טופלה
במחלקה האונקולוגית .תמונותיה של סיון שהוקרנו באולם,
ומילותיהם המרגשות של ההורים עינת ודני ינאי ,הרטיטו את
לב הקהל וריגשו עד דמעות.

עמותת "נאמני מרכז שניידר" הינה
אגודת ידידים ,המלווה את פעילות
מרכז שניידר מאז הקמתו ומסייעת
בפיתוחו ובקידומו בתחומים רבים .חברי
העמותה מבצעים פעילותם בהתנדבות
וחלקם הגדול מלווים את פעילות בית
החולים מאז הקמתו .ניתן ליצור קשר
עם העמותה בטל' 03-9221748

חנוכיה של פרחים
מימין :שניאור מצנבר ,ד"ר יצחק יניב ,אלון חסון ודפנה כהן מחברת "אלון חסון אירועים"
מדליקים נר שלישי של חנוכה במחלקה האונקולוגית .האמן אודי צ'רקה יצר חנוכיה
מקרמיקה ואלון חסון ,במסגרת אירוע השקת חברת האירועים שלו ותערוכת "ההארה"
שהציג ,עיצב אותה בפרחים .את הכנסותיו ממכירת חנוכיות מעוצבות בפרחים תרם
אלון לטובת ילדי מרכז שניידר.

תרומה שהיא לא משחק ילדים

   סכום של כ 100,000-שקלים נתרם למרכז שניידר על ידי חברת טויס-אר-אס בטקס
שהתקיים במשרדו של מנהל בית החולים ,פרופ' פרס ,בהשתתפות מנכ"ל החברה .רשת הצעצועים המובילה תורמת רבות למרכז שניידר ועושה
זאת בשיתוף העמותה למען המחלקה הכירורגית .לנו לא נותר אלא לסיים במילה אחת פשוטה :תודה!
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ילדים יקרים ! הינכם מוזמנים לחוות ,ליהנות,
להירגע ....בעולם קסום של קריסטלים .בחנות
האבנים הגדולה בארץ ומהגדולות בעולם.
נשמח לארח אתכם

סטונאייג' קריסטלים  -מתנות מן הטבע
ששת הימים ( 16המשך אבא הילל-מול האיצטדיון)  ,רמת גן (בין סלקום לגלי מעל אבנט)
טל 03-5784506 .אתרwww.stoneage.co.il :

מאחלת לכל הילדים
בריאות ,בטחון והחלמה מהירה
לצוות העובדים  -ישר כוח!
משרד ראשי :רח' יד חרוצים ,36
ת.ד 8774 .א.ת .נתניה דרום  ,42505טל09-8308101 .

אורות העמקים
חברה לשווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ

לילדי בית החולים שניידר
ברכת החלמה מהירה
וברכות לצוות העובדים
כביש ראשי אום אל פחם ת.ד 280 .מיקוד 30010
טל 04-6312392/3/4 .פקס04-6318014 .

לכל ילדי בי"ח שניידר
ברכת החלמה מהירה

טלפון04-6320022 :
פקס04-6320070 :
דואר נע חפר 38810

לכל הילדים אנו מאחלים
בריאות ובטחון
ולצוות העובדים -
ישר כוח!

לכל הילדים ברכת החלמה מהירה
א.י .אלקטרוניקה בע"מ

"בית גלדני" רח' עמל  ,58קריית אריה,
ת.ד ,3272 .פתח תקווה 49513
טל'  ,03-9235051פקס03-9235052 :
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הצהובה הטובה

החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולצוות העובדים ,יישר כוח!

מועצה מקומית ג'לג'וליה

לכל הילדים  -איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור מיטב הברכות
על עשייתכם המבורכת
איחולי רפואה שלמה לכל הילדים
וברכות לאגף הדימות ולכל העובדים
לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ובטחון
ולצוות העובדים  -ישר כוח!

אבו שקרה

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים  -תודה על פועלכם
לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ,שלוה ושלום
לצוות העובדים  -ישר כוח!

א.ר.י.ז יבוא ושיווק מזון בע"מ
שיווק חומרי גלם למאפיות וקונדטוריות

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים  -תודה על פועלכם

לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ,שלוה ושלום
לצוות העובדים  -ישר כוח!

א .שאהין סרסור
לחומרי בנין בע"מ

לכל הילדים  -איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור
מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת
לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ,שלוה ושלום
לצוות העובדים  -ישר כוח!
החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולצוות העובדים ,יישר כוח!
לכל הילדים  -איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור
מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת

חצר המלכה
מרצפות חלקות ומעוטרות

עבודות מסגרות

לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ,שלוה ושלום
לצוות העובדים  -ישר כוח!
החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולצוות העובדים ,יישר כוח!
לכל הילדים  -איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור
מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת
לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ובטחון
ולצוות העובדים  -ישר כוח!

בית מרקחת הדר

הומואפתיה וצמחי מרפא-סטריפ

לכל הילדים  -איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור
מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת

פחחות וצבע אבו שקרה
בהנהלת מוחמד

החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולצוות העובדים ,יישר כוח!

ד.נ .השרון ג'לג'וליה 45850
טל 03-9397493
הפלדה  7אור יהודה.
טל ,03-5331050 :פקס03-5330078 :
רח' הפנינה  ,2ת.ד 46 .רעננה 43107
טל'  09-7625555פקס09-7625511 .
רח' יד חרוצים  ,19בית היצרנים ,קומה ,2
חדר  ,314תלפיות ,ירושלים
טל ,02-6737780 .פקס02-6737790 .
א.א.פחם  30010ת.ד 53.כניסה לעיר
טל04-6312824 ,04-6315068 .
 ,04-6317317פקס04-6312255 .
רח'  153/7ג'לג'וליה 45850
טל03-9396519 ,03-9396124 .
פקס03-9396573 .
אלכסנדר ינאי  23א.ת .סגולה
פתח תקוה 49277
טל' 03-9044414 ,03-9316116
ת.ד 10530 .מפרץ חיפה 26114
טל'  ,04-8726264פקס 04-8721287
ת.ד 1517 .כפר קאסם מיקוד 48810
טל03-9370792 ,03-9379976 .
פקס03-9323212 .
בלפוריה ד.נ .יזרעאל 19305
טל04-6421413 / 03-6875960 .
פקס04-6521489 .
ת.ד 97 .יוקנעם מושבה מ20600 .
טל ,04-9938484 .פקס04-9935289 .
משה בקר 15
אזור התעשייה הישן ראשון לציון.
טל ,03-9658395 .פקס03-9568487 .
רחוב האדום  2צומת כנות
טל08-8694441 .
רח' הרצל  130ת"א
טל ,036821851 .פקס036839561 .
הנפח  5אשקלון 78781
נייד  ,050-5294623פקס 08-6737227

ת.ד 383 .א.ת .צפוני קרית שמונה 10200
טל' 04-6941472 ,04-6940081
הנביאים  21חיפה
טל ,04-8623944 .פקס04-8679066 .
אום אל פחם ,שכונת אלביר ,ת.ד251 .
טל ,050-5528832 .פקס04-6310285 .
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חדר ילדים

מניפים את דגל ההתנדבות

הפרויקט השנתי של יחידת שט"ל של חיל האוויר ,המתנדבת במסגרת המרכז החינוכי בשניידר,
הסתיים בטקס תליית דגלים בלובי בית החולים .קציני וחיילי שט"ל מתנדבים במרכז החינוכי
כבר שמונה שנים ועובדים עם ילדים מאושפזים על פרויקטים שונים .השנה כלל הפרויקט יצירת
דגלים שנושאם "ילדי שניידר מושיטים יד לשלום" ,שכאמור נתלו לראווה בלובי בית החולים .לפני
מספר שנים זכתה שט"ל ב"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" על המסירות וההשקעה
הגדולה של חייליה ומפקדיה בעבודתם הרציפה עם ילדי שניידר.

