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מחלקה אלף-אלף
והפעם במרכז :מחלקת ילדים א'
בניהולו של פרופ' שי אשכנזי
עמ' 13-12

מילה אישית

דבר המנהל

ברכות מניו יורק!

עובדות ועובדים יקרים,
הביטוי העברי היפה "רפואה שלמה" משמעותו
ברכת החלמה ובריאות מלאה .אצלנו במרכז
שניידר יש לצירוף המילים הזה פן נוסף:
מצד אחד ,ניסיון מתמיד לשאוף אל השלמות
שברפואה – לעשות את הדברים הכי טוב,
ובפעם הבאה אפילו טוב יותר .ובצד זאת – ראיית הילד כשלם ,ולא רק
בהיבט הצר של מחלתו .את המערכת הסינרגית הזאת ,שבה השלם
חזק יותר מסכום חלקיו ,אנחנו מבקשים להנחיל הן ברמה הארגונית,
הלוגיסטית והתפעולית שלנו והן בהיבט הטיפולי – באיכות הרפואה ,ברמת
השירות והיחס האישי .מי כמוכם יודעים ,כי "הרפואה השלמה" הזאת היא
המהות העמוקה של בית החולים שלנו .על שתיים מהיחידות המבטאות
זאת היטב ,כל אחת בתחומה ,בחרנו להרחיב בגיליון זה :האחת בחזית
הטיפול – מחלקת ילדים א' ,והשנייה ב"עורף" – המעבדה הדחופה שלנו.
בימים אלו אנו מסכמים את שנת  2010שהתאפיינה בהישגים קליניים
וארגוניים מרשימים ,בצד עומס עבודה גדול שכולנו מתמודדים עימו ביום-
יום .על כך אני מבקש להביע את הערכתי לכם ,כלל צוותי שניידר .בזכות
העשייה המקצועית והאכפתית שלכם אנו ממשיכים להוביל את רפואת
הילדים בישראל ,ובזכותכם נמשיך בכך גם בעתיד .סופי השבוע באילת
ובירושלים הם רק ביטוי קטן להערכה הגדולה שהנהלת בית החולים חשה
כלפיכם.
לאחר שחנכנו לאחרונה את מיון הילדים הגדול והמתקדם בישראל,
נמשיך במהלך שנת  2011בתנופת חידוש המחלקות השונות .נוסיף
להצעיד את בית החולים שלנו להישגים עם טכנולוגיות חדשות ,השקעה
במשאב האנושי ,עידוד המחקר (בין השאר דרך הרשות למחקר שהוקמה
לאחרונה) וקידום חזון בית החולים להוות גשר לשלום על ידי טיפול בכל
ילד באשר הוא ועידוד תיירות המרפא כיעד אסטרטגי.
לפני סיום ,תודה חמה לעמותות השונות הפועלות בבית החולים ,על
העזרה החשובה בגיוס תורמים לפיתוח מרכז שניידר וקידומו .ולכולכם,
שנה אזרחית מוצלחת ופורייה!

חנוכה ,חג האור והניסים ,הולך ומתקרב
בעת כתיבת שורות אלו .במרכז שניידר
לרפואת ילדים אנו חוגגים לא רק את
נס קיומו של בית החולים אלא גם ניסים
כמעט יום-יומיים של ריפוי והבראה.
בעת הזו של השנה אנו גם זוכרים את אימי ,הלן שניידר ז"ל,
שהלכה לעולמה לפני תשע שנים .בהיותה של אימי מייסדת
"ילדים שלנו" ,ארגון המתנדבים והמתרימים של בית החולים,
אני מבקשת לכבד את זכרה עם כמה פרטים אודות העמותה
המיוחדת הזאת.
היו אלה אימי ,איריס לנגר וארבע נשים נוספות שיסדו את "ילדים
שלנו" לפני  18שנה בפגישה סביב שולחן המטבח .כיום ,כעמותה
מצליחה ומוערכת" ,ילדים שלנו" מתגאה ביותר מ 500-מתנדבים
מחויבים לנושא בכל רחבי בית החולים ,במרכז הסטארלייט
ובחנות המתנות .בנוסף" ,ילדים שלנו" חתומה על פעילויות רבות
– מליצנים רפואיים בחדר המיון ועד לערכות לילדים אשר אובחנו
לאחרונה כחולי סוכרת ,מפריטי ציוד עיקריים ועד למסיבות ימי
הולדת לילדים חולים .ובקיצור" :ילדים שלנו" אחראית לנס הקטן
של ילדים מאושרים גם כאשר הם מאושפזים.
"ילדים שלנו" זוכה להכרה גם בזכות אירועים ייחודיים לאיסוף
תרומות ,ספרי בישול מקסימים ,מתנות חג שמחשבה רבה
הושקעה בהן ,ובכלל בהיותה עמותה עם לב חם .לציון מיוחד
ראויות יו"ר "ילדים שלנו" ,איריס לנגר ,ומנהלת העמותה ,הילית
גלעד ,על שהן עושות אותה לכזו .תודה מיוחדת גם לריטה בכר,
שבהנהגתה הנבונה והמסורה נוסד לאחרונה סניף העמותה
בבריטניה ,ורשם עם הקמתו אירוע התרמה נוצץ ומוצלח מאוד
בלונדון.
אני מזמינה גם אתכם להצטרף אלינו ב"ילדים שלנו" ,ולהיות חלק
משרשרת הניסים במרכז שניידר לרפואת ילדים.

פרופ' יוסף פרס

לין שניידר

 - 3.2.11יום המחקר!
אחת לשנתיים מתקיים במרכז שניידר יום המחקר של בית החולים ,שנועד
לתת ביטוי למחקר מוביל בתחומים מגוונים ולעודד מתמחים צעירים
לקחת חלק במחקרים קיימים וליזום מחקרים חדשים .יום המחקר השישי
יתקיים ביום ה'  3.2.2011ויכלול הרצאות ,תערוכת פוסטרים ,פרסים
לחוקרים צעירים ועוד .גם השנה ,בדומה לשנים הקודמות ,יזומנו ליום
המחקר מומחים בעלי שם להרצות בפני קהל החוקרים בבית החולים .אז...
רישמו ביומן! (עוד על המחקר בשניידר – ראו בעמ' )9
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חיים במתנה

ביצוע עוצר נשימה
מומחי שניידר ביצעו ניתוח מורכב של בניית קנה הנשימה
לכל אורכו בתינוקת בת תשעה חודשים ,שסבלה ממום
נדיר .שלושה שבועות אחרי ,אפשר לנשום לרווחה
ניתוח נדיר כזה נעשה רק במספר קטן של מרכזים רפואיים בעולם – אולם
מומחי מרכז שניידר לא התלבטו לרגע .על הכף היו מוטלים חייה של תינוקת
בת תשעה חודשים ,שהגיעה לשניידר במצב קריטי של אי-ספיקה נשימתית,
בעקבות מום נדיר של היצרות קנה הנשימה ומום נוסף בכלי הדם הריאתיים.
בכדי להציל את התינוקת היה צורך לבצע ניתוח משולב ,שכלל בנייה והרחבה
של הקנה לכל אורכו וחיבור מחדש של העורק הריאתי .ד"ר טומי שינפלד,
מומחה לריאות ומנהל היחידה לטיפול נמרץ בשניידר ,ביצע הדמיה של קנה
הנשימה בעזרת ברונכוסקופ פיבראופטי דק ,לפני הניתוח ואחריו .את הניתוח,
שכלל תיקון והרחבת קנה הנשימה בשיטה מיוחדת (טרכאופלסטיקה)
והרדמה מורכבת עם חיבור למכונת לב-ריאה ,ביצעו ד"ר מילטון סאוטה,
מנהל מחלקת ניתוחי ריאות בבילינסון ,ד"ר גבי אמיר ,מנתח חזה ולב בכיר
במרכז שניידר ,וד"ר יעקב כץ ,מנהל מחלקת הרדמה בשניידר .את המעקב
הקרדיולוגי אחרי התינוקת ביצעה ד"ר עינת בירק ,מנהלת מכון הלב בשניידר.
בסיום הניתוח המורכב הועברה התינוקת ליחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר
טומי שינפלד ,שם נגמלה מההנשמה והתאוששה .לאחר מעקב ממושך היא
שוחררה לביתה במצב טוב.

מימין :ד"ר מילטון סאוטה ,ד"ר טומי שינפלד
וד"ר גבי אמיר עם התינוקת

כשתקווה חדשה מפעמת בהם

שלוש השתלות איברים ,שלושה ילדים חולים מאוד שזכו בסיכוי חדש לחיים .עוד
שלוש דרמות ב"שיגרה" של צוות המשתילים בשניידר ,שרשם כבר כ 300השתלות

ד"ר רן שטיינברג עם הילד מושתל הכבד

שלושה ניתוחי השתלות נוספים הצטרפו לאחרונה
לכ 300-ההשתלות שנעשו עד כה במרכז שניידר .ימים
ספורים לפני ראש השנה תשע"א זכו שני ילדים בחיים
חדשים ,לאחר שעברו השתלות כבד וכליה על ידי צוות
מחלקת ההשתלות בשניידר בראשות פרופ' איתן מור.
הכבד הושתל בבן חמש שסבל מאי ספיקת כבד קשה.
בשל הידרדרות חמורה במצבו עמדה אימו לתרום

לבנה אונת כבד כאשר הגיע צלצול
הטלפון המבשר על מציאת התרומה
המתאימה .באותה יממה הושתלה כליה
בילדה בת שבע וחצי ,שסבלה ממחלת
כליות מולדת וטופלה בשנה האחרונה
ביחידת הדיאליזה בשניידר .את ניתוחי
ההשתלה ביצעו ד"ר רן שטיינברג ,מנהל
היחידה להשתלות איברים בילדים ,ד"ר
יבגני סולומונוב ,רופא בכיר במחלקת
השתלות בשניידר ובבילינסון ,הכירורג
הבכיר ד"ר מיכאל גורביץ ,המרדימים
ד"ר אלי שמחי וד"ר מילה קצ'קו וצוות
יחידת האולטראסאונד בשניידר .לא
חלף זמן רב והשתלה נוספת בוצעה
על ידי מומחי שניידר – הפעם הייתה
זו נערה בת  14שעברה השתלת ריאות על ידי ד"ר
בני מדליון ,מנהל יחידת השתלות לב וריאה במרכזים
הרפואיים שניידר ורבין ,ד"ר ג'ורג' פרנקל ,מנהל יחידת
ניתוחי חזה ולב בשניידר ,ד"ר בוריס גנדל ,מנהל יחידת
ניתוחי חזה בביה"ח מאיר ,והמרדימים ד"ר אלי שמחי
וד"ר איגור צונזר .את תיאום ההשתלות ביצעה מתאמת
המושתלים ,האחות רחל ברגרין.

נחש צפע.
נחש צפע
שני ילדים בני חמש ושבע
הובהלו לשניידר בתוך
יממה אחת לאחר שהוכשו
על ידי נחש צפע .הם
עברו ניתוח בידיהם בכדי
לשחרר את הלחץ המוגבר
באזור ההכשה ,טופלו
ביחידה לטיפול נמרץ
בראשות ד"ר טומי שינפלד
תחת השגחה צמודה של
מנהלת הסיעוד ביחידה,
דלית פינטל ,והועברו
למחלקה הכירורגית בבית
החולים בראשותו של
פרופ' נפתלי פרויד.
לשני הילדים
שלום.
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חדשות שניידר

מפגש מרגש במשכן הנשיא
גילה אלמגור ,מקימת "קרן המשאלות" ,ד"ר יצחק יניב ,מנהל המערך ההמטואונקולוגי במרכז שניידר וילדים
החולים במחלת הסרטן נפגשו עם נשיא המדינה
גילה אלמגור ,מקימת "קרן המשאלות" ,ד"ר יצחק יניב ,מנהל המערך
ההמטו-אונקולוגי במרכז שניידר ,וילדים ובני נוער החולים במחלת
הסרטן ,פגשו את נשיא המדינה שמעון פרס במשכנו ,שוחחו עמו
וסיפרו לו על התמודדותם עם מחלת הסרטן .בין השאר אמר הנשיא
פרס לילדים" :אני רוצה להגיד לכם ,לכל אחד מכם ,שאני יודע שזה
עצוב וקשה להיות חולה ,אבל יש שניים-שלושה דברים שאם כל
אחד מכם יזכור זה יעזור לו הרבה מאוד :בהתחלה חשבו שיש רק
סוג אחד של סרטן ,והתברר שיש כמה מאות סוגים .בהתחלה חשבו
שאין תרופה לאף אחד מהם ,עכשיו לאט לאט מגלים שיש יותר ויותר
סוגי סרטן שאפשר לרפא .וזה לא מצב שנפסק ,ממשיכים הלאה
לחפש ולחפש ,אני מקווה שבסוף יתגברו על הכול .על כן ,דבר ראשון
שאני מציע לכם ,לא לאבד תקווה .אף אחד מכם .כל הזמן הרפואה
מתקדמת ומתקדמת ,אל תוותרו ואל תתאכזבו"" .הביקור בבית
הנשיא היווה חוויה יוצאת דופן עבור הילדים המטופלים ,חלקם שעדיין
מתמודדים עם מחלתם בשלבים שונים וחלקם שכבר החלימו" ,סיכם
ד"ר יצחק יניב" ,כיום ,ארבעה מכל חמישה ילדים חולי סרטן יחלימו
ממחלתם אולם מהלך הטיפול הוא קשה ,ותמיכתה של גילה אלמגור
בילדים בשלבים אלה נותנת להם הרבה כוח".

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

גילה אלמגור ,נשיא המדינה שמעון פרס וד"ר יצחק יניב במפגש בבית הנשיא .צילום :מארק ניימן ,לע"מ

קצרצרים

שׁ

שׁ שׁ שׁ להשאיר את הסרטן מאחורה במשך שלושה ימים ,במלון
של קיבוץ צובה ,נערך כנס ראשון מסוגו של משפחות לילדים חולי סרטן שסיימו
את הטיפולים במרכז שניידר .המטופלים ,הוריהם ואחיהם השתתפו בסדנאות
בהנחיית מומחים משניידר ונהנו ממגוון פעילויות כיף" .סיום הטיפולים הינה
תקופת מעבר ,המשפיעה על המשפחה כולה" ,אומרות יוזמות ומארגנות הסדנה,
עו"ס מיכל דיין שרעבי והאחות חיה רז" ,מטרת הכנס הייתה לתת כלים להתמודדות
במעבר לתפקוד משפחתי רגיל" .הכנס נערך על ידי המחלקה האונקולוגית בראשות
ד"ר יצחק יניב ,בשיתוף השירות הסוציאלי בראשות ד"ר עפרה אורן ובחסות
עמותת חיים והאגודה
למלחמה בסרטן .את
תחושות המשתתפים
היטיבה לבטא אחת
האימהות" :זו פעם
ראשונה מזה זמן רב
שאני מרגישה כה
מאושרת ,בלי לחשוב
על המחלה".
שׁ שׁ שׁ יום לחולי טלסמיה יום כיף למתבגרים חולי טלסמיה
)הפרעה תורשתית בייצור המוגלובין( אורגן על ידי יחידת ההמטולוגיה במטרה
לשלב הפעלה חווייתית ומהנה עם מידע ומענה תמיכתי למתבגרים אלו,
הסובלים מקשיים בתפקוד היום-יומי עקב מחלתם .המפגש נערך במלון
קראון פלאזה ביוזמת העובדת הסוציאלית ארוא פריג' ובהשתתפות פרופ'
חנה תמרי ,מנהלת יחידת ההמטולוגיה ,ד"ר ג'ואן יעקובוביץ' ,רופאה ביחידה,
ונציג מטעם המוסד לביטוח לאומי שפרס את אפשרויות השיקום המקצועי
העומדות בפני החולים בעתיד.
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ארגנטינה על הקו
מרכז שניידר ממשיך לשלוח זרועות אל מעבר לים :הסכם שיתוף
פעולה נחתם לאחרונה בין בית החולים לבין אוניברסיטת מיימונידס
( )Maimonides Universityבבואנוס איירס .ההסכם כולל שיתוף פעולה
מחקרי ואקדמי ,חילופי מתמחים ומיסוד קשרים מקצועיים בין המוסדות.
הקשר עם המוסד הארגנטינאי נוצר בעקבות ביקורו של פרופ' נפתלי
פרויד ,מנהל המחלקה הכירורגית במרכז שניידר ,בבית הספר לרפואה
שבאוניברסיטה .במעמד החתימה נכחו פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז
שניידר ,פרופ' ארנולדו גרוסמן מאוניברסיטת מיימונידס ,פרופ' נפתלי
פרויד ופרופ' יחזקאל ויסמן ,מנהל היחידה לרפואה דחופה בשניידר.
ההסכם מצטרף ליחסי הגומלין הענפים של מרכז שניידר עם מרכזים
רפואיים מובילים במדינות שונות בעולם.

המיון החדש כבר כאן!
ב ,23.11.10-כעבור שנה וחצי של עבודות בנייה מאומצות ,הושק חדר המיון החדש של מרכז
שניידר .סוף סוף נהנים הילדים ,המשפחות והעובדים ממלר"ד מודרני ,המתוכנן היטב לזרימת
הקהל .המיון החדש מורכב מארבעה אזורי טיפול :אזור המתנה גדול עם כ 60-מושבים ,מעברים
רחבים ,מסכי טלוויזיה ומידע ,חדר החתלה ומטבחון הורים; אזורי קבלה נפרדים למסלול הירוק
(מסלול מהיר) ולמטופלים שוכבים ,כאשר אחות ממיינת פוגשת את המגיעים למיון בכניסה ,עורכת
בדיקה ראשונית וקובעת את אופן הטיפול הבסיסי; מיון פנימי מרווח ומתוכנן היטב ,המאפשר
לכל משפחה ליהנות מחדר נפרד שבו צפוי הילד לשהות במשך כל הביקור במיון; ואזור השהיה
המאפשר להשהות ילדים לזמן קצוב במיון ,במקום לאשפזם במחלקות הילדים העמוסות ואולי אף
לשחררם הביתה לאחר שהייה קצרה" .המיון החדש תוכנן כך שהמסלול הירוק ,חדרי בדיקות רופא
וחדרי טיפול לאחיות צמודים זה לזה ועובדים בשיתוף פעולה מלא" ,מסבירה תמי בן-רון ,המנהלת
האדמיניסטרטיבית של בית החולים ומי שעמדה בראש פרויקט הבינוי" ,גם מכון ההדמיה ,המעבדה
והסניטרים ממוקמים בצמוד למיון כדי לקצר את משך השהות במיון למינימום הנדרש .אמצעים
טכנולוגיים כמו מערכת ה ,PACS-שהוכנסה לשימוש השנה ,ואמצעי מחשוב המעבדות ,מסייעים
לקיצור משך השהייה – הכול למען רווחת הילדים והוריהם .לשיפור המידע לקהל מופעלת מערכת
 Q-FLOWלניהול תורים ,שבה מופיע המידע העדכני על גבי מסכים ,המקרינים גם סרט תדמית
ומצגת על התהליך שהילד והוריו צפויים לעבור במיון .גם הצוותים נהנים מאזור מינהלתי שתוכנן
במיוחד לנוחיותם" .בקרוב יסתיימו גם העבודות באזורי ההמתנה החיצוניים למיון ,הן בסמוך לכניסה
והן בסמוך לאזור ההשהיה.

ממשיכים בשדרוג מחלקות

תו תקן חדש להגנת מידע

תנופת הבינוי בשניידר נמשכת גם אל תוך שנת
 .2011בימים אלו משופצת המחלקה הכירורגית,
הראשונה מבין ארבע מחלקות הצפויות לעבור שיפוץ
בשנה הקרובה .המחלקה תשודרג בכל הרמות
ובין השאר ייבנו בה חדר טיפולים נוסף עם גזים
רפואיים וחדר תרופות מחודש ,שיעמוד בתקני משרד
הבריאות והאקרדיטציה .במהלך השנה ישופצו גם
שלוש מחלקות הילדים ,א' ,ב' וג' ,יחל שדרוגם של
המערך האמבולטורי של המערך ההמטו-אונקולוגי,
ויחודשו חדר הצינתורים ,הפגייה ,דירות ההורים ועוד,
בהשקעה של מיליוני שקלים.

מרכז שניידר הוסמך על ידי מכון התקנים לתו התקן  – ISO 270001תקן בין-לאומי לאבטחת
מערכות מידע ורשתות מידע .כחלק מהאסטרטגיה הארגונית שלה החליטה הכללית לאמץ בכלל
מוסדותיה את התקן ,הנחשב כמודל
עולמי מוביל בתחום הגנת המידע.
כהכנה למבדק הוקמה בשניידר ועדת
היגוי בראשות ערן ברבי ובהשתתפות
תמי בן-רון ,ד"ר אסף טוקר ,לאה
וייסמן ,דוידה שלטי ,שגית טורקניץ,
אבי גיאת ורמה זילבר .התקן הוענק
למרכז שניידר באירוע שנערך במעמד
צוות הנהלת בית החולים.

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

קצרצרים שׁ קצרצרים

שׁ

קצרצרים שׁ קצרצרים

שׁ שׁ שׁ מפגשים להורי  ADHDבמסגרת כנס שערך המכון לנוירולוגיה ,בראשות פרופ' אבינועם שופר,
התקיימה סדנה להורים לילדים עם בעיית קשב וריכוז ,במטרה לחשוף בפניהם את מפגשי ההורים הנערכים
במסגרת פעילות המכון" .הסדנה התנהלה תוך שימוש בקלפי עזר ,שבאמצעותם ניסינו לחבר כל אחד ואחד
מהמשתתפים לחוויה האישית שלו עם הפרעת קשב וריכוז" ,מדווחת אילנית פוזננסקי ,אחות אחראית במכון
לנוירולוגיה ,שהנחתה את הסדנה יחד עם עו"ס מורן רודניקי .פרטים על הסדנאות ניתן לקבל במזכירות המכון
בדוא"ל .NEURO2@clalit.org.il
שׁ שׁ שׁ תרגיל כיבוי אש יותר מ500-
מעובדי שניידר השתתפו בהדרכות תיאורטיות ומעשיות
בכיבוי אש בניהולו של ממונה הבטיחות גדי גוטמן ,כהכנה
לתרגיל שנערך בבית החולים ובמהלכו תורגלו התמודדות
הצוות עם שריפה באחד מחדרי האשפוז ,כיבוי השריפה
ופינוי חולים וכן טיפול באירוע חומר מסוכן בחוות בלוני
הגז של בית החולים .התרגיל נערך בשיתוף מכבי האש,
מד"א ומשטרת פתח תקוה ,ונוהל על ידי ד"ר אסף טוקר,
סגן מנהל שניידר ,והאחות ציפי עוז ,מנהלת תחום שע"ח.

שׁ

שׁ שׁ שׁ הכשרה בניהול סיכונים

יום הכשרה למנהלים בשניידר ,בנושא בטיחות
המטופל וניהול סיכונים ,התקיים במרכז אורנית
בשיתוף המרכז הלימודי "אביר" של הכללית.
מנהלות סיעוד ,רופאים בכירים ומנהלים
בסקטור הפרא-רפואי והמינהלי נחשפו
לפעילות היחידה לבטיחות המטופל וניהול
סיכונים ,האזינו להרצאות ולהדרכות בנושאים
מרכזיים בתחום זה וחזו בניתוח אירועי בטיחות
– הכול במטרה להעלות את המודעות לנושא
בקרב ההנהלה הבכירה בבית החולים .היחידה
מייעצת לצוותים בתחום התמחותה ,אוספת
מידע על נקודות כשל ,מנתחת אירועים חריגים
וכמעט-אירועים וממליצה להנהלה על צעדים
לשיפור ,וכן בעוסקת בשיפור איכות הטיפול
וממונה על טיפול בתביעות.
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ביקורים ואירועים

חתימה טובה בסינית

שנה טובה בערבית

משלחת מהעיר ייאנג ( )Yiyangשבסין ומבית החולים המקומי בעיר ביקרה
במרכז שניידר וחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם בית החולים ,בנוכחותם
של ראש עיריית ייאנג וראש עיריית פתח תקוה ,יצחק אוחיון .המשלחת
כללה גם את סמנכ"ל האגף לבריאות הציבור בעיר ושלושה פרופסורים
מהמרכז הרפואי בייאנג ,ביניהם מנהל בית החולים וסגנו .הם סיירו במחלקות
השונות ,פגשו במנהלי מחלקות וברופאים בכירים והתעניינו בעיקר בתחומי
אונקולוגיה והמטולוגיה ,מכון הלב ,אורתופדיה ופגייה.

לכבוד חג הרמדאן יזמה עמותת "דאר אלקוראן אלקרים" ביקור במרכז
שניידר כדי לברך את החולים והצוות לרגל החגים .לבית החולים
הגיעה משלחת מכפר ברא שבראשה שייח ראיד עאסי ,העומד בראש
העמותה ,ובה מכובדים מהכפר ,תלמידים וסטודנטים .הם חילקו
לילדים המאושפזים שי וכן חוברת הסבר ופעילויות בעברית ובערבית,
סיירו במחלקות בליווי המורה רודיינה בדיר מהמרכז החינוכי ונפגשו
עם חברי הנהלת בית החולים.

ביקור מדעי מטורונטו בתחום הרפואה הפסיכולוגית
פרופ' ראסל שחר ,מומחה לפסיכיאטריה של
הילד והמתבגר מבית החולים הקנדי לילדים
 Hospital for Sick Childrenשבטורונטו ,ומדען
בכיר באוניברסיטת טורונטו ,הגיע לישראל לביקור
של כשבוע במסגרת תוכנית חילופי חוקרים של
המחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר בראשות
פרופ' אלן אפטר .ד"ר ליטל שטיינגרט ,מתמחה
בפסיכיאטריה ומתאמת הביקור ,מציינת כי פרופ'

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שחר הינו מוביל בתחום המחקרים הקוגניטיביים-
גנטיים בפסיכופתולוגיה של הילד ,ובפרט באבחון
וטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות ()ADHD
באמצעות הדמיה מוחית ,זיהוי גנים תורמים
ונוירו-פסיכולוגיה .תגליותיו פורסמו בכתבי
העת הפסיכיאטריים המובילים ,וחלקן אף הביאו
לפריצות דרך בתחום הטיפול ב .ADHD-במסגרת
ביקורו נפגש פרופ' שחר באופן אישי עם קבוצות

שׁ

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

מחקר ועם צוותי המרפאות לטיפול בתסמונת
טורט ,להפרעות חרדה ,לפוסט טראומה
ולהפרעות אכילה ,וכן עם צוותי הדרכת הורים
והמרפאה הנוירו-התפתחותית .בנוסף לסיעור
מוחות מחקרי ,תרם פרופ' שחר מידיעותיו
בתחום הקשב והריכוז בהרצאות מעשירות לצוות
המחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר ואף
לחוקרים ורופאים מחוצה לו.

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

שׁ שׁ שׁ בשירות פעיל עופר חברוני,
סמנכ"ל השירות של הכללית ,הגיע לביקור
במרכז שניידר )בתמונה מימין( .הוא סייר
במחלקות וביחידות השונות ונועד למפגש עם
הנהלת בית החולים ,שבמהלכו הציג בפניה
את תפיסת השירות של הכללית.
שׁ שׁ שׁ גמזו לטובה מנכ"ל משרד
הבריאות ,רוני גמזו ,הגיע לביקור במרכז
שניידר בלוויית בכירי ההנהלה הראשית של
הכללית .במסגרת הביקור סיירו האורחים
במחלקות השונות בבית החולים ,ביניהן
המחלקה האונקולוגית ,מכון הלב ,המחלקה
לניתוחי חזה ולב והיחידה לרפואה דחופה.
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לחגוג בת מצווה
בבית  -בשניידר

יום הילד  -היום שלנו
הוועדה להגנת הילד במרכז שניידר ציינה את יום הילד הבין-לאומי לשנת  2010באירוע המיועד
בעיקר לעובדי בית החולים ,תחת הסיסמה "נתבונן – נקשיב – נפעל" (למען הגנה על ילדינו),
מתוך כוונה לחדד את תשומת הלב של עובדי בית החולים לילדים המטופלים ,העלולים להימצא
בסיכון ,למודעות ולהקשבה בנושא ולפעולה הנדרשת למען ילדים אלו .כל עובד קיבל בכניסה
לבית החולים דף מידע ועט עם הסיסמה ,בלובי הוצב פוסטר זכויות הילד ובשעות הצהריים
ניתנה הרצאה מרתקת לעובדי בית החולים בנושא "להיות ילד – מעמד הילדים בישראל" מאת
חניתה קושר מהמועצה הלאומית לשלום הילד .בנוסף כלל היום מגוון של פעילויות כיף לילדים:
בלונים ,מתקנים מתנפחים בלובי וחלוקת צמידים.

מרי אהבה הייתה בת שש כאשר עברה
השתלת כבד במרכז שניידר .את בת המצווה
שלה ,שחלה השנה ,היא בחרה לחגוג בבית
החולים – "דרך קטנה להגיד תודה לרופאים
ולכל הצוות המקסים שמטפלים במרי כבר
שש שנים" ,אומרת אימה ,הלי נוסצקי.
"משנת  2004שניידר הפך לבית השני
שלנו ,ומאז אנחנו חלק ממשפחת שניידר",
מסבירה הלי" ,כך ראינו טעם לחגוג את בת
מצוותה של מרי בבית – בבית שניידר –
עם אלו שהצילו את מרי ,ששומרים עליה
בדיוק כמו בבית ,ושאין די מילים כדי לומר
להם תודה .חשוב לנו שאנשים יראו את מרי
וידעו מה זה אומר השתלת איברים ,איך זה
נראה על ילדה ואיך החיים שלה היום בזכות
ההשתלה" .וכל מילה נוספת מיותרת.

צלילים של בריאות ,מהרי טירול לשניידר

מרכז הסטארלייט במרכז שניידר אירח את התזמורת הצבאית של חבל טירול באוסטריה,
באירוע מיוחד שנערך ביוזמתו של יהודה כסיף ,לשעבר מנכ"ל הבורסה לאבני חן ויהלומים,
ובשיתוף עמותת "ילדים שלנו" (עוד על פעילויות העמותה – ראו בעמ'  .)20הביקור התקיים
לרגל יום העצמאות האוסטרי ובמסגרתו פקדו את בית החולים קולונל ניקולס אגר ,הנספח
הצבאי של שגרירות אוסטריה בישראל ,ונגנים מהתזמורת הצבאית של חבל טירול שהנעימו
בשירים ידועים שונים ,מחוליו איגלסיאס ועד אלביס פרסלי ,מפרנק סינטרה ועד שרל אזנאבור,
משירי עם טירוליים ועד למוסיקה מקפיצה שהצליחה להרקיד ילדים והורים .איריס לנגר ,היו"ר
והמייסדת של "ילדים שלנו" ,הזמינה את חברות מועדון ה( IWC-נשות הקהילה הדיפלומטית)
לקחת חלק באירוע ,ואף הן – כמו הנגנים ,הקהל והצוות – התרגשו מאוד ואף חילקו מתנות
לילדים המאושפזים.
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המחקר על הפרק

גן חדש הגורם לפיגור
שכלי זוהה בשניידר
הגן הפגום ,SOBP ,גורם לסוג חדש של פיגור על רקע
גנטי ולעתים גם להפרעה פסיכיאטרית .גילויו משמעותי
מאוד באבחון המוקדם ,במניעה ובהבנת התהליך
הביולוגי הגורם להתפתחות המחלה
מומחי מרכז שניידר מצאו גן חדש האחראי על
התפתחות פיגור שכלי .ד"ר לינה באסל ,מנהלת
השירות הגנטי בבית החולים ,אפרת בירק,
סטודנטית לתואר שני בבית הספר לרפואה ע"ש
סאקלר באוניברסיטת תל אביב וצוות החוקרים
זיהו את הגן הפגום ,SOBP ,הגורם לסוג חדש
של פיגור שכלי על רקע גנטי .תוצאות המחקר
פורסמו בגיליון אוקטובר  2010של כתב העת
.American Journal of Human Genetics
צוות החוקרים מצא כי התסמינים לפיגור השכלי
מופיעים אצל התינוק זמן קצר לאחר הלידה
ומאופיינים בעיכוב בהתפתחות המוטורית,
בפגיעה קוגניטיבית ובפזילה .בדיקת ביטוי הגן
 SOBPבמוח העכברים לפני הלידה ואחריה
הראתה ,כי הגן מתבטא זמן קצר לאחר הלידה
בעת יצירת קשרים בין תאי העצב במוח

( )synaptogenesis
במערכת הלימבית,
האחראית על כלל
התהליכים הקשורים
וברגשות.
בזיכרון
חלק מבני המשפחה
הסובלים מפיגור שכלי על רקע מוטציות בגן
 SOBPפיתחו גם הפרעה פסיכיאטרית.
ד"ר לינה באסל מסבירה כי זיהוי גנים הגורמים
למחלות שונות בקרב אוכלוסיות מסוימות
בסיכון ,הוא מהלך חשוב ביותר לצורך אבחון.
"גילוי הגן הגורם לפיגור שכלי משמעותי מאוד
לאבחון מוקדם ולמניעה של מחלות גנטיות וכן
להבנת התהליך הביולוגי הגורם להתפתחות
המחלה" ,היא אומרת" ,חקר המנגנון הביולוגי
האחראי על הזיכרון ,על ההבנה ועל התפתחות

הפרעות פסיכיאטריות דרך חקר תפקידו של
הגן  ,SOBPיקדם את הבנת מנגנוני פעילותו
של המוח האנושי".
צוות המכון הגנטי במרכז שניידר לרפואת ילדים
זיהה בשנים האחרונות גן נוסף הגורם לפיגור
שכלי הקרוי  ,CC2D1Aגן הגורם למחלה ניוונית
קטלנית בילדים הקרוי  ,NUP62גן הגורם למחלת
הקשקשת של העור ולליקויי שיער הקרוי ST14
וכן גן הגורם להזדקנות מוקדמת של העור ,נשירת
שיער וירידה בצפיפות העצם ,הקרוי .RIN2

יש לכם רשות למחקר!
רשות מחקר חדשה ,הפועלת מאז אוגוסט ,2010
משקפת את החשיבות הרבה שהנהלת בית החולים מייחסת לעשייה המחקרית בצד העבודה הקלינית
המחקר הרפואי מהווה חלק בלתי נפרד מהשירות הרפואי ומהשאיפה
למצוינות – זו ההבנה שעמדה מאחורי הקמת רשות מחקר חדשה
במרכז שניידר ,הפועלת מאז אוגוסט .2010
הקמת רשות המחקר ,יחד עם הגדלת התקציבים המופנים לאפיקים
מחקריים ,מצביעה על החשיבות הרבה שהנהלת בית החולים מייחסת
לחיוניות העיסוק במחקר לצד העבודה הקלינית.
רשות המחקר נועדה לאפשר לכל עובד בבית החולים ליהנות מתשתית
תומכת לעיסוק במחקר ולקידום המחקר באופן שגרתי ,לצד עבודתו
הקלינית .לשם כך מספקת הרשות לכלל החוקרים בבית החולים –
רופאים ,מתמחים ,אחיות ,מקצועות פרא-רפואיים ,מרפאות ומחלקות
– שירותים זמינים לביצוע המחקר לאורך כל שלביו:
• הכשרת חוקרים בקורס  (Good Clinical Practice( GCPלטובת
התמצאות בהיבטים המתודולוגיים ,האתיים והניהוליים שבמחקר הקליני.
• נגישות למקורות מידע לגבי גראנטים (מענקים  /סיוע כלכלי) מגורמים
חיצוניים ,מטעם קרנות ותרומות של מרכז שניידר ומהכללית.
• סיוע בהגשת טפסי בקשה לגראנטים.

• סיוע בהגשת טפסים לוועדת הלסינקי.
• סיוע על ידי מתאמת מחקר לטובת גיוס ,מילוי ושמירה על טפסים
כיאות ,מעקב ,הקלדת נתונים וניהול המחקר על שלביו השונים.
• חשיפה לאמצעי המכשור הקיימים בבית החולים ותמיכה בשיתוף
פעולה בין היחידות לשימוש במכשור לצורכי מחקר (מעבדות ,מכשור
רפואי ,כלי מדידה).
• סיוע בניתוחים סטטיסטיים.
• סיוע בעריכת החומר להגשה או למאמר.
• סיוע גרפי להצגה בכנסים.
• סיוע בטיפול בקניין הרוחני ובמסחור הטכנולוגי (הגנה כפטנט) של
המצאות ורעיונות שפותחו על ידי רופאי וחוקרי מרכז שניידר.
בראש הרשות עומדים פרופ' יוסף פרס – מנהל בית החולים ,פרופ' משה
פיליפ – מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,פרופ' רענן שמיר – מנהל
מכון גסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד ,ופרופ' שי אשכנזי – מנהל
מחלקת ילדים א' .מתאמת רשות המחקר היא דנה רזניק ,וניתן לפנות
אליה בדוא"ל  danaa3@clalit.org.ilאו בטל' .052-6211059
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המשאב האנושי

לקחנו פסק זמן
סוף שבוע רגוע

לרגל
 18שנה להקמת מרכז שניידר
החליטה הנהלת בית החולים
להוקיר את עבודתם המסורה
של העובדים ולהודות להם בסוף
שבוע באוירה משפחתית ,שכלל
השתלמות ,פעילות מאתגרת
בצד נופש רגוע וסיורים בהתאם

גיבוש תנ"כי

מחלקת הכספים יצאה
לפעילות גיבוש צוותית באתר "ארץ בראשית"
– חווה המשחזרת את סיפורי המקרא בדרך
חווייתית .אנשי הכספים שאבו מים ,רעו צאן ,בנו
אוהלים ורכבו על גמלים – הכול במסגרת סדנאות
אימון ותחרויות לשיפור עבודת הצוות.
לאופי המקום .הנופש התקיים בשישה מחזורים:
ארבעה במלון דן פנורמה באילת ,שם נהנו
העובדים מפעילות אתגר מדבריות ומבילוי
בחוות הגמלים ,ושניים בדן פנורמה בירושלים
עם תוכנית שכללה סיורים בבקעת הקהילות
היהודיות ,בבית הכנסת החסידי הגדול בארץ ועוד.

מינהל בכיף
סקטור המינהל זכה לשעות
של עדנה ב ,29.10-כאשר
מרכז שניידר ציין את "יום
המינהל" באירוע שנערך ביס-
פלנט בקניון איילון עם כיבוד
עשיר ,ברכת ההנהלה ,הופעת
סטנד-אפ משעשעת ,ולקינוח
– צפייה ב"סרט בנות" ,כיאה
לקהל הנשי ברובו.

מצווה נעימה

ילדי העובדים בשנת בר המצווה ובת המצווה יצאו עם הוריהם ליום טיול בשפלת
יהודה ובירושלים ,ביוזמה משותפת של הנהלת בית החולים ,ועד העובדים וועד הרופאים .החוויה כללה
טיול רטוב בנקבת השילוח ,סיור בכותל המערבי ובגן דוידסון ,טיפוס על גגות העיר ,צפייה במפגש של
תרבויות ,עמים ודתות ,ולסיום הענקת ספר תהילים כשי.

עובדים
ומתנדבים
הנהלת בית החולים
הוקירה במפגש מיוחד
את העובדים המתנדבים
בפרויקטים השונים למען
הקהילה .חלק מהם
נועדו לצילום משותף עם
חברי ההנהלה.

מזל טוב!

כדי לשמח את העובדים
החוגגים יום הולדת ,החליטה
הנהלת שניידר לפנק כל עובד
בקפה ומאפה ביום הולדתו ,החל
בספטמבר  2010ולאורך השנה
כולה .שיהיה במז"ט!

שאו ברכה
ד"ר ג'ורג' פרנקל מונה לתפקיד מנהל יחידת
ניתוחי חזה ולב במרכז שניידר ,כשש שנים
לאחר שהצטרף לצוות היחידה.
שי לוק ,עובד יחידת המחשב במרכז שניידר ,זכה
בפרס העובד המצטיין של אגף המחשוב בכללית.
פרופ' חנה תמרי מהמערך ההמטו-אונקולוגי
נבחרה על ידי הפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל אביב למנחה מצטיינת של עבודות גמר
לשנת תשס"ט .פרופ' תמרי קיבלה השנה מענק
מחקר מ.Binational science foundation-
ד"ר אבלין טרבקין מונתה כסגניתו של ד"ר
יעקב כץ ,מנהל מחלקת ההרדמה.
ד"ר מיכל אייזנשטיין ,רופאת ילדים מאנגליה,
הגיעה למכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת לשנת
השתלמות והצטרפה לצוות המרכז לטכנולוגיות
בסוכרת ,המפתח את הלבלב המלאכותי.
ד"ר ענת בן דור ,בעלת  PhDבביוכימיה
קלינית מאוניברסיטת בן גוריון ,הצטרפה לצוות
מרכז שניידר כמנהלת המעבדה הדחופה.
פרופ' אבי זכריה ,יו"ר חטיבת הילדים ומנהל
היחידה לאשפוז יום ,קיבל תואר של פרופסור
חבר קליני באוניברסיטת תל אביב.
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במרכז

מחלקה אלף-אלף
רוב המחלות הזיהומיות בילדים הן קלות וחולפות ,אולם אלו מהן המוגדרות כמורכבות מתנקזות מרחבי הארץ
למחלקת ילדים א' בשניידר .בואו נכיר את מחלקת האשפוז העוסקת באחד התחומים האופטימיים ובה בעת
הדינמיים והמאתגרים ביותר ברפואת הילדים .מתחילים מא'
נהוג לומר שרפואת ילדים היא התחום
האופטימי ביותר ברפואה .אם כך ,הרי שתחום
המחלות הזיהומיות הוא אולי האופטימי ביותר
בפדיאטריה" .אם עושים את האבחנה הנכונה –
מה שלעתים קשה מאוד לבצע – לרוב אפשר
להגיע לריפוי מלא" ,אומר פרופ' שי אשכנזי,
מנהל מחלקת ילדים א' בשניידר ואחד המומחים
המובילים בארץ במחלות זיהומיות ובחיסונים
בילדים" .בתחומים לא מעטים ברפואה אתה
יכול רק להקל או לשפר איכות חיים ,ואילו פה,
במרבית המקרים ,יש טיפול יעיל .לדוגמה ,ילד
עם חיידק שחפת בקרומי המוח ,שהגיע אלינו
מבית חולים אחר כשהוא בסכנת חיים ,לאחר
אשפוז במחלקת ילדים וביחידה לטיפול נמרץ,
החלים לחלוטין בזכות אבחנה מדויקת וטיפול
אנטי-מיקרוביאלי מתאים".
רוב המחלות הזיהומיות בילדים הן אכן קלות
וחולפות ,אולם המעטות שבהן שמוגדרות
כקשות לטיפול מתנקזות מן הסתם למחלקת
ילדים א' בשניידר .זו אמנם מחלקת ילדים
כללית ,שצוותה ערוך להתמודד מול כל מחלה

"לדוגמה ,ילד עם חיידק
שחפת בקרומי המוח,
שנמצא בסכנת חיים,
החלים לחלוטין בזכות
אבחנה מדויקת וטיפול
אנטי-מיקרוביאלי מתאים"
הדורשת אשפוז ,אולם היא מרכזת אליה ילדים
מכל הארץ ,כשליש מהם המגיעים מבתי חולים
אחרים עם זיהומים מורכבים הדורשים מיומנות
מיוחדת :זיהומים ריאתיים ,זיהומים מורכבים
בעצמות ובמפרקים ,דלקת זיהומית של פנים
הלב (אנדוקרדיטיס) ,ומקרים ייחודיים כמו תינוק
שנולד עם דלקת קרום המוח ועגבת שקיבל
מאימו בעודו ברחם.

'ספצים' בזיהומים וחיסונים
אנו פוגשים בפרופ' אשכנזי לאחר ישיבת הבוקר
במחלקה .עשרה חולים הגיעו בלילה האחרון,
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הוא מספר לנו ,מחציתם מבתי חולים אחרים.
כמו תמיד ,לא מעט מקרים חידתיים וקשים
לפיצוח שעבורם צריך לגייס את כל הניסיון
והידע של הצוות .המחלקה שלו נותנת מענה
לא רק לילדים מכל רחבי הארץ אלא גם מחו"ל.
בשנים האחרונות אושפזו בה ,בין השאר ,ילדים
מליטא ,מרוסיה ,מקפריסין וגם מעזה .פרופ'

בכירי המחלקה מוזמנים
להרצות על מחלות זיהומיות
בארץ ובעולם ומקיימים
קשרים עם מוסדות מחקר
ומכונים בחו"ל ,כמו NIH
בארה"ב ומכון פסטר בצרפת
אשכנזי מספר על ילד פלסטיני שהגיע למחלקה
אחרי שמונה שנים שבהן היה במעקב בבתי
חולים ברשות ,בירדן ובישראל" .לבסוף הוא
אובחן אצלנו כסובל ממחלה נדירה שנקראת
המופגוציטוזיס – תסמונת אוטואימונית שבה
תאים מסוימים 'בולעים' תאי דם אחרים.
בעקבות האבחנה הוא עבר השתלת מח עצם
בשניידר ,וחייו ניצלו .מקרים כאלו מאתגרים
אותנו במיוחד .כאשר האבחנה והטיפול הנכון
שבעקבותיה מביאים לריפוי ,הסיפוק הוא עצום".
פרופ' אשכנזי מנהל
את המחלקה מאז
 1998ובחמש השנים
האחרונות מכהן גם
כיו"ר המועצה המדעית
בישראל ,האחראית על
כלל ההתמחויות ברפואה.
בשנה האחרונה מונה גם
ליו"ר ועדת ההשתלמות
של האיגוד האירופי
למחלות זיהומיות בילדים,
ובנוסף הוא חבר בוועדה
המדעית של האיגוד
העולמי המקביל .בעבר
היה יו"ר החוג למחלות
זיהומיות בילדים בישראל

ושימש כפרופסור עוזר וכרופא בכיר במכון
למחלות זיהומיות בילדים בביה"ס לרפואה של
אוניברסיטת טקסס ביוסטון .ההתמחות של
מחלקת ילדים א' נוצרה אם כן בצלמו ובדמותו,
מה גם שסגניתו בניהול המחלקה ,ד"ר גילת
לבני ,היא מומחית למחלות זיהומיות ולחיסונים.
אך טבעי הוא שבכירי המחלקה מוזמנים
להרצות על מחלות זיהומיות בכינוסים בארץ
ובעולם ומקיימים קשרים שוטפים עם מוסדות
מחקר ומכונים בחו"ל ,כמו ( NIHהמכון הלאומי
לבריאות) בארה"ב ומכון פסטר בצרפת.

טיפול ,מחקר ,הוראה
נקודת חוזק ייחודית של המחלקה היא מעבדת
מחקר ,שהוקמה על ידי פרופ' אשכנזי ועוסקת
במחקר בסיסי במחלות זיהומיות וגם במחקר
קליני" .מחקר הוא אחד משלושת מרכיביה של
הרפואה האמיתית והאיכותית" ,מסביר מנהל
המחלקה" ,השניים האחרים הם טיפול רפואי
מיטבי ,עם יחס אישי ואמפתיה ,והוראה שנועדה
להבטיח המשכיות ואיכות טיפול גם בעתיד .אנו
מנסים לשלב את שלושתם יחד ,כדי להעמיד
רפואה איכותית עכשיו ודור רופאים מצוין
בעתיד .הוראת מתמחים וסטודנטים היא נדבך
חשוב בבית חולים שלישוני וגם שליחות .משמח
לשמוע על סטודנטים שלנו ,שכיום הם בכירים
במחלקות בכל הארץ וחלקם מנהלי יחידות" .את
המעבדה למחלות זיהומיות במכון פלזנשטיין יזם

"הרעיון הוא מחקר יישומי :למצוא פתרונות ולחזור איתם אל החולה .כך מצאנו תשובות בנושאי חיסונים ,עמידות
לאנטיביוטיקה ,מתווכי דלקת בזמן מחלה זיהומית ועוד" ,אומר פרופ' אשכנזי (בתמונה ,עם צוות המחלקה)
פרופ' אשכנזי והקים ממענקי מחקר לפי מודל
אמריקני" .בארה"ב מקובל שלמוסד אקדמי
יש זרוע מחקרית" ,הוא מסביר" ,באמצעות
המעבדה ,רופאים רבים משניידר רכשו מיומנות
במחקר בסיסי ואף פרסמו מאמר ראשון ,ביניהן
רופאות בכירות במחלקה שלנו ,ד"ר גילת לבני
וד"ר דפנה מרום .מחקר לא רק פורץ דרך ומבטיח
את רפואת העתיד – רופא שעוסק במחקר יציע
לחולים טיפול מתקדם יותר ואיכותי יותר".
המעבדה מאפשרת מחקר בסיסי יישומי ברמה
מולקולרית ,העונה על שאלות שעולות תוך
הטיפול בחולים" .הרעיון הוא למצוא פתרונות
ולחזור איתם אל החולה .כך מצאנו תשובות
רבות בנושאי חיסונים ,עמידות לאנטיביוטיקה,
תופעות נוירולוגיות בעת זיהומים ,מתווכי דלקת
בזמן מחלה זיהומית ועוד".
ב'רקורד' של פרופ' אשכנזי כ 200-פרסומים
מדעיים ולמעלה מ 30-מענקי מחקר מקומיים
ובין-לאומיים .אחד המרכזיים שבהם היה מחקר
בין-לאומי שריכז באופן אישי ,ושנערך ב114-
מרכזים בכל העולם בנושא חיסון לשפעת
בתרסיס לאף" .מצאנו לראשונה בעולם שחיסון
זה יעיל יותר ב 55%-מהזריקה" ,הוא מספר,
"התכשיר עבר רישוי בארה"ב ,בישראל ובמדינות
נוספות ,וניתן כיום לילדים וגם למבוגרים".

"אופי של בית אמיתי"
צוות המחלקה מצוי כיום בתקופת ביניים של
שינויים ומעברים .לצוות הכולל את פרופ'
אשכנזי ,ד"ר רחמל ,ד"ר לבני וד"ר מרום,

הצטרפה במהלך שנת  2010ד"ר מיטל קידר
כדי לעזור לצוות לפרק זמן קצוב .רופא בכיר
נוסף ,ד"ר דרור קראוס ,יעזוב את המחלקה
בחודש מארס הקרוב .גם האחות הראשית ,בינה
רובינשטיין ,מסיימת בימים אלה את תפקידה.
"למרות הקשיים היום-יומיים והעומסים בעבודת
הסיעוד ,מה שעומד לנגד עינינו הוא איכות
הטיפול ובטיחות החולה" ,אומרת בינה" ,יש
כאן צוות אחיות מקצועי ומסור שעושה הכול

את המעבדה למחלות
זיהומיות הקים פרופ'
אשכנזי ממענקי מחקר לפי
מודל אמריקני" .בארה"ב
מקובל שלמוסד אקדמי יש
זרוע מחקרית" ,הוא מסביר
בכדי לתת את הטיפול המיטבי לרווחת הילדים
והמשפחות ,ובמקביל שואף ללמוד ולהתפתח.
בכלל ,זו מחלקה מיוחדת עם אופי של בית
אמיתי".
נדבך חשוב בשירות האיכותי שמעניקה המחלקה
הם המתמחים" .בגלל המוניטין הרב שלנו אנו
יכולים לבחור אותם מתוך מועמדים רבים ,וכך
אנו נהנים ממתמחים בעלי ידע רב ,מקצועיות,
מסירות וחריצות" ,מציין פרופ' אשכנזי" ,אנו
מקדישים רבות להוראת מתמחים והם
משתתפים בהוראת הסטודנטים .זו שרשרת

לימוד ,שבה כל אחד מלמד מישהו ולומד
ממישהו .הרפואה משתנה כל הזמן ,ובעיקר
תחום המחלות הזיהומיות .כל הזמן מתגלים
חיידקים ,וירוסים ופטריות וכל הזמן מפתחים
תכשירים ותרופות חדשות .בכל עשרים דקות
מגלים מיקרואורגניזם חדש במקום כלשהו
בעולם! זה מאתגר ,מחייב להישאר תמיד
עדכניים ,ובעיקר – לא משעמם לרגע".

לראות את הילד השלם
את הצוות של מחלקת ילדים א' משלימות
המזכירות ובראשן ענת מוזס ושירית בן אריה,
העובדת הסוציאלית עידית מיטלמן ,הפסיכולוגית
הרפואית רחלי בן משה ,צוות הדיאטניות וצוות
המרפאות בעיסוק ,ובצידן כוח עזר מיומן ומסור
(רונית חג'בי ורחל שירזי) ,תרפיסטית בתנועה
(דקלה שציגלסקי) ומורה מקצועית (חוה מינצר).
"בילד מטפל צוות רב-מקצועי ,שרואה תמיד
את התמונה ההוליסטית – את הילד השלם על
כל צרכיו וקשייו" ,מדגיש פרופ' אשכנזי" ,לנו,
הרופאים ,תחום המחלות הזיהומיות מאפשר
להישאר רופאי ילדים כלליים ולא להתמקד
באיבר מסוים אחד; לשמר את היכולת לראייה
כוללנית של הילד .מבחינתי ,אין תחליף לסיפוק
שבאבחון הנכון ובהחלמה המלאה .יש לא
מעט מטופלים שאנו מלווים כבר שנים רבות,
ילדים ש'גידלנו' מגיל אפס וכאלה שהבריאו וגם
בבגרותם ממשיכים להזמין אותנו לשמחות .בכל
פעם מחדש זה מחמם לנו את הלב".
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כנסים וימי עיון

משלחת מסינסינטי  -בכנס
כירורגיית ילדים בשניידר
כנס המשפחות בנושא מומים אנורקטלים כלל
הרצאות של מומחי שניידר ומומחים מארה"ב
על חידושים בטיפול ,בעיות נלוות והשלכות של
מומים בפי הטבעת ובמעי
מומחי המרכז הקולורקטלי בבית החולים לילדים בסינסינטי,
ארה"ב ,לקחו חלק פעיל בכנס משפחות שנערך על ידי המחלקה
מימין לשמאל :פרופ' ג'ייסון פרישר ,פרופ' יוג'ין מינביץ ,פרופ' נפתלי פרויד ,פרופ' לזלי בריץ',
הכירורגית בשניידר בנושא מומים אנורקטלים (מומים בפי הטבעת
פרופ' מרק לוויט ופרופ' יוסף פרס בכנס בשניידר
ובמעי) .הכנס נערך על ידי המרכז הקולורקטלי לילדים בשניידר
ביוזמת פרופ' נפתלי פרויד ,מנהל המחלקה הכירורגית בבית החולים ,יחד עם
אך גם לאחר סיום הטיפול הכירורגי תיתכן השפעה תפקודית של חלק
פורום ההורים לילדים בעלי מומים אנורקטיים ( )www.itmut.infoובשיתוף
מהם למשך כל החיים ,לדוגמה – אפשרות לחוסר שליטה בדרגות שונות
אגודת ידידי המחלקה הכירורגית .הכנס עסק בהיבטים השונים של הטיפול
על פעולות המעיים או על מערכת השתן וכן בעיות אפשריות במערכת
בילדים בעלי מומים אנורקטלים ( – )ANORECTAL MALFORMATIONSשם
המין" .הכנס נפתח על ידי פרופ' פרויד שהציג את המרכז הקולורקטלי
כולל למומים בפי הטבעת ובמעי בדרגות חומרה שונות ,כגון פתח צר של
לילדים בשניידר ,ובהמשכו הרצו מומחי המרכז הקולורקטלי מסינסינטי :ד"ר
הרקטום ,מיקום לא נכון של הרקטום ,איטמות פי הטבעת ,אי התפתחות
מארק לוויט בנושא חידושים בטיפול בילדים בעלי מומים אנורקטלים ,ד"ר
של המעי אשר לא מגיע עד לפי הטבעת ואי התפתחות מלאה של שרירי
לזלי בריץ' בנושא השלכות גינקולוגיות בילדות בעלות מומים אנורקטלים,
הסוגרים .למומים אלה נלווים במקרים רבים גם מומים במערכת דרכי השתן
וד"ר יוג'ין מינביץ בנושא בעיות נלוות בדרכי השתן בילדים עם מום אנורקטלי
והמין" .הופעת מום אנורקטלי ,בדרגות החומרה השונות ,שכיחה אצל 1
והשלכות בתפקוד המיני באוכלוסיית הבנים .כמו כן ,הובאו סיפורים אישיים
מתוך  4,000ילודים" ,אומר פרופ' פרויד" ,למומים אלה קיים פתרון ניתוחי,
של אימהות לילדים בעלי מומים אלה.

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ שׁ שׁ מובילים בהתפתחות הילד בכינוס
הארצי של המכונים להתפתחות הילד השמיעו רופאי מרכז
שניידר עשר הרצאות על מחקרים שביצעו בנושאי בעיות קשב,
ריכוז והתנהגות ,בעיות בריאות והתפתחות נוירולוגית אצל
ילדים מאומצים שהובאו מחו"ל ,אירועי חיים אצל הורים
לילדים עם אוטיזם ,מודעות נשים בישראל לשתיית אלכוהול
בהיריון ,מאפיינים התנהגותיים בחולי נוירופיברומטוזיס ,וכן
מחקר ארוך-טווח על ילדי הרמדיה הצמחית ומחקר בנושא
טמפרמנט וקשיים חברתיים – הקשרים גנטיים וסביבתיים.
ד"ר דב ענבר ,מנהל המכון להתפתחות ולשיקום הילד ,מציין כי
בכנס השתתפו צוותים ממקצועות הבריאות השונים בשניידר,
ומברך את חברי הצוות שנבחרו לוועד העמותה :עו"ס מורן
רודניקי ,המרפאה בעיסוק עדי אביעזר וד"ר גרי דיאמונד.

שׁ שׁ שׁ הדימות על
הפרק בין הנוכחים הרבים

בכנס הדימות שנערך בשניידר
היו גם )מימין לשמאל( ד"ר
אסף טוקר ,סגן מנהל בית
החולים ,פרופ' פול באבין ,מנהל
מחלקת דימות בבית החולים
לילדים  SickKidsשבטורונטו,
פרופ' מיכאל גרינבאום ,לשעבר
מנהל מחלקת דימות ופרופ'
גדי חורב ,מנהל מחלקת דימות
במרכז שניידר.
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שׁ

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

קצרצרים

שׁ

שׁ שׁ שׁ מדברים
על פיזיותרפיה כ70-

פיזיותרפיסטים מרחבי הארץ
הגיעו לשניידר כדי לשמוע
את משנתה של ננסי הילטון,
פיזיותרפיסטית ומרצה בין-
לאומית בתחום הנוירו-
התפתחותי .יום העיון אורגן
על ידי נילי ארבל ,מנהלת
שירות הפיזיותרפיה ,ועל ידי
ד"ר דניאל וייגל ,רופא בכיר
במערך האורתופדי ,ובמהלכו הציגה האורחת את השיטות הייחודיות שפיתחה
לטיפול בילדים הסובלים משיתוק מוחין.
שׁ שׁ שׁ כנס שכולו  HOPEבכנס
השביעי של ארגון ) HOPEהארגון האירופי
לפדגוגיה בבתי חולים( ,שנערך במינכן
שבגרמניה ,ייצגו את מרכז שניידר משכית
שוחט ,מנהלת המרכז החינוכי )וחברת ועד
הארגון( ,וסגניתה רויטל מלכה .הן הציגו
את נושא התרפיות המפותח מאוד במרכז
שניידר ,ובפרט את התרפיה במוסיקה,
והשתתפו בסדנאות רבות שבהן חלקו
את ניסיונן העשיר .בכנס השתתפו כ400-
איש מרחבי העולם ,ורבים מהם התעניינו
במודל המקצועי במרכז החינוכי בשניידר.

בקידמת הרפואה

ניתוח אנדוסקופי מורכב בפג

ד"ר יורם שטרן

לראשונה בישראל בוצע תיקון אנדוסקופי למום
מולד נדיר  קנה נשימה המחובר לוושט .הניתוח
הציל את חייו של פג שהובהל לשניידר מקפריסין
לראשונה בישראל ביצעו מומחי מרכז שניידר ניתוח אנדוסקופי
מורכב לתיקון מום מולד של קנה הנשימה המחובר לוושט ,בפג
שמשקלו שני ק"ג וחצי .הפג בן החודשיים ,אשר נולד עם מום נדיר
ביותר של חיבור חלק גדול מקנה הנשימה לוושט (,)laryngeal cleft
הגיע למרכז שניידר במיוחד מקפריסין לטיפול במום זה ,כשהוא
מצוי בסכנת חיים .את הניתוח האנדוסקופי לתיקון המום המולד
ביצע ד"ר יורם שטרן ,מנהל השירות למחלות דרכי הנשימה וקול
ביחידת אף אוזן גרון בשניידר ,יחד עם פרופ' פיליפ מונייה מבית
החולים האוניברסיטאי בלוזאן ,שווייץ ,שביצע ניתוח זה בעבר ,ועם
ד"ר יעקב כץ ,מנהל מחלקת הרדמה בשניידר וצוות חדר הניתוח.
הניתוח עבר בהצלחה והפג התאושש יפה במחלקת פגים בשניידר
בראשותה של פרופ' לאה סירוטה .ד"ר שטרן מספר כי מדובר במום
נדיר ביותר ,שעד כה בוצעו בעולם ניתוחים אנדוסקופיים ספורים
לתיקונו" .ניתוחי מומים מורכבים מסוג זה מתבצעים בדרך כלל
בפעולה כירורגית הכוללת את פתיחת הצוואר וכרוכה בתהליכי
שיקום והחלמה ממושכים יותר מאשר בניתוח אנדוסקופי ,אשר
מתבצע באמצעות מכשור אופטי המוכנס דרך הפה לקנה הנשימה",
מציין ד"ר שטרן" ,במהלך הניתוח הצלחנו להפריד בין הגרון וקנה
הנשימה שהיו מחוברים לוושט ,ולשקם את מערכת הנשימה של
הפג .אני גאה להיות חלק מצוות חלוץ שביצע ניתוח מורכב זה
באופן אנדוסקופי בפעם הראשונה בישראל".

"נס הגליומה" :הגידול צומצם  -הראייה חזרה
זה לא תואר עד כה בספרות ,אבל זה קרה בשניידר :שתי ילדות שסבלו מעיוורון בעקבות גידול בעצבי הראייה
)גליומה( החלו לראות מחדש .במערך ההמטואונקולוגי ובמחלקת העיניים מקווים כי הטיפול יעזור לילדים נוספים

במערך ההמטו-אונקולוגי במרכז שניידר,
בראשות ד"ר יצחק יניב ,נמצאים במעקב
ובטיפול מעל  30ילדים עם גידולים של עצבי
הראייה (גליומה) .גידולים אלו ,למרות היותם
שפירים ,גורמים לירידה בחדות הראייה ולפגיעה
בשדות הראייה כמו גם לפגיעה בתפקודי ראייה
אחרים .בדומה למרכזים אחרים בעולם ,ילדים

אלו מקבלים טיפולים שונים כדי לעצור את
התהליך ולשפר את הראייה .עם זאת ,עד היום
לא תוארו בספרות העולמית מקרים של החזרת
תפקודי הראייה בילדים שסבלו מעיוורון משני
הנובע מגידולים בעצב הראייה.
מסתבר ,שגם בתחום הזה מומחי שניידר הם
פורצי דרך .פרופ' איין כהן ,מנהל יחידת אשפוז
יום אונקולוגי ,מדווח על תוצאות מוצלחות
של החזרת הראייה ,לפחות בעין אחת ,בשתי
ילדות שאחריהן הוא עוקב שנים .חשוב לציין
שהאבחון בילדים קטנים בעייתי ,ולא פעם
העדות הראשונה להפרעה בראייה היא הפרעה
במיקוד המבט ובעקיבה ,עם הופעת ריצוד של
העיניים לצדדים ,אי נטילת חפצים וכדומה.
שתי הילדות הגיעו לפרופ' כהן זמן קצר לאחר
שהפסיקו לעקוב אחר חפצים או להגיב לגירויים
ראייתיים .עלה חשד גבוה שמדובר בעיוורון מלא

בשתי העיניים .הוחל בטיפול מיידי ,וכעבור שנה
דיווחו ההורים על חזרה בראייה תפקודית .מכיוון
שהדבר אינו מתואר בספרות ,לא היה ברור
כיצד "התרחש הנס" .ד"ר ניצה גולדנברג-כהן,
נוירואופטלמולוגית ממחלקת עיניים ,בדקה את
הילדות והסבירה שלמרות שהגידול הרס את רוב
סיבי עצבי הראייה ,תוך הסננה לאזור ההצלבה
של עצבי הראייה בדרכם למוח ,היה כנראה גם
מרכיב של לחץ שהפריע לתפקודם של סיבים
חיצוניים שלא עברו הצלבה לצד השני של המוח.
הטיפול צמצם את גודל הגידול ,וכאשר הלחץ על
סיבים אלו ירד והם שבו לתפקד ,לא רק יכולת
העקיבה חזרה אלא איתה גם מחצית משדה
הראייה וגם ראיית הצבעים .ההצלחה בשני
המקרים הללו מעלה תקווה כי הטיפול יעזור
לילדים נוספים שראייתם נפגעה עקב גליומה
בעצבי הראייה.
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עמוד 3

יתד נאמן

שניידרמדיה
הארץ

צעירים רבי מנוח
הטלוויזיה
ההעדפה שלילדים ומתבגרים רביםלבלותמול
לעלייה חסרת התקדים בשיעורי השמנת היתר בקבוצתגיל

והמחשב

תורמת

זאת

עלי .אני רצה
בכניסה רואה שמסתכלים
ישמרו על המשקל הקיים ,כי הםגדלים
גילה קולקה
$TS1$למשקל$TS1$.
למש־
לפייסבוק ,החרדה ירדה״ .ולאט לאט מתאזן היחס בין הגובה
הביתה ונכנסת
$TS1$משמעותי $TS1$קל.
$DN2$למשקל $DN2$.אם ההשמנה גורמת בעיה בריאותית
היקף ההימנעות ממגע חברתי מש־
1$1ST$כו$1ST$וכ־
לפני שנים לא רבות
שמחקרים שנערכו בא־
$TS1$בארצות$TS1$
$TS1$מתנגו$TS1$/
%51
$DN2$משמעותי $DN2$כל כך,
רת מסוג
1$2ND$כו$2ND$
מתנגו־ מעותי
שנובעת
קשה ,אנחנו שואפיםלירידה של עד
רצות
שמנים מהמשקל ,לאיותר״.
$DN2$בארצות $DN2$הברית מצאו שילדים
לאינסולין ,היתה מחלה
רה
$DN2$מתנגו$DN2$/
לדבריה,
שאיפיינה מבוגריםבלבד .בש־
$TS1$בשנים $TS1$לומדים פחות שנים בבית הספר.לדברי
חשוב לא להיסחף אח־
$TS1$אחרי$TS1$
רי
ילדיםלחלות בה.
$DN2$בשנים $DN2$האחרונותהחלו גם
נים
$DN2$אחרי $DN2$האופנה של אימונים במכוני כושר
פניג ,הררך לטפל בהימנעות ובהעדר
ותוכניות
מוטיווציה מצדם לשנות את מצבם היא
העלייה הניכרת באחוז
טלוויזיה כמו ״לרדתבגדול״
הסיבה לכך היא
מטפחות ציפיות לא מציאותיות .ירידה
"התמודדות מתונה.לילדיםמושפלים,
הילדים
והמתבגרים הסובלים מעודף
משקל.לפי ההערכההמקובלתבישראל,
לשינוי״.
אין מוטיווציה
במשקל כרוכה בשינויבהרגלי החיים.
עמוד 1
גם אם בשלב מסוים אין לילד מו־
$TS1$מוטיווציה$TS1$,
כמו במדינות אחרות המתאפיינות באורח
כדילעודד את השינוי רגוי שהילדים
נניסוי שנערך בארצות
$DN2$מוטיווציה $DN2$,אפשרלהקנותלו אותה
טיווציה,
חיים מערבי ,הן שב 30 -השנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$
ולהגביר יהיו יותרעילים ,אבליימנעומלנסות
$DN2$האחרונות $DN2$עלה מספרם שלהילדים השמנים פי
נות
להשיג יעדים בלתי אפשריים.
את רצונובשינוי.
הברית הנחיתו
"ילדיכוללהגידלי,׳אני מאוד אוהב
ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
שלושה .כיום כשליש מהמתבגרים
לאחרשילד או מתבגרהצליחלהפחית
בשעתיים ביום את
שהמשפחה כל הזמן ממשקלו ,הוא ניצבלפני אתגר חדש :המא־
$TS1$המאבק$TS1$
לאכול אבל נמאסלי
$DN2$בישראל$DN2$סובלים מעורףמשקל.
ראל
יורדת
בק
עלי׳ .אני מתמקדת בבעיה שהוא בחר
הסיבותלעורף משקליכולותלהיות
׳׳בשבילהילד זאת
$DN2$המאבק$DN2$לשמור עלהמשקל.
הזמןשילדים מקדישים
7>//c'7a
7/ 15
77
WU
המשפחה״ .תוך כדי ההתמ־
$TS1$ההתמקדות$TS1$
נקודת משבר.לכן המגמה כיום היא
תורשתיות ,אבל ההיקף חסר התקיים של לדברעליה
לשאוףלטלוויזיה .משקלם
תופעת ההשמנה בקרבילדיםמבליט את
קדות
$DN2$ההתמקדות$DN2$בבעיה ,היא מעדיפהלדבר עםהילד לידידה מאור מתונהולשמור על המשקל
שלילדים
שהשתתפו
חלקם של השינויים הסביבתיים בהתהוות
שבאכילה .״לא צריך לפחד לטווח אתך".
על היתרונות
להיות
אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
ההשמנה״,
קבלת
של
במקום
הבעיה.׳׳יש אנשים עם נטייה להשמנה
בציפיות
גם
מלווה
במשקל
הירידה
בניסוי נחת ,גםבלי
$DN2$אומרת$DN2$פניג,״כי אם לאנקבל את ההנאות של לתמורות במישורים שאינם קשורים לת־
$TS1$לתכונות$TS1$
והסביבה מוציאהלאור את הנטייההזאת״,
רת
ששינו את
הרגלי
54
׳׳שניידר״ קל
חדר
הקשרים אלף
המיון אתשל
במהלך
וילדים
החברתיים.תינוקות
השינוי״.
האדם הוא לא
מסבירה ר״רסילבנה פניג ,פסיכיאטרית
מרכז כונות
$DN2$לתכונות $DN2$גופניות ,כמו
יוכללעשות
הילד צריך
במקביל
האכילה
תש״ע בשני האפיקים
ההתקדמות
אתכישוריו
להפריד בין
שלילדיםונוערומנהלת היחידהלהתע־
$TS1$להתערבות$TS1$
תינוק בן
קולו של
לדעתהצילו
שבועיים
במרכז
שבוצעו
ניתוחים
חושפת בהדרגה את
$DN2$להתערבות $DN2$במשבר במרכז הרפואי שניידרלר־
$TS1$לרפואת$TS1$
האמביוולנטיות שבה לבין גופו ,אומרת פניג .ההפרדהמלווה
רבות
חסימה ריאתית אצל
ופתחו
תאומות שרק נולדו
הנערשקוע .מצד אחד הוא נהנה
מהאכילה ,בקבלה של הנתונים הגופניים של המתב־
$TS1$המתבגר$TS1$.
ילדים.
פואת
$DN2$לרפואת$DN2$
מצר אחר הואסובל מההשמנהונאלץלה־
$TS1$להתמודד$TS1$
גר.
$DN2$המתבגר$DN2$.
סביב־
$TS1$סביבתיות$TS1$,
השמנהתלויה בשלל סיבות
״מטופלים אומריםלי,׳תגידילי ,ד״ר
יבגנ
קרנץ
$DN2$להתמודד $DN2$עם דרישות של משפחתולהפחית
תמודד
פניג ,למה את משקרת? את יודעת שברמת
תיות,
$DN2$סביבתיות $DN2$,כמו תזונהלקויה וחוסרפעילות
החדשה ,אומרת כי
אוכל.
$TS1$משמעותי$TS1$.
גופנית ,אבל יש לה גם היבט נפשי מש־
השרון מסתכלים רק על ההופעה החיצו־
$TS1$החיצונית׳$TS1$.
את הכמויות פרוס
שהואהשנה
פניג פרסם השבוע
של
לרפואת מבוגר
מפטרונות
שהמטפל
$DN2$החיצונית׳ $DN2$.אין טעם לבלבל אותםולהגיד להם
ילדים ,נית׳.
׳׳שניידר״
מרכז
$DN2$משמעותי$DN2$.״ילד או נער שנמצא הרבה בבית ראויElm
יימנע
מעותי.
את
״בילינסוך
בעיר ,מה
חולים שאנחנו
לביתאומרים
שמה שהם לא מרגישים זה לא נכון .אני
הסמוך"לא
מרגישמוגן״ ,אומרת פניג .״שהייה בבית יודעכל.
יודעים
נתוני
המטופלים אותם קלטכמהלך השנה
טוב
מאור מרגיעה .בבית אף אחד לאיכול
מדברת אתם ומסבירה שהם צריכים לקבל
לילד ,אלא שאנחנו אתו .אנחנויודעים
החולפת.
הרופאים
כי
מהנתונים
005,1
עולה
שקשהלו ויחד נחפש את
לצחוק על הילד אולהציקלו.
הודף׳.בכ 54 -אלף גם את הכאב וגם את ההנאהולמרות הכל
המועסקים במקום טיפלו
http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3476416&CID=102402
להמשיך״.
רחבישאינן
ציפיות
היא
האינטרנט ,עם אתרים כמו פייסבוק,
נמנעת
תינוקות,
הארץ
מפיתוח מכל
ילדים
גםובני נוער
בנות
לא דו־
$TS1$דורשים$TS1$
אנחנו
ולמתבגריםלהיות בק־
$TS1$בקשרים$TS1$
במהלך
החולים
״אצלבית
ילדים
השגה.
שהגיעו
מאפשרלילדים
תש״ע.
לשערי
במשקל״,אלף
בנוסף,
ביקורים במרפאות
נרשמו כ163 -
רשים
$DN2$דורשים$DN2$
$DN2$בקשרים $DN2$חברתיים הדוקים ,אבל להישאר
אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
ירידה
שרים
לידי ביטוי במסתם
לבבי ,שבא
כאשר מיתריקולו מחוברים .התינוק ,שלא
את אותו מום
הפועלים במתחם.
החוץ ובמכונים השונים
רת
$DN2$אומרת $DN2$פניג .״מספיק שהם
בלתי נראים .כךהילדיכול לשגות בפ־
$TS1$בפנטזיה$TS1$
לגמרי ,עורק ריאה קטן וחור
בכה ולא השמיע קול מאזלידתו ,החל
ריאתי חסום
 26ניתוחי השתלות איברים התקיימו
והטל־
$TS1$והטלוויזיה$TS1$
המחשב
$DN2$בפנטזיה $DN2$שהוא מישהו אחר.
נטזיה
כילדים שטופלו ב״שניידר״ ,בכללם גדול בין החדרים .התאומות,
שנולדו בשבוע להתנהג כיתר בניגילו הודותלניתוח
$DN2$והטלוויזיה $DN2$מונעים ממנו את הצורך לשאול
וויזיה
קולו.
אנדוסקופי מורכבשהציל את
להריץ ,נותחוכהצלחה כעבור מספר
ובילדה בת ) ,וכן
ה37 -
11
השתלותלב
(בילד
השנה גם הושק במרכז שירות רופאילדים
היוולדן ,כאשר משקלן היה
וכליה.
) ,כבד
שבועות מיום
(בילדה בת 13
ניתוחי ריאות
את כל השאלות ששואלים מתבגרים:
להתייעץ עם מומחה
שמאפשר
און-ליין
קילוגרם כל אחת.
קטן מ-
כמוכן ,התקיימובמהלך תש״ע 35השתלות
מי אני? האם אוהבים אותי או לא
מהבית באמצעות שיחת אינטרנט ,באופן
סיפור מרגש נוסף אודותטיפולמוצלח
חולים.
בילדים
מח עצם
והטלוויזיה הם
המחשב
אוהבים אותי?
טיפלו ,כין היתר ,כמקרה בילוד טרי נרשם כאשר מומחי׳׳שניידר״ שמייעל אתהטיפול
בילדים ומונע נסיעות
רופאי המרכז
כמו סם .אתם לא נכנסים לשום קונפ־
$TS1$קונפליקט$TS1$,
החזירו אתקולו של תינוק בן שבועייםשנולד
מיותרותלחדרמיון.
נדיר ביותר של תינוקות תאומות הנושאות
$DN2$קונפליקט $DN2$,ותוך כרי צפייה אוגלישה גם
ליקט,
אפשר
לאכול״.
השילוב של הסתגרות בבית
ואכילה הוא הרסני .פניג ,שמ־
לסיפור יותר סימפטי ברשותכם ,את חגיגת
יונית לוי:
עכשיו הש־
$TS1$השמנה$TS1$,
ספלתבילדים עם בעיות
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כותרת :יואב אבן  -חגיגת בת מצווה של מרי
אהבה נוסצקי בבי"ח לילדים שניידר

בת-
הפחיתובחרה מרי נוסצקי לערוך בבית החולים שניידר,
עלשבושלה
המצווה
בארצות הברית,

מנה,
$DN2$השמנה$DN2$,

מספרת

ניסוי שנערך

בשעתיים

ביום את הזמןשילדים מקדישיםלצפייה
שמזוהה עם שמחה ,אבל זה כן המקום שבו
לא המקום המיידי
בטלוויזיה .התברר שמשקלם שלילדים
בלי שהם
פחת ,גם
שהשתתפו בניסוי
שינו חיים חדשים ,היום היא הגיע לחגוג
וקיבלה
כבד
השתלת
עברה
אתהרגליהאכילהשלהם.
שמאושפזים שם ,כדי לתת גם להם תקווה .יואב אבן,
הילדים
עם
עם זאת,
לדבריה ,שורש הבעיה

חדשות ערוץ 2
המ־
$TS1$המחשב$TS1$

הוא המענה שמעניקים

והטלוויזיה שם.
כתבנו ,היה
לחרדות
חשב
$DN2$המחשב$DN2$

להיעזר
כששאלו את מרי ,איפה היא רוצה לחגוג את
יואב אבן:
ממפגש חב־
$TS1$חברתי$TS1$.
כדי
בהם

והאפשרות

להימנע

$DN2$חברתי $DN2$.״מתבגרים חיים
רתי.
שלה? לא היה לה ספק ,היא בחרה בבית-החולים
בת-המצווה

היום־יום.

הם

לא

את

חושבים

שניידר"להם יי
בעתיד .אכפת
מה יהיה
בפתח-תקווה ,לא רק בגללה ,אלא גם כדי לתת
לילדים "

מהרגע,

מההנאה המיידית.

שעדיין מאושפזים שם.
הולכתלילדים
תקווה
למסיבה ומיד
אני
מרי אהובה נוסצקי :עשינו גם כן

 14שנשארנו וגם כי בתור

מצווה ,כי בעצם הצטרפו אלינו מבית החולים.
ד"ר ריקי שפירא :אנחנו רצינו לשתף אתכם בצד הטוב שיש כאן,

ידיעות פתח תקוה
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ידיעות אחרונות

בזכוכית מגדלת
ד"ר בן דור (משמאל) וצוות המעבדה

ילדים ומבחנה

בספטמבר  2010היא נכנסה לתפקידה כמנהלת מעבדת שניידר.
רצינו להכיר את ד"ר ענת בן דור; לה היה חשוב יותר שנכיר את המעבדה שבניהולה .יצא גם וגם
ילד עם אירוע היפוגליקמיה עובר החייאה
במיון .הצוות צריך בדחיפות נתונים על רמת
הגלוקוז שלו ,על שיעורי הגזים בדם ונתונים
קריטיים נוספים .שליח בהול יורד למעבדה
שבקומה  2עם מבחנה שאליה מוצמדים
טופס דרישה ותווית "דחוף"" .במקרה כמו זה,
שהתרחש כאן רק לפני יומיים ,אנו ערוכים
לספק תשובות בתוך דקות" ,אומרת ד"ר ענת
בן דור ,בוגרת ביולוגיה ומדעי הרפואה ובעלת
 PhDבביוכימיה קלינית מאוניברסיטת בן גוריון,
ומספטמבר  2010מנהלת המעבדה בשניידר.
"אני מנהלת צוות ותיק ומקצועני ,בעל ידע
קליני רחב" ,היא מספרת" ,מטרתי להתמקד
בניהול תהליכי ואיכותי ,להתוות דרך וליישם
את ייעוד המעבדה כפי שהוגדר על ידי מערך
המעבדות של כללית :אספקת שירותי מעבדה
רפואית על פי התקנות כדי לסייע לצוות הרפואי
לאבחן ,לטפל ולקיים מעקב רפואי – באיכות
המרבית ,בזמן הקצר ביותר ותוך ניצול מושכל
של המשאבים".
חשוב לה להוקיר את יפה אורבך ז"ל,
"שהניחה את היסודות לכל מה שיש כאן
היום" ,ולהודות לד"ר איגור פונסקי ,שניהל את
המעבדה בשנתיים האחרונות ("השקיע מאמץ
עצום") .הצוות שלה מונה  17עובדים קבועים
ועוד כ 15-תורנים ,רובם בעלי תואר ראשון ושני

וחלקם בוגרי לימודי מעבדנות ייעודיים .העבודה
במעבדה מתנהלת  24שעות ביממה 365 ,ימים
בשנה ,וכוללת בדיקות המטולוגיות דחופות,
בדיקות ביוכימיה דחופות ,ובדיקות אנדוקריניות
שאינן דחופות וייחודיות בחלקן ,כמו בדיקה
לנוכחות נוגדנים לאינסולין בסרום .הצוות נותן
שירות לרוב יחידות שניידר וכן למחלקת ילודים
בבילינסון ,מבצע דיגום (לקיחת דם בעמדה
מיוחדת) ואחראי על הוצאת בדיקות למעבדות
חוץ.
"מכיוון שמדובר בילדים אנו מתייחסים לכל
דגימה כאל יקרת המציאות ועושים כל מאמץ
להפיק את המרב מכמות דם נתונה" ,אומרת
ד"ר בן דור .היא מראה לנו קפילארה – צינורית
דקיקה של  80מיקרוליטר" .הכמות הקטנה
הזאת ,שנלקחת מאצבע או מעקב של פג או של
תינוק ,עוברת שורת בדיקות בזו אחר זו .מכשיר
ה'אולימפוס' שלנו 'יודע' להפיק את כל הבדיקות
ממבחנה אחת ,אבל לעתים ,כשמדובר בכמות
זעירה ,אנו מבצעים את הבדיקות בשיטות ידניות
כדי לשלוט 'עד הטיפה האחרונה' ולחסוך דקירה
נוספת .זה מורכב יותר ,מונע מאיתנו לעבוד
במקביל ומחייב תכנון מדויק ויכולת לחבר את
החלקים כמו פאזל ,אבל זו הגישה הייחודית של
שניידר שרואה את טובת הילד כערך עליון".
את מרבית הילדים ,חוץ מאלה המגיעים

לדיגום ,הצוות אינו פוגש אישית" .אנו מתוודעים
למקרים הקשים דרך תוצאות הבדיקות.
כשמגלים לוקמיה חדשה בילד ,זה תמיד מכה לנו
בבטן .ועדיין ,צריך להקפיד לעבוד אנליטי ,מדויק,
מתועד" .היא מדגישה שיש צורך בתשומת לב
מרבית כדי שבדיקה תעמוד בדרישות פרה-
אנליטיות" .בפרה-אנליטיקה יש מקום רב
לטעויות ,וחשוב שתהיה שרשרת איכות בנוגע
לכל מה שקורה עם הדגימה עד להגעתה אלינו.
מבחינתי' ,להוציא את המעבדה מהמרתף',
משמעותו לא רק שידעו כיצד אנו עובדים אלא
ליצור שיתוף פעולה עם הצוות הרפואי המטפל
בילד ,מתוך הבנה שכולנו באותו צד".
בקרוב יעלה לאוויר אתר של המעבדה בתוך
פורטל שניידר ובו טפסים ,נהלים ,הנחיות כיצד
לשלוח בדיקות – כל מה שצריך לדעת" .חשוב לי
לחבר את שירותי המעבדה לצרכים של הצוות
הרפואי ,להבין את צורכי השטח כדי שאוכל לפעול
למתן מענה – למשל ,ביצוע בדיקות בשיטת
 – PCRתוך ביצוע תהליכים חשובים מבחינה
מקצועית וכלכלית ,כמו הרחבת פאנל הבדיקות
המבוצעות במעבדה .חשוב לי לבנות מערכת
סינרגית ,מסודרת ,שנסמכת על הכוח של כל
אחד ממרכיביה .והחשוב ביותר – גם עם הציוד
הכי מתקדם ,לעולם יהיה צורך בעובדי מעבדה
משכילים ,מיומנים ומנוסים ,כמו שיש לנו כאן".
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הסיעוד יוצא לשטח
קיץ  2009חשף בפני הצוותים במרכז שניידר מציאות עגומה ,כאשר מראות
קשים של נערים ונערות מעורפלי הכרה ,חבולים ועזובים הפכו לשיגרת
לילם של אחיות ורופאי המרכז.
עד מהרה התבססה בקרב הצוותים התחושה,
כי הם עדים להתהוותה של תופעה
חברתית מדאיגה .להנהלת הסיעוד
בבית החולים היה ברור כי מעבר
לטיפול הניתן לצעירים אלו ,חלה
על צוות בית החולים חובה
מוסרית ומקצועית לפעול
למיגור צריכת האלכוהול
בקרב בני נוער במעגלים
הקהילתיים .נעשתה פנייה
לאגף הנוער בעיריית פתח
תקוה במטרה ליידע על
היקף התופעה מנקודת
מבטם של צוותי שניידר,
ובמקביל להושיט יד לשיתוף
פעולה בנושא.
לאור הפנייה זומנו נציגי הנהלת הסיעוד
ומנהל הסיעוד ביחידה לרפואה דחופה לדיון
בוועדת הנוער העירונית ,חשפו בפני נציגי העירייה
וחברי הוועדה את תמונת המצב הקשה והשתתפו בתהליכי
חשיבה למציאת נתיבי שיתוף פעולה בין גורמי העירייה ואחיות שניידר.
כתוצאה מיוזמה זו חברו נציגות הנהלת הסיעוד ואחיות ממחלקות בית

מה עושות אחיות שניידר בגנים ציבוריים בפתח תקוה
בשעות ליל מאוחרות? בשתי מילים :נוער ואלכוהול
החולים השונות לגרעין המקצועי שעסק בהקמתה של סיירת אזרחי העיר,
"ערים בגנים".
שנקראה לימים ֵ
במהלך השנה השתתפו האחיות במגוון פעילויות הקמת
הסיירת ,החל מדיונים והרצאות מקצועיות וכלה
בסיורים ליליים בגני העיר במהלך סופי
השבוע .המעורבות בפעילות הסיירת
העמיקה את הקשר עם הקהילה
הקרובה והטבעית שבה פועל
בית החולים ,העשירה את
פעילות הסיירת וגיבתה
אותה באנשי מקצוע
המסוגלים להגיש סיוע
ראשוני מקצועי ,ובה בעת
חשפה את אחיות המרכז
לצידו האחר של המטבע –
הסביבה הטבעית שממנה
מגיע הנוער .מעורבות זו
של צוותי הסיעוד גובתה
בהשתתפות בימי עיון מקצועיים
בתחום ,שבמסגרתם הוכשרו צוותים
לטיפול בנוער נפגע אלכוהול .בהנהלת
הסיעוד במרכז שניידר מאמינים ,כי בפעילות
מסוג זה טמונות אפשרויות אמיתיות לקידום בריאות הנוער
בקהילה ולהיכרות קרובה ואמיתית עמו ,תוך ניצול משאבי הקהילה והמרכז
הרפואי המיועד לשרתה.

האקרדיטציה נכנסת ל2011-
תהליך ההסמכה
העולמי
לתקן
המחייב של איכות
ובטיחות המטופל
נכנס בימים אלה
לשנתו השנייה.
רות הלוי ,מנהלת
הסיעוד בשניידר
רות הלוי
ויו"ר האקרדיטציה
בבית החולים ,מדווחת כי במהלך החודשים
האחרונים מאז ביקור צוות ה JCI-בשניידר
הוקמו ועדות לצורך ארגון תהליכי העבודה על
פי הסטנדרטים השונים .ועדות אלו ,הכוללות
צוותים רב-סקטוריאליים ,קיבלו כל אחת
את פירוט הסטנדרט שבו תעסוק וכן את כל
הקבצים והנהלים הקשורים בו .לכל ועדה מונה
יושב ראש ,האחראי להניע את תהליכי עבודת

הוועדה .הוועדות נפגשות באופן סדיר ,ממפות
את הקיים בבית החולים ביחס לסטנדרטים,
ומתוכננות להגיש את ממצאיהן במהלך חודש
דצמבר תוך קביעת תוכנית כוללת המתייחסת
לתיעדוף הנושאים המופיעים בסטנדרטים
השונים ,הצעות להטמעה ופעולה ,בניית כלי
בקרה מתאימים וקביעת נהלים נחוצים לעבודה
השוטפת.
"מרכז שניידר נמצא בתחילתו של התהליך
הדורש את התגייסות הצוותים ,וניכרת פעילות
עירנית של כל העוסקים במלאכה" ,מסכמת רות
הלוי" ,דרך ארוכה עוד מחכה לנו ,אבל אין ספק
שהתהליך קורם עור וגידים וזאת בכדי להגיע
למטרה – שמירה על בטיחות הילד בעבודה
על פי עקרונות בין-לאומיים מנחים תוך הכנה
למיפוי ה JCI-הבא ,שייערך באפריל ."2011
בהצלחה לכולנו!

תוכנית המלגות:
שימור כוח אדם
איכותי בסיעוד
בימים אלה מחולקות מלגות לאחיות
ולסטודנטים לסיעוד בשניידר ,בסכום
כולל של כ 300,000-שקלים .תוכנית
חלוקת המלגות מקיפה חתך רחב של
אחיות :החל בסטודנטיות מצטיינות
לסיעוד ,דרך אחיות צעירות ומצטיינות
ועד להשתתפות במימון הכשרות על-
בסיסיות .תוכנית המלגות היא פרי
שיתוף פעולה לשימור אחיות בין הנהלת
הכללית והנהלת הסיעוד בשניידר.
האפשרות להענקת המלגות הינה זכות
גדולה עבורנו .שיהיה בהצלחה!
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לונדון למען "ילדים שלנו"

מימין לשמאל :רון פרושאור ,דאם גייל וג'ראלד רונסון ,פרופ' יוסף פרס,
דניאל דובר ,ד"ר עינת בירק ,לין שניידר ,דיויד לואיס וריטה בכר

עמותת ילדים שלנו ,זרוע גיוס
המשאבים וארגון הידידים של מרכז
שניידר ,הקימה עמותה בחו"ל :ילדים
שלנו – בריטניה .לרגל הקמת העמותה
נערך בלונדון אירוע השקה חגיגי לכבוד
דיוויד לואיס ,מייסד רשת ישרוטל וריבר-
איילנד .את האירוע הובילו דאם גייל
וג'רלד רונסון והשתתפו בו אנשי מפתח
מהקהילה היהודית בלונדון ונכבדים
רבים ,ביניהם שגריר ישראל בבריטניה,
רון פרושאור ,היו"ר הבינ"ל של "ילדים
שלנו" ,לין שניידר ,מנהל בית החולים,

זוּ ארץ יפה

קצרצרים שׁ קצרצרים שׁ קצרצרים

איש העסקים ויו"ר
מכבי פתח תקוה ,שינו
זוארץ ,ורעייתו יפעת,
אירחו אירוע התרמה
אלגנטי למען "ילדים
בהשתתפות
שלנו"
מנהלי חברות מובילות
ובכירים מענף הספורט.
מימין לשמאל :פרופ' יוסף פרס ,איריס לנגר,
שינו ויפעת זוארץ והילית גלעד
פרופ' יוסף פרס ,מנהל
מרכז שניידר ,ואיריס לנגר ,יו"ר מייסדת של העמותה ,הגיעו לברך,
והאורחים נהנו מהמופע "להיות מצוין" של ד"ר צבי ברק .תודה לאורחים
ולעסקים שהתגייסו ותרמו בנדיבות לרווחת הילדים המאושפזים ,ובעיקר
לזוארצים על שפתחו את ליבם וביתם לאירוע.

 ,Merciחברים!
אירוע התרמה אינטימי לחברי הקהילה הצרפתית בהרצליה נערך על ידי
עמותת "ילדים שלנו" במתחם "וינו סוקה" ,כשהכנסותיו קודש לרכישת ציוד
רפואי לזכר אשת רב הקהילה ,לטיסיה שמחה אלבז ז"ל .את האירוע הובילו
בהצלחה רבה דויד דה לרוסה ,שגריר קולומביה בישראל לשעבר ,ד"ר רוני וכרמי
חדד ,אליזבת בר וד"ר אלי
בן עטר .על האורחים נמנו
(בתמונה ,מימין לשמאל)
איש העסקים שמואל פלטו
שרון ,חברת ועד העמותה
ריטה בכר ,פרופ' יוסף פרס,
ושגריר ישראל בצרפת
לשעבר ,דניאל שק.

שׁ שׁ שׁ בלונים באוויר ח"כ אורית זוארץ
חברה לרשות שדות התעופה וחילקה בלוני הליום
לילדים המאושפזים במרכז שניידר .הביקור נערך
לקראת ראש השנה והמתיק לילדים ולהורים את החג.

שׁ שׁ שׁ לזכר הבן משפחת סגראיי ממילאנו
)בתמונה ,עם ד"ר הדסה גולדברג( תרמה לרכישת
מכשור למחלקת אפילפסיה לזכרו של בנם ,פרדי,
חולה אפילפסיה ,שנהרג בתאונת דרכים לפני כשנה.
שׁ שׁ שׁ קיבלו – ונתנו עמותת "קרן הישג",
המעניקה מלגות לחיילים בודדים ללימודי תואר
ראשון ,ערכה במרכז הסטארלייט מסיבה שמחה
ומפתיעה לילדים ובני משפחותיהם בהשתתפות
מקבלי המלגות.

פרופ' יוסף פרס ,מנהלת מכון הלב,
ד"ר עינת בירק ,וחברת הוועד המנהל
ואשת הקשר לילדים שלנו בריטניה,
ריטה בכר .תודה גדולה ליו"ר המייסדת
של העמותה ,איריס לנגר ,לחברת הוועד
המנהל ,ריטה בכר ,וליועצת המשפטית,
עו"ד טל דנון שנהב ,על העבודה הקשה
והמסורה להצלחת האירוע ועל שהן
תורמות מזמנן וממרצן ימים כלילות
למען ילדים שלנו .ההכנסות ,בסך של
כ 2.5-מיליון שקל ,מיועדות לרכישת
ציוד רפואי לבית החולים.

שׁ שׁ שׁ רק מזל טוב

שׁ שׁ שׁ צלילי תגלית קבוצת "תגלית"
ייחודית של מוסיקאים וסטודנטים במכללות
ואקדמיות למוסיקה ,רובם עולים מרוסיה ,התארחה
במרכז שניידר על ידי "ילדים שלנו" והנעימה לילדים
בנגינה ובשירה.

מינא מעזה ,שעברה השתלה
בשניידר ומאושפזת במחלקה
האונקולוגית ,חגגה יום הולדת
שנה במסיבה שנערכה על ידי
"ילדים שלנו" עם ילדים נוספים
מהמחלקה האונקולוגית.

בקרו את עמותת "ילדים שלנו" בפייסבוק וקבלו עדכונים שוטפיםOur Children SCMCI :

לפרטים התקשרו לטל'  039253802או הגיעו למשרדים בקומה  ,3מתחם הסטארלייט
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נאמנים ללא תנאי

מימין לשמאל :עו"ד יואב לוי ,ישראל מקוב ומני פאר

בימים אלה נערך בית החולים לפרויקט שדרוג היחידה לאשפוז
יום ומרפאות המעקב במערך ההמטו-אונקולוגי ,שעתיד להתחיל
בשנת  – 2011זאת כהמשך ישיר לפרויקט שהושלם לפני כשנתיים
ובמהלכו שודרגו מחלקת האשפוז ,היחידה להשתלות מח עצם וכיתת
הפעילות לילדים המאושפזים .עבודות התשתית המקיפות מאפשרות
להעניק לילדים המטופלים תנאי אשפוז משופרים ואיכותיים ,לאחר
שפעילות המערך הלכה וגדלה עם השנים והתשתית הראשונית אינה
תואמת עוד את המציאות החדשה שנוצרה.
אירוע התרמה לחידוש היחידה לאשפוז יום ומרפאות המעקב התקיים
לאחרונה בקיסריה אצל עו"ד יואב לוי ,חבר ותיק בוועד המנהל ,ורעייתו
חולדה ,שפתחו את ביתם ברוחב לב ובנדיבות לכבוד האירוע .על
האורחים נמנו פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר ,ישראל מקוב,
ד"ר אביבה רון ,רונן טוב ,דוד פתאל ,יעל ואיזי בורוביץ ,גליה אלבין,
גדי טפר ,יונל כהן ,צילה וגיורא ירון ,אריה מזרחי ועוד .מני פאר הנחה
את האירוע ואת המכירה הפומבית של פריטי האמנות ,ורביעיית מל
רוזנברג ניגנה קטעי ג'אז.

קצרצרים שׁ קצרצרים

חנוכיות
מהלב
במסגרת תוכנית "מפתח
הל"ב" בחרו תלמידי
שכבת ו' בביה"ס נוה-עוז
בראשל"צ לתרום למרכז
שניידר ,זאת לאחר
שאחד מחבריהם עבר בו
בהצלחה צנתור במכון
הלב .בשיתוף עמותת
"נאמני מרכז שניידר" התגייסו התלמידים
לבניית מאות חנוכיות מאריחי קרמיקה
ושאריות פסיפס ,שנתרמו על ידי הורי
תלמיד מבעלי חברת "אזיקרי" וכן מתרומת
החברות "חרש" ו"נגב קרמיקה" .התלמידים

שׁ

שׁ שׁ שׁ לתת חיבוק ראשון בקיץ
האחרון נערך בשניידר מפגש עם מתנדבות
עמותת "חיבוק ראשון" ,ששמה לה למטרה
להיות לעזר ולטפל בילדים שהוריהם אינם
יכולים לשהות לצדם בעת אשפוזם בבית
החולים .במפגש נכחו כ 20-מתנדבות ,הצוות
הניהולי של העמותה ,ד"ר עפרה ארן ,מנהלת
השירות הסוציאלי בשניידר ,ועו"ס מורן
רודניקי .המפגש כלל הרצאה על חשיבות
תהליך ההתקשרות אצל תינוקות ובמהלכו
שיתפו המתנדבות בחוויות ובקשיים.

קיבלו אישור להציב שולחנות מכירה בשלושה
קניונים בראשל"צ ,ואת הכסף שייאסף
מהמבצע – המתקיים בסיוע פעיל של ההורים
והצוות החינוכי – הם מייעדים כולו ליחידת
הצנתורים במכון הלב.

קופצים בנג'י בקניון
קניון שרונים בהוד השרון נרתם למען
המחלקה ההמטו-אונקולוגית .במהלך חופשת
חג הסוכות נהנו הילדים המבקרים בקניון
מחוויית קפיצת באנג'י בעלות סמלית ,אשר
היוותה תרומה למחלקה .בזכות יוזמתה
הברוכה של הנהלת קניון שרונים וההיענות
הגדולה של קהל המבקרים בקניון ,גויס סכום
של מעל  20,000שקל לטובת פרויקט חידוש
ושדרוג היחידה לאשפוז יום ומרפאות המעקב
במחלקה ההמטו-אונקולוגית במרכז שניידר.

שׁ שׁ שׁ קור שכולו חום מזה מספר
שנים שהמרכז החינוכי זוכה לתרומה מרגשת
של ספרים ומשחקים מפנינה קורנובסקי
קור ,אלמנתו של הסופר
והצייר פאול קור ז"ל.
פאול קור – ה"אבא"
של ספרי 'כספיון',
'הפיל שרצה להיות
הכי'' ,הילד שאהב
את הירח' ועוד רבים
וטובים שהפכו לאבני
יסוד בכל ספריה
לילדים – מצליח
בספריו לקחת את
הילדים למסע צבעוני ,עם נגיעות לעולם
הטבע והדמיון .תרומתה של הגב' קורנובסקי
קור מרגשת כל פעם מחדש ,מאפשרת לילדים
להמשיך ליהנות מיצירותיו וגם להורים לחזור
להיות ילדים לזמן מה – בדיוק כפי שפאול
קור אהב לעשות.

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

21

חדר ילדים

פורשים כנפיים

"כנפיים" ,תערוכת עבודות אמנות של ילדי אשפוז ד',
סיכמה תהליך יצירה חווייתי בהדרכת צוות המרכז
החינוכי .לדברי הילדים ,חוויה זו אפשרה להם "לפרוש
כנפיים" ,ובעזרת היצירה בשיעורי האמנות לגלות מקום
שבו אפשר להמריא לעולמות חדשים.

