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חוגגים
 20שנה

דבר המנהל

מילה אישית

עובדות ועובדים יקרים,
זהו :חלפו-עברו הימים שבית החולים שלנו היה בגילם של
המטופלים בו 20 :זה כבר לא ילד ,גם עבור בית חולים.
אבל עם כל הניסיון והידע והמוניטין ,דומה שמרכז שניידר
תמיד נשאר צעיר .זה לא רק רמת המלונאות והעיצוב ,זה
לא רק גילם של המטופלים והוריהם הצעירים ,זה משהו
באווירה ,בהתלהבות ,בחדשנות ,בניצוץ בעיניים ,ברוח הצוות
– באנשים.
במקום שבו איכות ההון האנושי היא זו שעושה את ההבדל,
יש לכל אחד מאיתנו חלק בהישגים ,ויחד עם זאת – אחריות גדולה להמשיך ולשמר
אותם ,להתקדם ולהוביל ,כל אחד בתחומו ובעשייתו .ואכן ,אנו לא מפסיקים להתחדש,
להתקדם ,להביט תמיד צעד קדימה :תנופת בינוי והצטיידות הכוללת שיפוץ מחלקות,
בניית חדר צנתורים חדש MRI ,חדש בקרוב; וברקע – תוכנית האב לבניין נוסף שהולכת
ומתקדמת .הצלחות ברפואה ובשירות ,מהשתלות מצילות חיים ,דרך ניסוי מוצלח
בפרויקט הלבלב המלאכותי וכלה בהישגים כמו זכיית שתי מחלקות שלנו ,המיון וניתוחי
חזה ולב ,בפרס השירות של הכללית .חדשנות ארגונית ,כדוגמת הקמת יחידת
השירות והשיווק החדשה ...ופעילויות רבות נוספות.
כמו בכל צוות אנושי ודינאמי ,מעת לעת אנו נפרדים מחברים היוצאים לדרך חדשה,
ומקבלים את פניהם של חדשים .ברוח זו אני מבקש לברך את הסגן החדש בהנהלה,
ד"ר אבינעם פירוגובסקי ,שהצטרף אלינו לאחרונה ,ולהודות לפרופ' איתמר שליט ,מנהל
בית החולים לשעבר ,לרגל פרישתו.
לצערנו ,ישנן גם פרידות עצובות .בחודש ספטמבר ליווינו למנוחות את ד"ר אבינועם
רחמל ,וזה המקום לשלוח שוב תנחומים למשפחתו ולספר עד כמה הוא חסר אצלנו
בנוף .יהיה זכרו ברוך.
אני מאחל לכולנו שנמשיך לחדש ולהתחדש גם בפתחן של עשרים השנים הבאות,
להתגבר יחדיו על רגעים קשים ,ובכוחות משותפים להשיג את כל יעדינו ,תחת מטרת
העל שלנו :להמשיך ולייצר את רפואת הילדים הטובה ביותר שאפשר!
פרופ' יוסף פרס

שלום לכם,
כמה נפלא לחגוג  20שנה! דור שלם
גדל בישראל על ברכי הטיפול המצוין
של מרכז שניידר ,ודור שלם של
רופאי ילדים זכה למקום המאפשר
ליישם את מלוא היכולת והמומחיות.
לפני  25שנה ,כאשר הוחל בתכנון
בית החולים ,הנוף הרפואי במדינה
היה שונה מהותית.
החזון המקורי ,לבניית מרכז רפואי שלישוני לטיפול בילדים ,היה
של אבי בלבד .בהמשך הצטרפה אליו קבוצה קטנה של אנשים
נפלאים ,שסייעו לו להפוך חלום למציאות .החזון המקורי הזה
כלל דרישה כי כל תחום בבית החולים – מתכנון אדריכלי
ועד לרפואה ,מציוד ועד לניהול המשק – יעמוד בסטנדרטים
העולמיים הגבוהים ביותר .אבי התעקש על כך ,שילדי ישראל
והוריהם ראויים לטיפול הרפואי הטוב ביותר שניתן לספק.
הוא הבין כי המצוינות תמשוך לכאן אנשים מהמזרח התיכון
ומהעולם ,וכי בדרך זו תהפוך בריאות הילדים לגשר לשלום.
ואכן במובנים רבים ,מרכז שניידר יצר אמות מידה חדשות
בישראל.
האידיאל שברוחו הוקם בית החולים לא רק תקף ,אלא חי
מתמיד .בכדי להיות מסוגלים לתת טיפול רפואי ברמה הגבוהה
ביותר ,בכל זמן ובכל מצב ,יש לשמור על אותה תפיסה
ולהמשיך להיות מצוינים מדי יום ביומו .משפחת שניידר
ממשיכה לפעול ללא לאות כדי להבטיח ולהטמיע סטנדרטים
חדשים של מצוינות ,גם למען הדורות הבאים.
בברכה חמה,
לין שניידר

אין חגיגה
בלי עוגה
ב 30-באוקטובר ,עשרים
שנה ויום מאז טקס הפתיחה
ההיסטורי ,צוין בלובי בית
החולים יום ההולדת העגול
של מרכז שניידר .בבוקר
יום ראשון המתינו לעובדים
מבואה מקושטת בבלונים,
דוכני קפה ומאפה וקבלת
פנים של חברי הנהלת בית
החולים .עובדים ומנהלים
חתכו יחד עוגה גדולה עם
סמל שניידר ,שנאפתה לכבוד
האירוע .זמן קצר קודם לכן
סיכם מרכז שניידר את שנת
תשע"א 56,000 :קבלות במיון,
 157,000ביקורים במרפאות
החוץ ו 37-השתלות איברים
משקפים ולו חלק מהיקף
הפעילות של בית החולים
בשנתו ה.20-
מימין לשמאל :ד"ר אפרת ברון-הרלב ,סגנית מנהל מרכז שניידר ,נורית ברוך ,מנהלת הסיעוד ,ד"ר אבינעם פירוגובסקי ,סגן מנהל מרכז שניידר,
תמי בן רון ,המנהלת האדמיניסטרטיבית ,לאה וייסמן ,מנהלת משאבי אנוש ,ריבה שקד ,דוברת בית החולים ,יהודית ליבוביץ ,מנהלת התפעול.

עיתון מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל
גיליון מס' 32
ינואר 2012
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עורכת ומפיקה :ריבה שקד • מערכת :פרופ' שי אשכנזי,
רונית סינגר ,אסתי בן חיים ,עידית רונן ,לאה וייסמן ,משכית
שוחט ,ד"ר לינה באסל ,עידית מיטלמן ,לינור נבו
מזכירת מערכת :ענבר מגן צילום :פז בר ודוברות שניידר
כתיבה ,עריכה ועיצוב :שריג רעיונות
מודעות :טלמדיה ביטאונים בע"מ ,טל' 03-9610117

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

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

חיים במתנה

נהוראי נולד בשנית

נהוראי ואימו

נהוראי בן השנתיים זכה בסיכוי חדש לחיים,
הודות לתרומת כבד ולהשתלה שבוצעה
במרכז שניידר .קרוב ל 400-השתלות
איברים בוצעו בשניידר מאז הקמתו
נהוראי ,פעוט בן שנתיים וארבעה חודשים ממצפה רמון ,סבל
ממחלה מטבולית עם חסר אנזים בכבד .הסיכוי היחיד שלו היה
השתלת כבד .בשל הדרדרות שחלה לאחרונה במצבו עמדה אמו
לתרום לו אונת כבד ,וכבר עברה הכנות ובדיקות לקראת הניתוח
המורכב .או-אז הגיע צלצול הטלפון המיוחל ,שבישר כי נמצאה
תרומת כבד מתאימה.
"אני מתרגשת עד דמעות ומודה מקרב לבי למשפחה אצילת
הנפש שהצילה את חיי בני" ,אמרה האם" ,תודה גם לפרופ' אלי
הרשקוביץ ,מנהל היחידה המטבולית-ילדים בסורוקה ,שליווה את
נהוראי וטיפל בו במהלך האשפוזים המרובים שלו ,ולצוות הרפואי
במרכז שניידר שעושה מלאכת קודש בנושא השתלות איברים
בילדים" .את ההשתלה בשניידר ביצעו פרופ' איתן מור ,מנהל
מחלקת השתלות ,וד"ר רן שטיינברג ,מנהל היחידה להשתלות
איברים בילדים ,יחד עם המרדימים ד"ר אלי שמחי וד"ר מילה קצ'קו.
נהוראי התאושש ביחידה לטיפול נמרץ בראשות ד"ר טומי שינפלד
ולאחר מכן הועבר למחלקת ילדים ג' בראשות פרופ' יעקב אמיר.
את המעקב אחריו מבצעות ד"ר ריקי שפירא ,מנהלת היחידה
למעקב ממושך בילדים מושתלי כבד ,וד"ר יעל מוזר-גלזברג ,רופאה
ביחידת הכבד במכון הגסטרו בשניידר .את תיאום ההשתלה ביצעה
מתאמת המושתלים ,האחות רחל ברגרין.

חסר בורג? אולי הוא בבטן
בורג מחודד יכול להיות מועיל מאוד
כאשר הוא במקומו הנכון – לא בקיבה או
בוושט .במכון הגסטרו שוב נדרשו מומחי
שניידר לשלוף בפעולה עדינה חפץ מסכן
חיים מגופו של פעוט ,ועשו זאת בהצלחה
פעוט בן שלוש הובהל למיון שניידר לאחר שבלע בורג מחודד באורך
שלושה סנטימטרים וחצי ,שמצא בבית בזמן משחק .הילד הועבר
בדחיפות למכון הגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד בראשות
פרופ' רענן שמיר ,שם אותר הבורג ונשלף בבדיקה אנדוסקופית
זהירה ותחת הרדמה על ידי ד"ר נעם זביט ,רופא בכיר במכון.
הפעולה בוצעה בעזרת סלסלה זעירה ומיוחדת ,אשר נפתחה
סביב הבורג בתוך הקיבה ונשלפה בעדינות החוצה דרך הוושט
והלוע של הפעוט" .הימצאות הבורג בקיבת הילד עלולה היתה
לגרום לדימום ולסיבוכים נוספים ,והיוותה סכנה ממשית
לבריאותו" ,אמר ד"ר זביט" ,חפצי בית וחלקי משחקים קטנים
ולכאורה בלתי מזיקים ,עלולים להפוך במהלך משחק תמים
לגורמי נזק משמעותי".
מומחי מכון הגסטרו בשניידר כבר מנוסים מאוד בשליפת גופים
זרים כאלה ,ביניהם מטבעות ,סוללות ,כפתורים ועוד ,העלולים
לגרום לנזקים במערכת העיכול ולעתים אף להיות קטלניים.
ממש עם סגירת הגיליון פורסם כי במכון הגסטרו הצליחו
ד"ר זביט והמרדים ד"ר אלי שמחי ,בעזרתה של האחות חוה
פלישהקר ,לשלוף סיכה שננעצה בדופן הקיבה של נערה בת
 .17הנערה בלעה בטעות את הסיכה שהחזיקה בין שיניה
בעת שסידרה את כיסוי הראש שלה (חיג'אב) .היא התאוששה
במהירות ושוחררה במצב טוב.
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חדשות שניידר

זוכרים את ד"ר אבינועם רחמל
פגישת חטיבת הילדים הראשונה לשנה אקדמית זו
הוקדשה לזכרו של חברנו ד"ר אבינועם רחמל ,שנפטר
בטרם עת ב .6.9.11-לאחר דברי הספד מרגשים של
יו"ר חטיבת הילדים ,פרופ' אבי זכריה ,הדגיש בדבריו
מנהל מרכז שניידר ,פרופ' יוסף פרס ,את ההירתמות
להנצחת זכרו של ד"ר רחמל דרך קיום פגישה שנתית
מדעית לזכרו ,שבה יוענק פרס למורה המצטיין לפי
בחירת ועדה מיוחדת .את החלק המדעי פתח פרופ'
שי אשכנזי ,מנהל מחלקת ילדים א' ,בדגשים לדמותו
של ד"ר רחמל ,והגדיר אותו כ"מלך המלחים" לאור
התמקצעותו בנושא מאזן המים והמלחים.

המטרה :שת"פסיכולוגי

שיתוף פעולה ייחודי וראשון מסוגו בארץ החל לאחרונה
בין השירות הפסיכולוגי והמחלקה לרפואה פסיכולוגית
במרכז שניידר ,לבין בית הספר לפסיכולוגיה במרכז
הבינתחומי הרצליה .מדובר בהסכם בלעדי בישראל
בתחום הפסיכולוגיה שמטרתו שיתוף פעולה מחקרי,
אקדמי והוראתי בין שני המוסדות – בדומה להסכמים
מקובלים בתחום הרפואה בין בתי חולים למרכזים
אקדמיים .במסגרת ההסכם יורחבו ויועמקו השותפויות
המחקריות בין אנשי סגל המחלקה לרפואה פסיכולוגית
והשירות הפסיכולוגי בשניידר לבין אנשי סגל וסטודנטים
בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי .בנוסף,
אנשי סגל משניידר בעלי תואר  ,PhDהעוסקים במחקר
ומובילים פרויקטים מחקריים בבריאות הנפש ,יצטרפו
כעמיתי מחקר או כמרצים לבית הספר לפסיכולוגיה
במרכז הבינתחומי .עוד הוסכם כי תיבנה תשתית

חדש :טיפול
באמנות
דיגיטלית

טיפול באמנות הוא תחום ותיק למדי במרכז החינוכי
בשניידר ,אבל טיפול באמנות דיגיטלית – זה כבר סיפור
חדש .צוות המרכז החינוכי בהנהלת משכית שוחט
עושה לאחרונה שימוש בכלי עבודה דיגיטליים כמו
תוכנת פוטושופ ,מצלמה ,עט דיגיטלי ,תוכנות ליצירת
מצגות ,קליפים ועריכת מוסיקה ,ואפילו בפייסבוק – כל
זאת על מנת ליצור אינטראקציה עם הילד המטופל דרך
תחומי עניין מוכרים מעולמו .בעזרת כלים אלה עובדים
הילדים יחד עם צוות המרכז על יצירות משותפות כמו
קומיקס ,קולאז' דיגיטלי של תמונות ,ציור ממוחשב,
קליפ מוזיקלי וכדומה .מסבירה שרון שפרינגר ,מטפלת
באמנות דיגיטלית" :המדיה הדיגיטלית והפייסבוק בפרט
מהווים דרך טבעית להתחבר לעולם הבריא של ילדים
ובעיקר מתבגרים .הפייסבוק מאפשר לדלג על שלבים
ראשוניים בטיפול ולהגיע למטופלים בזמן קצר .באמצעות
השיתוף שמאפשר המטופל בפרופיל שלו ,נשברים
מחסומים .בעזרת מדיה מוכרת זו ניתן לעבד את חוויית
האשפוז ולהתמודד עמה טוב יותר" .ומסכמת משכית
שוחט" :היצירה בכלל מהווה גשר בין התכנים הפנימיים
הסובייקטיביים לבין המציאות שבחוץ .הטיפול באמנות
מספק חוויה רגשית ,יצירתית ומעצימה ,ופיתוח המדיה
הדיגיטלית מסייע לנו בכך".
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ד"ר רחמל היה מוותיקי הצוות בשניידר ,רופא מחונן
ומסור ,מורה ומחנך למופת ואדם אציל נפש .בשנת
 2007אף זכה בפרס מנהל המוסד ובפרס המנכ"ל
במסגרת טקס העובד המצטיין .כל מי שהכירו יזכור
אותו כמי שהשפיע מאוד על חייהם של רבים –
דורות של סטאז'רים ומתמחים ,אלפי ילדים ובני
משפחותיהם .אנו ,עמיתיו לעבודה ,נזכור אותו תמיד
כאיש מקצוע משכמו ומעלה ,כמורה בנשמתו וכאדם
רגיש וצנוע; כמי ששילב אבחנות מדויקות כתער יחד
עם חמלה ואהבת אדם וגילם דמות מופת של רופא –
סמל אמיתי עבור כולנו .יהיה זכרו ברוך.

אקדמית להעמקת שיתוף פעולה עתידי בין המוסדות
– פיתוח תוכניות לתואר שני של פסיכולוגיה קלינית
במיקוד ילדים ובמיקוד רפואי במרכז הבינתחומי,
פיתוח תוכנית התמחות בפסיכולוגיה קלינית לבוגרי
התוכניות לתואר שני ,וכן שת"פ עתידי בגיוס כספי
מחקר ותרומות עבור תוכניות מחקר וטיפול פסיכולוגי
באוכלוסיות ילדים ונוער.
צוות השירות הפסיכולוגי במרכז שניידר בראשות ד"ר
אורית קריספין ,וצוות המחלקה לרפואה פסיכולוגית
בראשות פרופ' אלן אפטר ,מטפלים באלפי ילדים
ובני נוער מדי שנה" .שיתוף הפעולה בין המוסדות
יסייע להעצמת התחום בשני המוסדות" ,מציינת ד"ר
קריספין" ,אני משוכנעת שהדבר יביא לקידום המענה
הפסיכולוגי הניתן למטופלים שלנו במרפאות השירות
הפסיכולוגי בשניידר".

רישמו ביומן
כנס מדעי בינ"ל בנושא

רפואת ילדים:
עבר הווה ועתיד
לציון  20שנה להיווסדו
של מרכז שניידר,
יתקיים ביום ד'
.18.4.2012
פרטים בהמשך.

גם הקנקן וגם מה שיש בו

כבר עשרים שנה שמרכז שניידר לרפואת ילדים הוא אחד מבתי החולים היפים והמטופחים ביותר
בארץ .דגל היופי ,שהוענק לאחרונה לבית החולים בתחרות "בית חולים נאה  "2011של המועצה
לארץ ישראל יפה ,הוא הוכחה נוספת לשילוב המוצלח בין יופי לבין איכות .תמי בן-רון (משמאל)
ורונית סינגר קיבלו את דגל היופי בשם בית החולים בטקס הסיום של התחרות (צילום :אלי נאמן).

"זו לא תרומה – זה נדר"
ירון סבהט ,אב לארבעה החולה בסוכרת
נעורים ,נזקק לפני ארבע שנים להשתלת
כליה ולבלב כדי להציל את חייו .בריאותו
הלכה והדרדרה ,ואחרי שנואש מהתור
לתרומת איברים בארץ הוא החל לגייס
תרומות כדי לעבור את הניתוח בחו"ל.
במקביל לטיפולי הדיאליזה התכופים
הצליח ירון לגייס תרומות בסך של 116
אלף שקלים ,אלא שאז ,לפני כחצי שנה,
הגיע תורו להשתלה בארץ והוא עבר
השתלה מוצלחת בבילינסון .את התרומות
שקיבל אז מבני העדה האתיופית
ומהציבור הרחב שצפה בסיפורו ב"מבט",
הוא שמר .ירון נדר בליבו שאם לא יזדקק
לכסף לצורך השתלה בחו"ל הוא יתרום
אותו למרכז שניידר ,מתוך הבנה עמוקה
לסבל של הילדים המאושפזים בהמתנה
להשתלה .ואכן ,לאחרונה הופיע ירון
במשרדי הנהלת בית החולים עם התרומה
ואף סירב ששמו יונצח כתורם" .מבחינתי",
הוא אומר" ,זו לא תרומה – זהו נדר
שנדרתי ועכשיו הגיע זמן הפירעון".
נתרם ותרם .ירון סבהט יחד עם (מימין)
אילן שמש ,מנהל הכספים בשניידר,
פרופ' איתן מור ,מנהל מערך ההשתלות
בשניידר ובבילינסון ,ופרופ' יוסף פרס,
מנהל מרכז שניידר

משדרגים מחלקות

במסגרת תוכנית הבינוי בבית החולים הסתיימו לאחרונה עבודות השיפוץ
במחלקת ילדים א' ,מספר חודשים לאחר סיום העבודות במחלקה
הכירורגית .כחלק משדרוג מחלקת ילדים א' הותקנה בה רצפת טראצו
חדשה ,הוחלפה התאורה ,נבנו חדרי ישיבות ,הוקם חדר תרופות חדש,
וגולת הכותרת מבחינת תנאי האשפוז – התקנת מערכת מולטימדיה
אישית ליד מיטת כל ילד .תמי בן-רון ,המנהלת האדמיניסטרטיבית ,מסרה
כי שדרוג תנאי המלונאות במחלקה נעשה תוך הקפדה על בטיחות
המטופל – לדוגמה ,חדר תרופות סגור העומד בכל התקנים ,וכי העיצוב
המחודש הוא פרי הנדסת אנוש מתקדמת ונעשה בהתאמה מלאה
לצרכים הייחודיים למחלקה .במהלך שנת  2012ישופצו גם מחלקות
ילדים ב' ו-ג' כחלק מתהליך רב-שנתי ,שבמסגרתו יבוצע שדרוג מקיף
בהיבט המלונאי של כל מחלקות האשפוז בשניידר.

הכי טובים בכללית!
צוות המיון בטקס

עידן חדש:
 P.A.C.Sבבית

המעבר ל ,P.A.C.S-שרק לא מזמן נחשב ל"חזון אחרית הימים"
בעולם ההדמיה ,הוא כבר מציאות יום-יומית – ויותר מכך:
המערכת החדשה מאפשרת מעתה לרופאי שניידר לתת חוות
דעת רפואית מהבית תוך צפייה און-ליין בצילומים ובבדיקות.
ה - P.A.C.S-מערכת ארכוב ותקשורת לתמונות הדמיה שכבר
פועלת בהצלחה במרכז שניידר ,הותקנה במהלך שנת 2011
במחשביהם האישיים והביתיים של עשרות מרופאי בית החולים.
המשמעות היא שכל הכוננים יכולים להתחבר בכל עת מהבית
למערכת ,לצפות דרכה בתוצאות בדיקות ובצילומי הדמיה באיכות
דיגיטלית ,ולתת ייעוץ מיידי לרופא במחלקה .תמי בן-רון ,המנהלת
האדמיניסטרטיבית ,מציינת כי בימים אלו נשלם חיבור המערכת
לבתיהם של כל הרופאים הבכירים בבית החולים.

שתי יחידות במרכז שניידר – היחידה לרפואה דחופה והיחידה לניתוחי חזה ולב – נבחרו
על ידי הכללית ליחידות מצטיינות בשירות ,בטקס שנערך בדצמבר  2011במעמד
מנכ"ל הכללית אלי דפס .היחידה לרפואה דחופה בראשות פרופ' יחזקאל ויסמן
הוכתרה כחדר המיון המצטיין של הכללית .מיון שניידר מטפל בכ 55,000-ילדים מדי
שנה ,וצוותו מוביל ,בין היתר ,את השירות האינטרנטי "רופאי ילדים און-ליין בניהול
מומחי שניידר" .היחידה לניתוחי חזה ולב בראשות ד"ר עובדי דגן נבחרה ליחידה
מצטיינת בשירות בזכות שביעות רצון גבוהה בקרב משפחות המטופלים .היחידה
תומכת בגישה טיפולית כוללת ,לפיה הצוות הרב תחומי מלווה את הילד והוריו למן
ההגעה לבית החולים ועד לרגע שחרורו הביתה לאחר הניתוח.
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חדשות שניידר

לגדול עם סוכרת...
ובכלל

"סוגיות שכיחות באנדוקרינולוגיית ילדים
ומתבגרים" – זו הייתה כותרתו של הכנס
השנתי לרופאי ילדים ,שנערך כבכל שנה
על ידי המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת.
כ 300-רופאים מהקהילה ומבתי חולים
שונים בארץ האזינו להרצאת אורח של
פרופ' פייסל אחמד מאוניברסיטת גלזגו,
שהרצה על גדילת ילדים עם מחלות
כרוניות .במהלך הכנס ענו רופאי המכון
ענו על שאלות המתעוררות אצל רופאי
הילדים בנושאי  TSHגבוה (ד"ר אריאל
טננבאום) ,דיסליפידמיה בילדים (ד"ר יעל
לבנטל) ,התבגרות מוקדמת בילדים (ד"ר
ליאת דה פריס) ותפקיד רופא הילדים
בטיפול בסוכרת במסגרת הקהילה (ד"ר
שלומית שליטין) .בהמשך נערך דיון
בשאלה "האם להורים הזכות להכתיב את
הטיפול בקומה נמוכה אידיופטית?"
ד"ר ליאורה לזר העלתה נקודות נגד
זכותם של ההורים ,ופרופ' פיליפ הציג
עמדה המצדדת בזכותם של ההורים
לעשות כן .לסיום ,הציגה ד"ר רויטל נימרי
מקרה לדיון בנושא התבגרות מוקדמת.
הכנס נערך בחסות האיגוד לרפואת
ילדים ,החברה הישראלית לרפואת ילדים
בקהילה (חיפ"א) והחברה הישראלית
לפדיאטריה קלינית (חיפ"ק).

על נגישות ומודעות

יום המודעות הארצית לנגישות נערך בשניידר וכלל פעילות הסברתית להעלאת
המודעות לנושא חניות נכים .הפעילות התקיימה ביוזמת איריס שניידר ,מנהלת
יחידת השירות והשיווק של בית החולים ,יחד עם פניני דגן ,רכזת בנות שירות
לאומי בעמותת "שלומית" ובשיתוף שגית טורקניץ ,אחראית המזכירות במערך
האמבולטורי .סיכמה איריס שניידר" :אנו מוצאים חשיבות רבה בקידום פעילות
למען הקהילה ,ולכן שמחנו לקחת חלק בהעלאת המודעות בנושא נגישות נכים
בקרב עובדי בית החולים ומבקריו".

נושמים
פיזיותרפיה
יום הפיזיותרפיה הבינלאומי צוין
בשניידר בסימן "פיזיותרפיה כמו
אוויר לנשימה" .צוות השירות
לפיזיותרפיה ,בראשות נילי
ארבל ,אייש בלובי בית החולים
דוכנים שבהם ניתנו הסברים על
חשיבות השיעול לאחר ניתוח,
כיצד לתת אינהלציה בצורה
אפקטיבית ,פעילות באמצעות
אביזרי נשימה (משרוקיות,
בועות סבון ,כלי נשיפה) ועוד.
בנוסף לכך העביר הצוות
סדנאות מרוכזות לאחיות בית
החולים בנושאים הקשורים
לנשימה אצל ילדים.
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מתנה נדירה מכוכבי ריאל מדריד
ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג ואיש ההייטק ליאו
מילשטיין ביקרו לאחרונה במרכז שניידר והעניקו
לבית החולים כדורגל וחולצה עם הקדשה
מכריסטיאנו רונאלדו ,קארים בנזמה ,גונסאלו
היגוואין ושאר כוכבי קבוצת ריאל מדריד.
התשורה המיוחדת ,הכוללת את חתימות
כל השחקנים והקדשה אישית לבית החולים,
הושגה בזכות קשריו של מילשטיין עם ראשי
המועדון הספרדי המהולל .יש לציין שהקבוצה
מקבלת מדי שנה לא פחות מ 16-מיליון פניות
לקבלת כדורים וחולצות ובקשות למחוות דומות
מארגונים ומבתי חולים ברחבי העולם .את
הכדור העניקו האורחים לנער הסובל ממחלת
ניוון שרירים בשם רפאל ,המטופל בשניידר
ומעריץ את ריאל מדריד" .כדורגל וילדים זו שפה
בינלאומית" ,אמר ח"כ הרצוג במהלך הביקור,
"אני גאה ושמח להיות בין המסייעים למרכז
שניידר"" .בוז'י כל הזמן מחפש כיצד לתרום
ואני שמח לעזור לו במה שניתן" ,הוסיף ליאו
מילשטיין" ,אין לדבר הזה ערך כספי ,החיוך של
הילדים שווה הכל".

מימין :פרופ' יוסף פרס ,ליאו מילשטיין וח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג

בר מצווה לדניס – חגיגה לצוות
הצוות הרב תחומי בשניידר לא קנה את המוניטין שלו דווקא כמפיק
אירועים – אבל כשמדובר בילד בן  13המטופל כבר  12שנה בבית
החולים ,מסתבר שהכול אפשרי; גם להפיק עבורו את חגיגת בר
המצווה שלו .ב ,1999-בהיותו בן שנה בלבד ,נזקק דניס להשתלת כבד
שתציל את חייו .את ניתוח ההשתלה ביצע פרופ' איתן מור ,מנהל מערך
ההשתלות במרכז שניידר .מאז הניתוח ועד היום נמצא דניס במעקב
רפואי אצל ד"ר ריקי שפירא ,מנהלת היחידה למעקב ממושך בילדים
מושתלי כבד בשניידר ,ומטופל במחלקת ילדים ג' בראשות פרופ' יעקב
אמיר .דניס בן ה ,13-בן לאם חד הורית הלומד בפנימיית הדסים באבן
יהודה ,לא דמיין כי חגיגת בר המצווה שלו תהיה כה מושקעת ומרהיבה.
רחלי גבע ,מנהלת הסיעוד של מחלקת ילדים ג' ,ובלהה ניצן ,המתנדבת
במרכז שניידר ,רתמו את מפיק האירועים אסף טורז ויחד איתו הפיקו
את אירוע בר המצווה של דניס בפנימיית הדסים .לאירוע המרגש
הוזמנה "המשפחה השנייה" של דניס – כל אנשי הצוות הרפואי והסיעודי
משניידר ,המטפלים בו מאז היותו תינוק.

דניס ,חתן בר המצווה ,עם רחלי גבע ,מנהלת הסיעוד במחלקת ילדים ג'

חנוכה בשניידר :אור על השולחן

לכבוד חג החנוכה השמיש צוות המרכז החינוכי את "שולחנות האור" ,ששימשו עד לפני כשנתיים לפענוח צילומים
במחלקת הדימות ופינו את מקומם לטובת מערכת  pacsבמסגרת השדרוג הטכנולוגי" .בחרנו להעיר ולהאיר את
שולחנות האור באמצעות יצירות אמנות משותפות של ילדי שניידר וחיילי יחידת שט"ל של חיל האוויר ,שגם היא
עוסקת ,בין השאר ,בפענוח צילומים" ,מספרת משכית שוחט ,מנהלת המרכז החינוכי .היצירות ניתלו על קירות
מחלקת הדימות באירוע מרגש בהשתתפות הנהלת בית החולים ,צוות המרכז החינוכי וחיילי היחידה ומפקדיה,
המתנדבים זה שנים במרכז שניידר .באנו חושך לגרש!

מפתח תקוה
להודו
ד"ר ג'ורג' פרנקל ,מנתח לב בכיר ממרכז
שניידר ,שב לאחרונה ממסע להודו עם
משלחת ישראלית בתחום רפואת הלב
והחזה בראשותו של ד"ר אייל פורת ,מנהל
מערך ניתוחי חזה ולב בבילינסון .בבית
החולים הציבורי הגדול במומבאי ניתחו
חברי המשלחת חולים הסובלים ממפרצות
של האאורטה (אבי העורקים) ,כמו גם
ילדים עם מומי לב מולדים מורכבים.
הניתוחים שודרו בזמן אמת לאולם שבו
נכחו עשרות מנתחי לב מקומיים ,ותוך כדי
ביצועם לימדו הישראלים את עמיתיהם
המקומיים טכניקות ניתוח חדשניות.
חברי המשלחת השתתפו במיזם יוקרתי
של משרד החוץ והקונסוליה הישראלית
בהודו ,שבמסגרתו מוצגת ישראל מזוויות
ראייה שפחות מוכרות בהודו – ביניהן
רפואה ,תרבות ,ספורט וקולינריה.
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המחקר על הפרק

הפסיכולוגיה של הסוכרת

מחקר שנערך על ידי מומחי מרכז שניידר מצא קשר בין סגנון הורות סמכותי לבין רמת הסוכר בדם אצל
מתבגרים החולים בסוכרת נעורים .כך יכול טיפול משפחתי להשפיע על האיזון הגליקמי
האם יש קשר כלשהו בין סוכר לבין סמכות?
מסתבר שיש קשר כזה ,ושהבנה שלו יכולה לשפר
את האיזון הגליקמי בקרב מתבגרים חולי סוכרת.
מחקר שנערך לאחרונה במכון לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת במרכז שניידר בראשות פרופ' משה
פיליפ מצא קשר בין סגנון הורות סמכותי של
הורים למתבגרים החולים בסוכרת נעורים (סוכרת
מסוג  ,)1לבין איזון רמת הסוכר בדם אצל ילדיהם
המתבגרים.
המחקר נערך על ידי קבוצת חוקרים ,ביניהם ד"ר
מעין שורר מהמחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז
שניידר ופרופ' יוסי מאירוביץ ,אנדוקרינולוג בכיר
במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבית החולים.
תוצאותיו פורסמו לאחרונה על ידי האגודה
האמריקנית לסוכרת בכתב העת היוקרתי
 .Diabetes Careמממצאי המחקר עולה ,כי הטיפול
בסוכרת הנעורים טוב יותר כאשר המתבגר אינו
חש בחוסר אונים מצד ההורה – זאת כאשר סגנון
הסמכות ההורית ,בעיקר אצל האב ,מצטיין ביתר
סמכותיות ,במינון נמוך יותר של סמכותניות וכן
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בפחות מתירנות" .בהקשר זה יש לשים לב להבדל
בין סמכות לסמכותניות" ,מסבירה ד"ר מעין שורר,
מנהלת מרפאת פוסט-טראומה במחלקה לרפואה
פסיכולוגית ואחת מעורכי המחקר" .סמכותיות
משמעה שההורה הוא בעל סמכות אך לא באופן
נוקשה או כוחני ,בעוד שהורה סמכותני נוהג לכפות
את סמכותו באופן נוקשה וכוחני .המחקר שערכנו
נועד לבחון את תפקיד סגנון ההורות בהשגת איזון
גליקמי והיענות לטיפול בקרב מתבגרים החולים
בסוכרת נעורים".
פרופ' יוסי מאירוביץ ,רופא בכיר במכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ומעורכי המחקר ,מספר כי
במסגרת המחקר נבדקו כ 100-מתבגרים בגילאי

 ,18–10החולים בסוכרת נעורים ,והוריהם" .ההורים
והמתבגרים דירגו את רמת מידת ההיענות של
המתבגר ואת דבקותו במשטר הטיפול במחלת
הסוכרת ,ובמקביל הוערכו מידת האיזון הגליקמי
אצל כל אחד מהמתבגרים" ,מציין פרופ' מאירוביץ,
"המחקר גילה שככל שסגנון ההורות סמכותי אצל
האבות ,כך יהיה האיזון הגליקמי טוב יותר וההיענות
לטיפול תהיה טובה יותר – ואילו ככל שסגנון
ההורות מתירני אצל האימהות ,כך תהיה ההיענות
לטיפול פחות טובה מצד המתבגר .עוד נמצא ,כי
ככל שתחושת חוסר האונים אצל ההורים תהיה
גבוהה ,כך האיזון הגליקמי יהיה גרוע מצד המתבגר
והיענותו לטיפול תיפחת".

"ככל שסגנון ההורות סמכותי אצל האבות ,כך יהיה האיזון הגליקמי
טוב יותר וההיענות לטיפול תהיה טובה יותר – ואילו ככל שסגנון
ההורות מתירני אצל האימהות ,כך תהיה ההיענות לטיפול פחות
טובה מצד המתבגר"

כי משניידר תצא תורה

מי חגג יום הולדת ?70
הפניצילין

שאו ברכה
ד"ר צבי בר-סבר ,מנהל היחידה לרפואה גרעינית,
נבחר לקדנציה רביעית ברציפות כיו"ר האיגוד
הישראלי לרפואה גרעינית ,ובמקביל זכה למינוי
כחבר במועצה הפדיאטרית של האיגוד האירופאי
לרפואה גרעינית ( .)EANMמדובר במועצה
המורכבת משישה מומחים ברפואה גרעינית
פדיאטרית ממדינות שונות באירופה ,שתפקידה
לקבוע את הסטנדרטים המקצועיים בתחום ולדאוג
לחינוך ,מחקר ופיתוח המקצוע ביבשת.
פרופ' צבי לרון נבחר על ידי קרן הגדילה האנושית
כזוכה בפרס הקרן לשנת  ,2011וזאת על תרומתו
הרבה להבנה של הפרעות גדילה בילדים ,לטיפול
בהפרעות אלו ולתחום אנדוקרינולוגיית הילדים
בכלל .פרופ' לרון ,ממייסדי מרכז שניידר ,הוא
אנדוקרינולוג בעל שם עולמי וחתן פרס ישראל
לרפואה לשנת התשס"ט.

אנגליה .1941 ,פרופ' הווארד פלורי מהפקולטה לרפואה באוקספורד (הפקולטה לרפואה הראשונה
בעולם בשפה האנגלית) מטפל לראשונה בפניצילין בחולה הקשה אלברט אלכסנדר .הטיפול
המוצלח מוביל לייצור תעשייתי של פניצילין ומכניס את העולם הרפואי לעידן האנטיביוטי .התרופה
החדשה מחוללת מהפכה ביכולת לטפל במחלות זיהומיות .העולם שאחרי הפניצילין כבר אינו אותו
עולם שלפניו ,ואילו פרופ' פלורי זוכה להוקרה עולמית :הוא מקבל תואר סר ,ובשנת  1945מוענק
לו פרס נובל לרפואה.
אנגליה 70 .2011 ,שנה חלפו .לכבוד "יום ההולדת של הפניצילין" ,נערך באוקספורד כנס מדעי
בנושא מחלות זיהומיות בילדים וטיפול באנטיביוטיקה .פרופ' שי אשכנזי ,מנהל מחלקת ילדים א'
ומומחה למחלות זיהומיות בשניידר ,מוזמן להרצות בכנס בנושא הטיפול האנטיביוטי בחיידקים
עמידים .בהרצאתו הציג פרופ' אשכנזי את השינויים שחלו מאז בתבניות העמידויות של חיידקים
לאנטיביוטיקה ,וסקר את הדרכים להתגבר על כך .הוא הדגיש ,כי כדי לטפל כיום בחיידקים עמידים
חייבים לחשוב גם "מחוץ לקופסה" – ברוח אותה מסורת מדעית שהנחיל לעולם פרופ' פלורי
ושבזכותה השתנו פני האנושות.

עו"סים קריירה

מרכז שניידר מהווה מודל גם עבור סטודנטים לעבודה סוציאלית .בשנת הלימודים תשע"ב
יבצעו  22סטודנטים לעבודה סוציאלית את ההכשרה המעשית שלהם בשניידר .הסטודנטים,
המגיעים מאוניברסיטאות בר אילן ,תל אביב ,באר שבע וחיפה ,מודרכים על ידי העובדות
הסוציאליות של מחלקות ומרפאות בית החולים – כולן בעלות תואר שני ,שעברו לצורך כך
השתלמות מיוחדת .לצד מפגשים פרטניים עם ילדים והוריהם ,יפעילו הסטודנטים גם קבוצות
למתנדבים ולבנות שירות לאומי.

אבטחת מידע ,זה בטוח!
מבדק חדש של מכון התקנים בתחום
אבטחת המידע עבר בשניידר בהצלחה,
ובסיומו הוענקה לבית החולים תעודת
התקן  ISO-27799להגנת מידע .ערן ברבי,
מנהל יחידת המחשוב ומערכות המידע
בשניידר ,מספר כי עד כה קיבלו את התקן
היוקרתי רק ארבעה בתי חולים ,כולם
מקבוצת הכללית" .אני חש גאווה גדולה
להיות שייך לארגון ,שחרת על דגלו מובילות
טכנולוגית מבלי להתפשר על רמת אבטחת
המידע בכל רבדיה" ,אמר ערן .כל הכבוד

לשותפים הבכירים להישג ,ובראשם יצחק
שילה מיחידת המחשב שניידר ויהודית
דורי מתחום הגנת מידע ,לקב"ט אבי גיאת
שמנחה ומסייע בהגנה הפיזית על המידע,
לדורית שמואל ממשאבי אנוש המסייעת
לאכוף נהלים בקרב משתמשי המחשב ,וכן
לדוידה שלטי ולמרינה פרי הדואגות לשלמות
המידע .ממונה הגנת המידע בכללית ,איציק
כוכב ,מציין כי בודקי מכון התקנים הביעו את
הערכתם הרבה לרמת הגנת המידע הגבוהה
במרכז שניידר.

פרופ' לאונרדו בלידן ,מייסד מכון הלב בשניידר
ומנהלו הראשון ,הוא זוכה פרס מפעל חיים של
משרד הבריאות .הפרס יוענק לו בגין תרומה
משמעותית והשפעה על מערכת הבריאות במדינת
ישראל .הטקס יתקיים ב 3.1.2012-בכנסת ישראל.
פרטים נוספים – בגיליון הבא.
ד"ר דב ענבר ,מנהל המכון להתפתחות ולשיקום
הילד במרכז שניידר ,קיבל מינוי של מרצה
בכיר קליני לפדיאטריה בבית הספר לרפואה
באוניברסיטת תל אביב.
איריס שניידר ,דוקטור לפילוסופיה ,מונתה
לתפקיד חדש בבית החולים :מנהלת יחידת
השירות והשיווק של מרכז שניידר .מדובר
בפונקציה חדשה בכל בתי החולים בכללית.
המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר,
בהנהלת פרופ' משה פיליפ ,הוכתר כמרכז מצוינות
ארצי על ידי חטיבת בתי החולים של הכללית.
המכון מהווה מרכז ארצי לטיפול בסוכרת נעורים,
מבצע פעילות מחקרית וטכנולוגית נרחבת ובין
היתר מוביל את פרויקט הלבלב המלאכותי
(הרחבה במדור "בקדמת הרפואה" ,עמ' .)11
ועדת הגנת הילד במרכז שניידר נבחרה על ידי
משרד הבריאות כוועדת האלימות המצטיינת בבתי
החולים בישראל.
מחלקת פגים (מקום  1במערך האשפוזי) ומכון
הלב (מקום  1במערך האמבולטורי) הן היחידות
הזוכות בממ"ש (מדרוג מחלקתי שניידר) לשנת
.2010
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בקידמת הרפואה
בשלוש השנים האחרונות טופלו במרכז
שניידר באמצעות טיפול חדש למעלה
מ 200-תינוקות עם המנגיומה של
היילוד .ד"ר דני בן אמתי ,מנהל יחידת
העור בבית החולים ,שופך אור על אחת
מבעיות העור הנפוצות בגיל הינקות
הגידול השכיח ביותר בגיל הינקות הוא ההמנגיומה
– גידול שפיר של תאי אנדותל של כלי הדם.
ברוב המקרים ההמנגיומה מופיעה לאחר הלידה,
בשבועות הראשונים ועד גיל שלושה חודשים ,וכן
לאחר שלב של גדילה מהירה .ההמנגיומות מגיעות
לשיא גודלן בגיל שנה ולאחר מכן מתחיל שלב
של נסיגה איטית ,הנמשך עד עשר שנים .מבחינה
קלינית ,המנגיומות של היילוד נחלקות להמנגיומה
מוקדית ( )Focalאו מקטעית ( ,)Segmentalוכן
על פי עומק ההמנגיומה – להמנגיומה שטחית
( ,)Superficialעמוקה ( )Deepאו מעורבת (.)Mixed
המיקום הנפוץ ביותר של המנגיומות הוא ראש
וצוואר ( 80%מהמקרים) ,ורק לעתים רחוקות הן
ממוקמות באתרים חוץ-עוריים כמו בכבד או בדרכי
הנשימה העליונות .שכיחותה של ההמנגיומה של
היילוד נעה בין  0.4%בגיל ארבעה ימים ועד ל10%-
בקרב תינוקות בגיל שנה .השכיחות בבנות הינה
פי שלושה מאשר בבנים .כמו כן ,השכיחות גבוהה
יותר ביילודים שמשקלם פחות מ 1,500-גרם .כמו
כן תואר קשר בין המנגיומה של היילוד לבין הריונות
מרובי עוברים ,גיל אימהי גבוה ,מחלות שליה ולאחר
בדיקת סיסי שליה במהלך ההיריון.
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המנגיומה.
פחות מפחיד
ממה שזה נשמע

המנגנון טרם פוצח
למרות שכיחותן של ההמנגיומות ,עד היום לא קיים
מודל פתוגני המסביר את מנגנון ההתפתחות של
ההמנגיומה של היילוד .התיאוריות המקובלות כוללות:
	•הפרעה של תאי אב.
	•פגם התפתחותי של כלי הדם.
	•תאים ממקור השליה ,החודרים למחזור הדם
העוברי.
	•מוטציה של חומרים המפקחים על גדילת כלי דם.
התיאוריות הקיימות כיום אינן מספקות הסבר
טוב דיו לעובדות הקליניות והאפידמיולוגיות
המוכרות לנו ,כמו שכיחות גבוהה יותר בפגים
וביילודים במשקל לידה נמוך ,שכיחות גבוהה פי
שלושה בבנות ,הופעה ב 80%-מהמקרים באזור
הראש והצוואר ,או ההופעה של ההמנגיומה
בימים ובשבועות הראשונים לאחר הלידה ,הגדילה
המהירה והנסיגה העצמונית הנצפית בשנים
הראשונות לחיים.

טיפול חדש ויעיל
רק לעתים נדירות עלולה המנגיומה של הינקות

להיות מסכנת חיים .במרבית המקרים המהלך
עובר ללא סיבוכים ואינו מחייב כל טיפול .טיפול
ניתן במקרים שבהם המנגיומה גורמת לבעיות כמו
התכייבות ,הפרעות ראייה או חסימת דרכי הנשימה.
גם הפרעה אסתטית יכולה להיות בעלת השפעה
ניכרת על איכות החיים של הילד ,ולחייב טיפול.
במשך כשלושה עשורים היה הטיפול בהמנגיומה
של הינקות מבוסס על מתן סטרואידים סיסטמיים
במינון גבוה .בשנת  2008פורסמה תצפית מקרית
שהדגימה יעילות של  ,Propranololחוסם בטא
לא ספציפי ,כטיפול בהמנגיומה .תצפית זו הביאה
לשינוי מהיר בגישה ובאמצעי הטיפול בהמנגיומה
של היילוד.
במהלך שלוש השנים האחרונות טופלו ביחידת עור
ילדים במרכז שניידר למעלה מ 200-תינוקות עם
המנגיומה של היילוד ,באמצעות טיפול חדש זה.
הטיפול ב Propranolol-נמשך ממספר חודשים ועד
שנה ומוכח כיעיל ביותר להפסקת תהליך הגדילה
של ההמנגיומה ולזירוז תהליך הנסיגה .תופעת
הלוואי העיקרית שנצפתה בתינוקות המטופלים
הייתה הפרעות שינה במהלך הטיפול ,אולם אלו
לא חייבו את הפסקת הטיפול וחלפו עם סיומו.

מומחי מרכז שניידר מובילים
פריצת דרך עולמית בניסוי
הלבלב המלאכותי :מערכת
ה ,MD Logic-שפותחה בשניידר
כדי לתת לחולי הסוכרת
פתרון ממשי ,נוסתה בהצלחה
לראשונה בעולם מחוץ לכותלי
בית החולים

בשנה ה 20-להקמתו יכול מרכז שניידר לרשום
לעצמו פריצת דרך מחקרית נוספת בקנה מידה
עולמי .לראשונה בעולם התקיים בהצלחה מחוץ
לבית החולים ניסוי פרויקט הלבלב המלאכותי,
שנועד לתת פתרון יום-יומי ממשי לחולי סוכרת.
הניסוי דימה שהייה רגילה של בני נוער החולים
בסוכרת מחוץ לכותלי בית החולים ,תוך שימוש
במערכת  ,MD-Logic Artificial Pancreasמערכת
אוטומטית האחראית להזרקת האינסולין במהלך
הלילה.
המחקר החדשני נעשה ביוזמה ובהובלה של
צוות המכון לטכנולוגיות בסוכרת במרכז שניידר,
המשתייך למכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבית
החולים ,זאת כחלק ממחקר בינלאומי הכולל
צוותים מגרמניה ומסלובניה ושבמסגרתו
נבחנת המערכת הישראלית" .הצלחת הניסוי
מהווה בשורה של ממש למיליוני חולי הסוכרת
בארץ ובעולם" ,אומר פרופ' משה פיליפ ,מנהל
המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר,
"טכנולוגיית הלבלב המלאכותי תאפשר לחולי
הסוכרת להשתחרר מעיסוק תמידי במדידת
רמות הסוכר והזרקות האינסולין ,ותשמור עליהם
מאוזנים לאורך זמן ,דבר המצמצם משמעותית
את הסיכוי לסיבוכי המחלה .הצוות שלנו במכון,
הכולל מהנדסים ,רופאים ,אחיות ודיאטניות,
עמל זה מספר שנים על מציאת פתרון טכנולוגי

מתחברים למערכת במחנה הסוכרת ,מלון מעלה החמישה

הלבלב המלאכותי:
סוגרים את הלולאה
לשיפור משמעותי בחייהם של ילדים ומבוגרים,
הסובלים מסוכרת נעורים ומסוכרת מסוג  ,2ואנו
נרגשים להוביל את הפרויקט החשוב וההיסטורי
הזה".

דואט לחיישן ומשאבה
מערכת ה MD Logic-שפותחה בשניידר מספקת
מענה טכנולוגי לצורך בלבלב מלאכותי ,שיאפשר
ניטור מתמיד של רמת הסוכר בדם ויחסוך לחולים
את הצורך להזריק לגופם אינסולין במשך כל
שעות היממה כדי לפצות על תפקודו הלקוי של
הלבלב .המערכת כוללת חיישן המוחדר לרקמה
התת-עורית ומנטר את רמת הסוכר ,ומשאבה
המשחררת אינסולין .החיישן והמשאבה מחוברים
למחשב המעבד את המידע ומגדיר את כמות
האינסולין שיש לשחרר לגוף בכדי לשמור את
רמות הסוכר מאוזנות בתחום הנורמה .הפיתוח
החדש "סוגר את הלולאה" בין החיישן למשאבה,
משחרר את המטופל מהטרחה היום-יומית של
הטיפול בסוכרת ובכך עתיד לשפר משמעותית
את איכות החיים של המטופלים.
ניסוי פרויקט הלבלב המלאכותי מחוץ לבית
החולים התקיים לאחרונה במסגרת מחנה
מיוחד לילדים חולי סוכרת )18 .(DREAM camp
מטופלים בני  15–12שהו במשך שלושה ימים
במלון בקיבוץ מעלה החמישה ונהנו ממגוון

פעילויות פנאי עם מדריכים ועם צוות המכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר .בלילה הראשון
במחנה חוברו תשעה ילדים למערכת הפרויקט,
ובכך נמנעו מעיסוק בשעות הלילה באיזון רמות
הסוכר .בלילה השני חוברו עוד שמונה ילדים
למערכת ה .MD Logic-במשך שני הלילות שהו
המהנדסים ואנשי הצוות הרפואי בחדר בקרה
שהוקם במלון ,וממנו שלטו בניסוי ועקבו אחר
רמת האיזון של הילדים.

 1,600מטופלים בשנה
את פרויקט הלבלב המלאכותי בשניידר
מובילים פרופ' משה פיליפ ,מנהל המכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,ד"ר רויטל נימרי,
מומחית באנדוקרינולוגיה וסוכרת ,והמהנדסים
ערן אטלס ,שחר מילר ועידו מולר .לפרויקט
הבינלאומי שותפים צוותים מגרמניה וסלובניה
בראשות פרופ' תומס דנה ופרופ' תדה בטלינו.
המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר
הוא אחד המכונים הגדולים בעולם בתחומו .צוות
המכון מטפל בלמעלה מ 1,600-חולי סוכרת
בשנה ,מתוך כ 5,000-ילדים ובני נוער בישראל
המאובחנים כחולים בסוכרת נעורים .המכון
מקבל למעלה מ 150-חולים חדשים מדי שנה
ופעיל במחקר בסיסי וקליני מתקדם בכל תחומי
האנדוקרינולוגיה והסוכרת.
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במרכז

אחרי  20שנה

ב ,1991-כאשר מרכז שניידר נוסד ,הם היו בתחילת הקריירה • את הצמיחה האישית והמקצועית
שלהם הם עשו יחד עם בית החולים • שני רופאים ,שתי אחיות ,עובדת סוציאלית ומזכירה –
כולם מראשוני העובדים במרכז שניידר ,משתפים אותנו ב"חוויה השניידרית" שלהם • השינויים,
השאיפות ,החלומות ,השנים שחלפו והמבט לעתיד • נכנסים יחד אל העשור השלישי

השינוי מתחולל כל הזמן

תרצה שילר ,אחות אחראית במכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת .נשואה ,5+מתגוררת
בפתח תקוה.
איפה היית לפני  20שנה? אחות בבילינסון
באונקולוגית ילדים ,נשואה.2+
איפה חשבת שתהיי בעוד  20שנה? כשבחרתי
באונקולוגית ילדים הבנתי שבתחום הזה אוכל
לתת טיפול איכותי ומקצועי לפי השקפת עולמי,
וכששניידר נוסד ,ידעתי שמקומי בו.
שינוי משמעותי שעברת בתקופה זו? מינוי
למנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית ,תואר
שני במינהל מערכות בריאות ,מעבר לתחום חדש
ומרתק במכון האנדו .נולדו לי עוד שלושה ילדים
ולמדתי להתמודד עם גידול משפחה וניהול מחלקה
מורכבת במקביל.
האם היית משנה משהו? לא הייתי משנה
דבר .אבל הייתי שמחה לחזור לימים הראשונים,
לתחושת החלוציות של עיצוב מחלקה כפי
שהאמנו וחלמנו.
איזה חלק יש לשניידר בהתפתחותך? תרומה
גדולה ומשמעותית :המפגש עם אנשים מופלאים,
האוהבים את עבודתם .הקשר עם מטופלים ואנשי
צוות ,שלימד אותי להביט על חיי ועל משפחתי
בגישה אופטימית ומלאת סיפוק .ההתמודדויות
היום-יומיות המאפשרות לי לבטא את יכולותיי
האישיות והמקצועיות.
השינוי המשמעותי שעבר בית החולים בשנים
הללו? השינוי הזה מתחולל כל הזמן .אני עוד
זוכרת שאיש לא האמין ששניידר יהיה שוקק
פעילות ,מוערך ומבוקש כל כך.
מהו שניידר עבורך? בית אמיתי ,מקור גאווה
והתרוממות רוח ,מקום של תקווה וביטחון.
איחולים ל 20-השנה הבאות? שתמיד נהיה
מרכז מצוינות ,גשר לשלום ,בית תומך ובטוח
לעובדים וארגון מאתגר מבחינה אישית ומקצועית.
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ילדים זה שמחה
ד"ר מירב מור ,רופאה בכירה ביחידה לרפואה
דחופה ואחראית על מניעת זיהומים .רווקה,1+
מתגוררת בפתח תקוה.
איפה היית לפני  20שנה? סטאז'רית במחלקת
ילדים בשניידר הצעיר.
איפה חשבת אז שתהיי עוד  20שנה? האמת
שלא חשבתי כל כך רחוק...
שינוי משמעותי שעברת בתקופה זו? תכננתי
להתמחות בפנימית ובקרדיולוגיה (וגם התקבלתי),
עד שהגעתי לילדים והכול התהפך .בחרתי ברפואת
ילדים ,ולא התחרטתי על כך אפילו יום אחד .ברמה
האישית זו בתי הנהדרת ,שהפכה אותי סוף סוף
לאם.
במבט לאחור ,האם היית משנה משהו? הייתי
מתחילה תת-התמחות במחלות זיהומיות מוקדם
יותר ,כדי לעסוק במובן העמוק יותר בחלק של
הרפואה שמעניין אותי במיוחד.
איזה חלק יש למרכז שניידר בהתפתחותך
ב 20-השנים הללו? פגשתי בילדים עם מחלות
נדירות וסבוכות וברופאים שהם מודל לחיי
המקצועיים עד היום ,בראש ובראשונה ד"ר אבינועם
רחמל ז"ל שהיה רופא גדול ובן אדם גדול עוד יותר.
השינוי המשמעותי שעבר בית החולים מאז?

שניידר השתנה מקצה אל קצה .ממחלקת ילדים
בקומה ד' של בניין ישן ,ומיון שהיו סוגרים בלילה
ומכבים את האור – למרכז שלישוני גדול עם
מומחים רבים ,שעיני כול נשואות אליו.
מהו מרכז שניידר עבורך? הבית מחוץ לבית.
רבים מהאנשים בו אהובים עלי באופן אישי.
איחולים ל 20-השנה הבאות? שנמשיך להושיט
עזרה לילדי ישראל ולשכנינו הזקוקים לנו.

שנזכור למה אנו פה

אסתי קזמירסקי ,אחות בצוות מניעת זיהומים.
רווקה ,2+מתגוררת בכפר סבא.
איפה היית לפני  20שנה? בבילינסון ,סגנית
אחות אחראית במחלקת פגים ,מתכוננת למעבר
עם הפגייה לשניידר ,ו...רווקה ללא ילדים.
שינוי משמעותי שעברת מאז? ברמה האישית,
לידת שני ילדיי .בעבודה – זכיתי לפתוח את

חדר המיון בשניידר כאחות אחראית (עד )1997
ולהשלים לימודים לתואר שני במינהל מערכות
בריאות.
ב ,'91-איפה חשבת שתהיי עוד  20שנה?
ידעתי שאהיה בשניידר ,אך לא חשבתי במונחים
של קריירה ותפקידים.
במבט אחורה ,האם היית משנה משהו? אין
חרטות.
איזה חלק יש למרכז שניידר בהתפתחותך
האישית והמקצועית ב 20-השנים הללו?
שניידר הוא חלק חשוב מהצמיחה המקצועית שלי
– אז והיום.
מהו לדעתך השינוי הגדול ביותר ששניידר
עבר מאז? כששניידר נפתח ,נשאלתי "מה אתם
עושים שם בפיל הלבן שלכם" .היום אין שאלות
כאלה .שניידר יצר מציאות חדשה ברפואת הילדים
בישראל.
כיום ,מהו מרכז שניידר עבורך? שניידר היה
ועודנו סוג של בית ,עם אנשים שהם חלק
ממשפחה ,בימי שמחה וגם בימי עצב.
מה תאחלי לבית החולים ל 20-השנה הבאות?
המשך צמיחה ומצוינות ,ושלא נשכח מה בעצם
הביא אותנו לפה ,ולמה.

כיוון את מסלול חיי

ד"ר אלחנן נחום ,סגן מנהל היחידה לטיפול
נמרץ ויו"ר האיגוד הישראלי לטיפול נמרץ
בילדים .נשוי ,2+מתגורר בהוד השרון.
איפה היית לפני  20שנה? רופא צעיר בגדוד
ברמת הגולן ומתמחה בראשית דרכו.
שינוי משמעותי שעברת מאז? בכמה מסלולים:
בצבא ,מרופא גדודי לרופא אוגדתי ,ובתווך כל
תפקידי השדה כרופא .במקביל התמחות ברפואת
ילדים בשניידר ,התמחות-על בטיפול נמרץ ילדים
בחו"ל ,עבודה כרופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ
ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי לטיפול נמרץ ילדים.
בנוסף ,מסלול אקדמי באוניברסיטה ,כולל כחבר
קבוע בוועדת הבחינות.
איפה חשבת אז שתהיה עוד  20שנה? רופא
בטיפול נמרץ ילדים ,ללא שום ספק.
במבט אחורה ,האם היית משנה משהו? לא!
איזה חלק יש לשניידר בהתפתחותך האישית
והמקצועית? מרכז שניידר היה גורם עיקרי
בעיצוב המקצועי שלי והשפיע דומיננטית על
אישיותי .דפוסי ההתנהגות והחשיבה המאפיינים
את בית החולים ,הדבקות במצוינות ובמקצועיות,
המחויבות המוחלטת לכך ש'ילדי שניידר' צריכים
לקבל את הרפואה הטובה ביותר האפשרית,
כל אלו כיוונו את מסלול חיי להקדיש את עצמי
למטרה זו.
מהו לדעתך השינוי הגדול ביותר ששניידר עבר
מאז? היינו למעשה חטיבת ילדים שעברה מבית
חולים אחד למשכן חדש ומפואר ,והפכנו לבית
חולים לילדים שלישוני ,מוביל ומצטיין.
מה תאחל למרכז שניידר ל 20-השנה הבאות?
להמשיך ולשמור על רוח המצוינות והשאיפה
להובלה וחדשנות .רק רוח זו תביא להמשך
ההישגים והאיכות הרפואית.

עם ניצוץ בעיניים

ד"ר עפרה ארן ,מנהלת השירות הסוציאלי.
נשואה 3+וסבתא לשתי נכדות ושני נכדים,
מתגוררת בפתח תקוה.
איפה היית לפני  20שנה? עובדת סוציאלית מן
השורה במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר,
רעיה ואם לשלושה המשלבת עבודה ,הורות ולימודי
תואר שני.
איפה חשבת אז שתהיי עוד  20שנה? היכן
שאני נמצאת כיום.
השינוי המשמעותי שעבר עליך בתקופה זו?

תואר שלישי והוראה באוניברסיטה ,קבלת ניהול
השירות הסוציאלי ,ובפן האישי :הולדת נכדים
והבנה כמה חשוב להיות גמישה (לא רק פיזית)
וקשובה לאחרים.
במבט אחורה ,האם היית משנה משהו? ממש
לא.
איזה חלק יש למרכז שניידר בהתפתחותך?
חלק נכבד בצמיחתי האישית ,המקצועית
והחברתית .זו סביבת עבודה שלימדה אותי להעריך
טוב יותר את הבריאות ,את חשיבות התגייסות
משפחה במצבים קשים ,ובעיקר יצירתיות וכבוד
לזולת.
מהו השינוי הגדול ששניידר עבר מאז?
התמקצעות רבה שהובילה גם לעומס עבודה רב,
ובצדם ,מאמץ ניכר לתת ביטוי לאנשים" ,לראות"
אותם.
מהו מרכז שניידר עבורך? הוויה מרכזית בחיי.
אני גאה להשתייך למקום ולהיות שותפה בפיתוח
השירות הסוציאלי .כן ,יש לי ניצוץ בעיניים כשאני
מדברת על שניידר.
איחול למרכז שניידר ל 20-השנה הבאות? גיל
 20הוא סיום גיל ההתבגרות .שניידר צריך לחשוב
על העתיד (להמשיך להוביל בתחומו) ,להקים בית
בישראל (לבנות אגף חדש) ,וגם לזכור להשקיע
בעובדים סוציאליים שנותנים ערך מוסף ייחודי
לרווחת הילדים.

מחוברת בכל מובן

אופירה מהצרי ,מזכירה בלשכת מנהל בית
החולים .נשואה ,4+מתגוררת בראש העין.

איפה היית לפני  20שנה? הגעתי מהתיכון
לשנתיים שירות לאומי בשניידר .בשנה השנייה
המליצו לי ללכת לקורס מזכירות רפואית כדי
להמשיך כעובדת מן המניין ,והשאר היסטוריה...
איפה חשבת אז שתהיי עוד  20שנה? ידעתי
שחתונה וילדים באופק ,אבל חשבתי שאלמד חינוך
לגיל הרך .בגלל שניידר זה השתנה .עדיין עבודה
עם ילדים ,אך בתחום הבריאות.
שינוי משמעותי שעברת בתקופה זו? בחירת
המקצוע ,החתונה ,לידת ארבעת הילדים ,הקידום
המקצועי ,מנערה לאישה וכל מה שביניהם ...את
הכול חוויתי כאן.
היית משנה משהו? להיפך ,בכל הזדמנות אני
מודה לאלוהים שבדקה ה 90-ביקשתי להתנדב

בשירות לאומי בתחום הבריאות ולא במשטרה.
איזה חלק יש למרכז שניידר בהתפתחות
שלך ב 20-השנים הללו? במחשבה לאחור,
בהכול! בשניידר הבנתי עד כמה הבריאות היא
הדבר החשוב ביותר בחיים ולמדתי לשמור על
פרופורציות באירועים שחוויתי ,הן בעבודה והן
בחיים האישיים.
מהו לדעתך השינוי הגדול ששניידר עבר מאז?
התפתחות מתמדת בכל התחומים ,באיכות,
במקצועיות ,בשירות ובטכנולוגיות הרפואיות.
מהו מרכז שניידר עבורך? חלק בלתי נפרד
ממני ,ואני מחוברת אליו בכל מובן אפשרי.
מה תאחלי לו ל 20-השנה הבאות? עוד הרבה
עשורים של צמיחה ומובילות.
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המשאב האנושי

ד"ר אבינעם פירוגובסקי מונה
לתפקיד סגן מנהל מרכז שניידר
ד"ר פירוגובסקי ,מומחה לרפואת ילדים ולרדיולוגיה אבחנתית ,כיהן בתפקידו
האחרון כמנהל המחלקה לנהלים וסטנדרטים במינהל הרפואה במשרד הבריאות
ד"ר אבינעם פירוגובסקי מונה לתפקיד סגן מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים.
ד"ר פירוגובסקי ,בן  50ותושב גדרה ,נשוי ואב לשלושה ,כיהן בתפקידו האחרון כמנהל המחלקה לנהלים וסטנדרטים
במינהל הרפואה במשרד הבריאות .הוא בעל תואר דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני
במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב .ד"ר פירוגובסקי הוא מומחה ברפואת ילדים ומומחה ברדיולוגיה
אבחנתית ,ואת התמחויותיו ביצע בבית החולים קפלן ברחובות.
פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר ,ברך על הצטרפותו של הסגן החדש לצוות הנהלת בית החולים" .אני משוכנע כי
ניסיונו ,אישיותו וכישוריו של ד"ר פירוגובסקי יתרמו להצלחתו בתפקיד" ,ציין פרופ' פרס.

פרויקט המעורבות החברתית:
"לא חשבנו שנקבל אהבה כזו"
פרויקט ההתנדבות של עובדי שניידר במעון אמונה בשערייה תופס
תאוצה .גם אתם מוזמנים להעניק מעט מזמנכם ולצאת עם חיוך ענק ,כפי
שמתארות נגבה ואופירה מלשכת מנהל בית החולים
כמסורת השנתיים האחרונות ,מתגייסים עובדי
שניידר ומנהליו לפעילות למען הקהילה במעון
אמונה בשערייה שבפתח תקוה .מספרות נגבה
סבג ואופירה מהצרי מלשכת מנהל בית החולים:
"החלטנו להתנדב במסגרת הפרויקט כי צריך
לעשות משהו למען אחרים – אפילו משהו קטן.
שעת סיפור במעון נראתה לנו אפשרות מצוינת,
כי שתינו מאוד אוהבות ילדים .אנחנו עובדות
בשניידר ,לא? את העונג והסיפוק שחשנו בהתנדבות
קשה לתאר במילים פשוטות .לא חשבנו לרגע כי
הקטנטנים יחזירו לנו כה הרבה אהבה ,התלהבות
ושיתוף פעולה .במהלך הקראת הסיפור הביעו
הילדים שמחה גדולה ,התעניינות וסקרנות שהפתיעו

אותנו מאוד בגלל גילם הצעיר .בשעת ההפעלה
והיצירה שהכנו בהקשר לסיפורים ,קולות הצחוק
והשמחה של הילדים העלו חיוכים על פנינו .אנו כבר
ממש מצפות לפעם הבאה!"
רוצים להצטרף? לאחרונה נערך גיוס מתנדבים
חדשים להעברת "שעת סיפור" לילדי המעון,
הפעלת הילדים בג'ימבורי והדרכת צוות המטפלות.
לשמחתנו ,המתנדבים באים מכל שדרות בית
החולים ,והשנה סקטור הרופאים מיוצג בכבוד בנוסף
למינהל ,עבודה סוציאלית וסיעוד .כמו כן ,מתוכנן
המשך פעילות בנושא זהירות בדרכים עם הילדים
המטופלים בשניידר ובני משפחותיהם .לפרטים
והצטרפות פנו לעפרה ארן או לאסתי בן חיים.

מצווה
לחגוג יחד
כמדי שנה יצאו ילדי העובדים עם
הוריהם לאירוע בני מצווה 26 .ילדים
והורים נהנו מיום כיף בצפון שכלל טיול
בשביל התלוי מעל הבניאס ונמצא בתוך
קניון בזלת מרשים במורד נחל חרמון.
היום המשיך בשייט קיאקים חווייתי על
הירדן והחצבאני ,במסלול המתפתל
בתוך צמחיית נחל עבותה .לאחר מכן
התקבלו הילדים על ידי מעגל מתופפים
בקיבוץ עמיעד ,לארוחת צהרים וסדנת
תיפוף משותפת .מזל טוב לחוגגים!

התמודדות עם אלימות:
לא מרימים ידיים
מצבי שירות קשים ,ובמילה אחת – אלימות.
מול האתגר המורכב הזה ממשיך מרכז
שניידר להתמודד באמצעות הכשרת עובדים,
זו השנה השלישית .המטרה :ללמוד כיצד
למנוע אלימות נגד צוותים ולהגיב באופן יעיל
ונכון ,כחלק מהקו שמתווה הנהלת הכללית
בנושא.
השנה בחר מרכז שניידר להתמקד במערך
האמבולטורי .בסיוע פיתוח משאבי אנוש
והנהלת המערך האמבולטורי קרמו
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ההכשרות עור וגידים .בחודשים האחרונים
עוברים מספר צוותים (אבטחה ,נוירולוגיה
והתפתחות הילד ,הדמיה ,פיזיותרפיה וריפוי
בעיסוק) סדנאות בנות שמונה שעות שנבנו
במיוחד לצוותים השונים .הסדנאות נושאות
אופי חווייתי ומתבססות על תרחישים
שהובאו על ידי הצוות עצמו .בעקבות
התגובות הנלהבות של המשתתפים
מתוכננות להתקיים סדנאות נוספות בשנה
הבאה ,בין היתר לצוות המלר"ד.

נפרדים בתודה מפרופ' איתמר שליט
פרופ' איתמר שליט ,מומחה ברפואת ילדים ובמחלות זיהומיות ,פרש לגמלאות
אחרי  14שנה במרכז שניידר  -ארבע מהן כמנהל בית החולים
פרופ' איתמר שליט ,מי שכיהן כמנהל מרכז שניידר
במשך כארבע שנים ,המשיך לאחר מכן בניהול יחידת
הזיהומים ונמנה על הרופאים הבכירים והמובילים בבית
החולים ,פרש לאחרונה לגמלאות.
פרופ' שליט הוא מומחה ברפואת ילדים ,מומחה
במחלות זיהומיות ומוסמך במינהל ציבורי .ביולי 2007
קודם לדרגת פרופסור חבר לפדיאטריה בבית הספר
לרפואה באוניברסיטת תל אביב .בין יתר תפקידיו כיהן
גם כיו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות.
את דרכו בכללית החל פרופ' שליט כמנהל בית חולים
כרמל .היה זה תפקידו הראשון במערכת הבריאות
האזרחית לאחר פרישתו לגמלאות מצה"ל ,שם עשה
שנים רבות בתפקידי רפואה ובתפקידי פיקוד והתקדם
עד לדרגת סא"ל.

ביולי  1997מונה למנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים,
תפקיד שמילא עד לאוקטובר  . 2001עם סיום תפקידו
זה קיבל על עצמו לנהל את יחידת הזיהומים של בית
החולים ובמקביל לכך להוביל את פרויקט נע"ם – ניהול
עצמי מחלקתי ,מטעם ההנהלה הראשית של הכללית.
מטרת פרויקט נע"ם הייתה להעביר מידע נרחב בתחומי
הפעילות הרפואיים והכלכליים במחלקה זו או אחרת
בבית החולים ,תוך שימוש בידע לשיפור איכות הטיפול.
"פרופ' שליט פרש לגמלאות לאחר מגוון רחב של
תפקידים ,שבהם הטביע את חותמו האישי ,המקצועי
והניהולי" ,אמר פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר,
"הנהלת בית החולים מודה לפרופ' שליט על תרומתו
המשמעותית למרכז שניידר לאורך תקופה של למעלה
מ 14-שנה ,ומאחלת לו הצלחה בהמשך הדרך".

 – 8.2המצטיינים על הבמה
טקס העובד המצטיין של מרכז שניידר לשנת
 2011יתקיים ב ,8.2.12-ובמהלכו תוקיר
הנהלת בית החולים חמישה עובדים וצוות אחד
שהוכתרו כמצטייני השנה החולפת.
לאחר קבלת המלצות רבות על עובדים ראויים
לפרס ,ובתום דיון מעמיק ,בחרה ועדת השיפוט
של בית החולים את העובדים הבאים לקבלת
פרסי ההצטיינות:

פרס מנהל המוסד ופרס מנכ"ל :ד"ר גילת
ליבני ,סגנית מנהל מחלקת ילדים א'
פרס מנהל המוסד :מלכה ולפיש ,אחות
ביחידה לטיפול נמרץ כללי | אורית בורשטיין,
סגנית מנהלת הסיעוד במחלקה לכירורגיה |
לידיה פנחס ,טכנולוגית רפואית במכון הלב
פרס הוקרה :ליאור ארז ,חצרן במשק ובמטבח
| צוות המעבדה הרב תחומית.

ברכות חמות לזוכים ותודה לכל הממליצים
הרבים מקרב עובדי בית החולים ,שהעבירו
המלצות מאלפות ומרגשות על החברים לעבודה.
גילינו כולנו ,ולא בפעם הראשונה ,כי עובדי מרכז
שניידר משקיעים את הלב ואת הנשמה למען
הילדים וחבריהם לצוות.
את סיקור הטקס וסיפורי העובדים המצטיינים
נביא בגיליון "פאזל" הבא.

מגן סגנית השר למתנדבת מצטיינת
בלהה ניצן ,המתנדבת במחלקה
הכירורגית במרכז שניידר ומשמשת
כיו"ר עמותת ידידי המחלקה
הכירורגית ,קיבלה את מגן סגנית
השר לאזרחים ותיקים בטקס שנערך
במשכן הכנסת .הטקס התקיים
במעמד יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
וסגנית השר ד"ר לאה נס ,ובמהלכו
הוענק מגן סגנית השר לעשרה
אזרחים ותיקים ולשני צוותים
הפועלים במגוון תחומים ,כהוקרה
על פעילותם הברוכה למען הקהילה.
בלהה ניצן ,תושבת רעננה,
מסייעת לילדים המאושפזים
ולבני משפחותיהם ,מלווה אותם
ומעניקה כתף תומכת ואוזן קשבת,
לפני הניתוח ,לאחריו ובשלבי
ההתאוששות וההחלמה .בלהה
מובילה פרויקטים למען המחלקה
הכירורגית ומקדישה את ימיה
למען הילדים המטופלים" .אנו
גאים בבלהה ניצן ושמחים איתה
בשמחתה בטקס מרגש זה" ,אמר
פרופ' נפתלי פרויד ,מנהל המחלקה
הכירורגית" ,נפלה בחלקנו הזכות
לעבוד עם בלהה ,העושה נפלאות
לילדים ולבני משפחותיהם השוהים
לילות כימים במחלקה".

בלהה ניצן (מימין) מקבלת
את המגן מסגנית השר,
ד"ר לאה נס
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עמוד 1

שניידרמדיה

בריאות

ידיעות פתח תקוה

האבא של המחלה

גילו :מקור המחלה הגנטית 11
cda
חוקריםמ״שניידו״
׳/
התברר כי האיש אחראילהתפרצות המחלה בקרב תושביםבאיטליה
קדמון שחילפני כ־
שנה
004,2

שתוקפת יהודים ממוצא מרוקאי ,הוא באביהודי

ההמטולוגית
ממצא מדהים ,שהתגלה במעברה
$TS1$גנטיקאים$TS1$
במרכז״שניידר״ ,הפך לשיחת היום בקרב גנטי־
ובאיטליה .אב יהודי קדמון ,שב־
$TS1$שבגופו$TS1$
$DN2$גנטיקאים $DN2$בישראל
קאים
גופו היתה מוטציה ,הוא האחראי למחלה גנטית
$DN2$שבגופו$DN2$
נדירה הפוגעת ביהודים ממרוקו אשרעלולארץ,
בתושבי
וכן
איטליה.
מדובר במחקרבהובלת ר״ר אחיה אמירופרופ׳
חנה תמרי מ״שניידר״ ,שמצא כילחולים במח־
$TS1$במחלה$TS1$
( CDAאנמיה דיסארי־
$TS1$דיסאריתרופוייטית$TS1$
$DN2$במחלה $DN2$הגנטית הנדירה 11
לה
$DN2$דיסאריתרופוייטית$DN2$
תרופוייטיתמולדת)

קיימת מוטציה ,אשר מקו־
$TS1$מקורה$TS1$

$DN2$מקורה $DN2$באב יהודי קדמון
רה

004,2
משותףמלפני

שנה,

לאחרגלותבבל.
מדובר בקבוצת מחלות
לייצורלקוי של כדוריות הרם האדומות במח
$DN2$הגורמות$DN2$
מות
כשנות ה־  50דמיון
נשי ■צילום :דוד
העצם .המחלה מתבטאת במספר תופעות,לרבות
רוביער
באנמיהקלה ,בצהבת,בהגדלה של איברי הבטן,
ביצירה מוגברת של אבני מרה ,באגירתברזל בגוף
נלווים.
לאורך זמן ובסיבוכים
עלתה לארץ כגוש אחר במאה העשרים .החוק־
$TS1$החוקרים$TS1$
התרחשות הפגםלראשונה באב הקדמון המשותף,
מזה זמן רב ידוע כי כלהחולים במחלה הגנ־
$TS1$הגנטית$TS1$
רים
טית
$DN2$החוקרים $DN2$סבורים כי המוטציה התרחשה ,כנראה,לרא־
$TS1$לראשונה$TS1$
דור
שכל
בהנחה
דורות.
118
לפני
הוא
אפריקאי,
צפון
ממוצא
הם
בארץ
$DN2$הגנטיתCDA 11 $DN2$
מוע־
$TS1$מוערך$TS1$
בערך
http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3944787&CID=102402
$TS1$במרוקו$TS1$
$DN2$לראשונה $DN2$באזור המזרח התיכון ,בדרךלמרוקו או במ־
שונה
$DN2$מוערך $DN2$ב־  20שנה ,המוטציה קרתה ,ככל הנראה,לפני
רך
בעיקר ממרוקו.לצורך המחקר נאספו 11חולים
גנטיות נדירות ,הגור־
$TS1$הגורמות$TS1$

לינק לקובץ:
תוכנית:
תאריך:
שעה:
 ynetרשת:
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עולים מסרוקו

004,2
כ־
מרחבי הארץ ,עשרה ממוצא מרוקאי ,ואחד ממוצא

שנה.

רוקו
$DN2$במרוקו $DN2$עצמה ,וכי עם

התבססות

האימפריה הרומית

ממצא מסקרן זה תואם
אלג׳יראי ,אשר עברו בדיקות גנטיות .הממצאים
$TS1$לראשונה$TS1$
לרא־
$TS1$חולקים$TS1$
הראו כי עשרהחולים ממוצא צפון אפריקאי חו־
היהודיות .על פי המסורת ,יהודים הגיעו
בעקבות המחקר שנערךב״שניירר״ ,בדקו גם
$DN2$לראשונה$DN2$למרוקו עםגלות בבל בשנת 586לפנה״ס
שונה
$DN2$חולקים $DN2$את אותה מוטציה ,ומכאן עלתה הסברה כי
לקים
חוקריםמאיטליה האםלבני ארצםהחולים במחלה
שנה .על פי הערכות החוקרים,
006,2
לפני כ־
כלהחולים הם צאצאים של אב-קרמון משותף.
המוטציה
יש מוטציה רומה ,והאם גם הם צאצאים של אותו
התרחשה כ־  200שנה מאוחר יותר ,סביב
בדיקות גנטיות נוספותגילו דמיון גנטי רב בין
אב קדמון .בהמשך התברר כי השערתם נכונה ,וכי
לפנה״ס.
החולים.
400
הממצא מרמז על שורשים יהודיים אצלהחולים
אוכלוסיית היהודים במרוקו קיימה אורח חיים
סטטיסטית
שימוש
בתוכנה
באמצעות
מסורתי ,עם נישואים בתוךהקהילה,ולמעשה האיטלקיים.
המיוערת לכך הוערך כיגיל המוטציה ,כלומר

כותרת :ילד שעבר השתלת לב במרכז שניידר,
נפגש עם המשפחה שתרמה את לב

את תנועות ההגירה

וחופש התנועה ,שנוצר

במרחבי האימפריה ,נדדה

ואיטליה.
לאזור אירופה
המוטציה

ניצן ינקו
ניצו

דני קושמרו :מיקה -היא הייתה רק בת חמש ,כשטבעה למוות
בכינרת .אבל הלב הקטן שלה ,ממשיך לפעום -בגופו של נהוראי,
בן השבע ,שקיבל ממנה גם את הריאות .היום ,ההורים של מיקה,
ושל נהוראי ,נפגשו לראשונה .הכתבה של יעל אודם.
* קודם כל ,תשתעל .כי יש לך המון ,המון ,המון ליחה .תשתעל.
יעל אודם :זה למעלה מחודשיים ,שסאלי וחיים מחכים למפגש
חדשות | ערוץ 2
הזה .סוף סוף ,להודות למי שהציל את נהוראי .כמעט שבוע,
מיקה נלחמה על חייה .לפני ארבעה ימים קבעו הרופאים ,שהיא
מתה מוות מוחי .עשרים וארבע שעות ,התייסרו עופרה וגיל ,הוריה
של מיקה ,בסופן קיבלו את ההחלטה -וארבע השתלות בוצעו בבית

ידיעות אחרונות  -זמנים בריאים

החולים שניידר.
סאלי :אנחנו לא יודעים איך להודות להם -למשפחה .באמת .אנחנו
אוהבים אתכם ,ומחבקים אתכם ,ואנחנו מקווים ,באמת ,באמת,

ידיעות אחרונות

העיר מלאבס

The Jerusalem Post
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על סיעוד ואיכות ברפואה

פצעי לחץ בילדים ,תכנון חדרי תרופות ,קיצור משך ההמתנה להתחלת טיפול
אנטיביוטי – שלוש עבודות הוצגו על ידי מערך הסיעוד בכנס איכות ברפואה
 .2011מירי קלר מדווחת על עוד ייצוג מרשים של מרכז שניידר בכנס איכות ארצי
הייצוג של מרכז שניידר בכנס הארצי לאיכות ברפואה הוא כבר מסורת .בכנס ה 18-של
החברה הישראלית לאיכות ברפואה ,שנערך בתחילת נובמבר  ,2011יוצג מרכז שניידר על
ידי שלוש עבודות – שני פוסטרים ומצגת אחת .כמו תמיד ,גם השנה היה למערך הסיעוד
מקום מרכזי בהכנת העבודות ובהצגתן בכנס .ממחלקת טיפול נמרץ לב נשלח פוסטר המציג
עבודת איכות בנושא פצעי לחץ בילדים .בעבודה הוצגו נתונים שנאספו במהלך ארבע השנים
האחרונות .זו הפעם הראשונה בארץ שבה מתפרסמים נתונים בנושא בסדר גודל שכזה.
הפוסטר השני הציג את עבודת בית החולים בנושא תכנון חדרי התרופות באופן ייחודי לכל
מחלקה ,תוך שימת לב לצרכים המיוחדים והבלעדיים של כל מחלקה שעברה שיפוץ .בין
השאר הציגה העבודה את שיתוף הצוות הרב מקצועי מתוך שניידר ומחוצה לו בתכנון ובביצוע.
המצגת הועברה על ידי צאלה הופמן ,אחות באשפוז יום אונקולוגי .בעבודה הציגה צאלה מודל
לקיצור זמן התחלת מתן אנטיביוטיקה לחולים המגיעים עם חום ונויטרופניה .מדובר בחולים
המצויים בסכנת חיים עקב הסיכון לפיתוח הלם זיהומי .תוכנית ההתערבות ,שנעשתה בהתאם
למודל ,הטמיעה תהליכי עבודה בהתאם למדדי איכות מקובלים בעולם והצליחה לקצר את זמן
ההמתנה מחמש שעות לשעתיים – תוצאות מרשימות ביותר ,שיצרו התעניינות רבה בקרב
באי הכנס.

להגן על הילדים

בשניידר פועלים למען הגנת הילדים באמצעות התבוננות ,הקשבה לילד ונקיטת פעולות במקרה
של חשד לילד בסיכון – זהו המסר שהועבר לרגל יום הילד הבינלאומי על ידי חברות הוועדה
להגנת הילד בשניידר :ד"ר רמה שוורץ (יו"ר הוועדה) ,אפרת הראל ,דגנית בן ניסן ועידית רונן.
לציון היום הבינלאומי הפיקו חברות הוועדה חוברת המשלבת הדרכה ופעילות חווייתית לילדים
בנושא יום הילד ,ויזמו פעילות יצירתית בסיוע הצוות החינוכי ,במטרה להגביר את המודעות ואת
העשייה בנושא – הן מצד המטפלים והן בקרב המבקרים .במסגרת זו ,כתבו עובדי מרכז שניידר
יצירות אישיות שהתייחסו למשמעות של הגנת הילדים כחלק מהפעילות השוטפת בית החולים.
מכל היצירות עתיד לקום פרויקט אמנותי של עובדי שניידר למען הגנת הילדים.

יום הילד הבינלאומי בשניידר .בקדמת התמונה  -מנהל בית החולים ,פרופ' יוסף פרס

מניעת עיוותי
גולגולת :פרויקט
משולב קהילה
בהמשך לעבודה שנערכה ופורסמה על ידי האחות רחל
גודינגר ,בהיותה אחות מתאמת נוירוכירורגיה ,נולד פרויקט
בי"ח–קהילה שמטרתו הפחתת עיוותי גולגולת בילדים.
המחקר יצא לדרך בשל השכיחות שבה מבקרים במרפאה
הנוירוכירורגית ילדים הסובלים מעיוות גולגולתי תנוחתי -
,POSITIONAL DEFORMATIONAL PLAGIOCEPHALY
וזאת כתוצאה משכיבה ממושכת על הגב בינקותם .בשנת
 1992יצאה בארה"ב הנחיה מטעם האקדמיה הפדיאטרית
( )AAPלהימנע מהשכבת תינוקות על הבטן ולהשכיבם
במהלך השינה על גבם ,במטרה להפחית את תופעת המוות
בעריסה .שנתיים לאחר מכן אומצה ההנחיה גם על ידי
משרד הבריאות הישראלי .הדבר הציל אמנם חיי תינוקות
רבים ,אולם בד בבד החלו להופיע דיווחים על עיוותי גולגולת
תנוחתיים .למרפאה הנוירוכירורגית בשניידר מגיעים מדי
שנה תינוקות רבים המופנים בחשד לעיוות זה ,שמשמעותו
השטחה אחורית של הגולגולת ושינוי במראה הפנים –
תופעה שאין לה כל קשר למום או למחלה ראשונית אלא
מהווה תוצאה ישירה של שכיבה ממושכת על הגב.
הפרויקט שיזמה רחל גודינגר נועד להפחית את התופעה
ולמנוע פגם אסתטי עתידי ,שעלול להיות מלווה בקשיים
רגשיים וחברתיים לימים לבוא .זהו פרויקט מניעתי,
המתמקד בהגברת הידע והמודעות לנושא מצד הצוותים
המטפלים וההורים לתינוקות .הפרויקט יצא לדרך בשיתוף
בין מרכז שניידר למחוז שרון שומרון והוא מתקיים במרכזי
בריאות הילד ,במרכזי בריאות האישה ובטיפות חלב
בקהילה .בחודש ינואר  2012יתקיים יום עיון של רופאי
ילדים ואחיות טיפת חלב שבמהלכו תתואר התופעה
באופן נרחב על ידי ד"ר שלום מיכוביץ' ,מנהל היחידה
לנוירוכירורגיה ילדים בשניידר.
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תורמים לנר
של תקווה

גם השנה נערכה עמותת "ילדים שלנו" לפרויקט "נר של
תקווה" בחג החנוכה .כמיטב המסורת הוזמנו ידידי העמותה
ללובי מרכז שניידר ,להדליק את נרות החג ביחד עם הילדים
המאושפזים ובני משפחותיהם ,לתרום ולהאיר עבורם את
החג .ברצוננו להודות מקרב לכל התורמים שאפשרו לנו גם
השנה לשמח את הילדים שלנו :משפחת זוארץ ,נאופלם,
מנורה מבטחים ,רועי בדש ,טוטאל מדיה ומשרד עו"ד הרמן
מקוב .בנוסף ,המשיכה העמותה במסורת של מכירת מארזי
שי מתוקים לחנוכה ,כאשר כל ההכנסות מיועדות כמובן
לשיפור רווחת הילדים המטופלים.

"ילדים שלנו" מצדיעים לתזמורת חבל טירול

עמותת "ילדים שלנו" אירחה במרכז הסטארלייט ,זו שנה שנייה ברציפות ,את קולונל ניקולס אגר ,הנספח הצבאי של
שגרירות אוסטריה בישראל ,יחד עם נגנים מהתזמורת הצבאית של חבל טירול .חברי התזמורת התרגשו מאוד לנגן
בפני הילדים המאושפזים ובני משפחותיהם ,אשר נהנו מאוד מהמופע ואף הצטרפו אליו תוך ריקוד לצלילי התזמורת.
לין שניידר ,היו"ר הבינלאומית של העמותה ,כיבדה את האירוע בנוכחותה ,כמו גם נשות הקהילה הדיפלומטית ביניהן
ג'ולי שפירו ,אשת שגריר ארה"ב ,והידקו סאטו ,אשת שגריר יפן.

סיטי בנק
למען ילדי
שניידר
עמותת "ילדים שלנו" אירחה זו השנה השנייה
ברציפות את עובדי סיטי בנק ישראל ,שהגיעו
כדי לשמח ולהפעיל את הילדים המאושפזים.
מנכ"ל הבנק ,ראלף ישעיה ,הדוברת שגית
למפרט שארגנה את יום הפעילות ,וכל עובדי
החברה התגייסו במלוא המרץ להפעלת
תחנות יצירה ומזון .תודה ויישר כוח לסיטי
בנק על פעילות מהנה ומרגשת עבור העובדים
והילדים ,ועל התמיכה שאנו זוכים לקבל מהם
לאורך כל השנה.

חג המכבים

כמדי שנה אירחה עמותת
"ילדים שלנו" את שחקני
קבוצת הכדורסל מכבי
אלקטרה תל אביב לביקור
חנוכה המסורתי .השחקנים
עברו בין חדרי הילדים
במחלקות השונות ,חילקו
מתנות וממתקים ועוררו
התרגשות גדולה בקרב הילדים,
ההורים והצוות .כפי שנאמר:
על הניסים ועל הנפלאות אשר
חוללו המכבים ...מתל אביב!

סלים הגשים
חלום

לעמותת "ילדים שלנו" יש זכות
גדולה להגשים חלומות לילדים
המטופלים בשניידר .לאחרונה
התקבלה פנייה מרגשת מהמערך
הסוציאלי באשר לתרומת מחשב
לילד סלים מסראווה מטייבה,
המטופל במכון הגסטרו .העמותה
התגייסה למבצע ובזכותו של שלומי
בראון ,חבר העמותה שתומך
בפעילותה לאורך כל השנה ,נרכש
עבור סלים מחשב נייד .המפגש עם
משפחת הילד היה מרגש מאוד.
"לכל מי שעזר לסלים בקבלת
המחשב אנו שולחים הרבה תודות
ואהבה על המאמץ ,העזרה ומלוא
תשומת הלב שהוענקה לבננו",
הודתה המשפחה.

עושים את
המיטב

חיילי יחידת מיטב מגיעים
באופן קבוע להתנדבות במרכז
הסטארלייט ותורמים רבות
מזמנם וממרצם למען הילדים
המטופלים ובני משפחותיהם.
לקראת חג הסוכות האחרון
יזמו החיילים יחד עם רס"ן ינון
אבוקרט ,רמ"ד מדור סדיר,
יום פעילות מיוחד שבמהלכו
בנו סוכה בסטארלייט ,חילקו
מתנות וערכו פינות יצירה
לקישוט הסוכה .כל הכבוד על
הפעילות הברוכה!

עמותת ילדים שלנו פועלת בביה"ח למען שיפור רווחת הילדים והמשפחות • אתם מוזמנים לבקר
בדף הפייסבוק שלנו  Our Childrenולעשות "לייק" • להתנדבות ולתרומות03-9253802 :
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קומדיה
עם שיניים
להקת השחקנים החובבים Perles de
 ,Vieרובם רופאי שיניים במקצועם

היום-יומי ,העלתה לאחרונה בפאריס
שתי קומדיות מצליחות מאוד –
"מטורף עליה" ( )Fou d'Elleו"סיפור
ידידות" (.)Une Histoire d'Amitie
לאור ההצלחה בצרפת הגיעה
הלהקה לארץ בחודש נובמבר האחרון
ביוזמתה ובתיווכה של סוניה בוחבוט,
והעלתה את שני המחזות בערב אחד
– בירושלים ובאולם צוותא בתל אביב
בזה אחר זה .הקהל דובר הצרפתית
בארץ צחק עד דמעות ונהנה לא
רק מההצגות המצליחות כי אם גם
מהמפגש המרגש עם השחקנים,
עם כותבת המחזה פטרישיה סקנזי
ועם הבמאי ג'רארד בומנדי .ביוזמת
ארגון רופאי השיניים צרפת-ישראל
( )C.O.E.F.Iולהקת השחקנים ,נתרמו
כל ההכנסות מההצגות לעמותת
נאמני מרכז שניידר לטובת טיפולי
שיניים בילדים מושתלי איברים.

פרטו על מיתרי הלב
סופי ,לילי ויסמין רוזנבאום מלונדון,
שלושתן לומדות לנגן ,ארגנו בסיוע
מורתן קונצרט לבני המשפחה
והחברים .הן מכרו כרטיסים
למופע ,ואת כל ההכנסות ייעדו
לילדי מרכז שניידר באמצעות
ארגון הידידים של נאמני מרכז
שניידר בלונדון .בהמשך לכך הגיעה
משפחת רוזנבאום המורחבת
לביקור בבית החולים .לביקור
הצטרפה גם זינה ברמן ,יו"ר
העמותה בלונדון .פרופ' פרס אירח
את המשפחה והודה לבנות על
התרומה המרגשת.

בר מצווה במלבורן הוקדשה
לילדים חולים בפתח תקוה

יום הולדת – 90
למען ילדי שניידר

דבורה אלבלינג לבית מנדלסון נולדה ב1921-
בוורשה שבפולין ,ובהיותה בת שנתיים עלתה
לארץ .היא גדלה והתחנכה בתל אביב ,הייתה
חברת ה"הגנה" ובשנת  1942נישאה לאברהם
אלבלינג .במהלך מלחמת השחרור המשפחה
עברה לרמת גן .נולדו להם שלושה ילדים :עפרה,
שרהל'ה ואריאל .כיום יש לדבורה שמונה נכדים
ו 11-נינים ,והיא עמוד התווך של המשפחה
המורחבת .דבורה – "כמעט צברית" ,היא ציונית
ללא תקנה .אהבת הארץ ,אהבת השפה העברית
ואהבת האדם מאפיינים אותה גם היום .לפני
כשלוש שנים ,לאחר פטירת בעלה אברהם ולאחר
פטירת בנה אריאל ממחלת הסרטן ,עברה דבורה
לגור ב"בית בכפר" בגדרה .בספטמבר 2011
חגגה לה המשפחה יום הולדת  .90לפי בקשתה
המפורשת ,מתנות יום ההולדת הוקדשו כולן
לטיפול בילדים חולי סרטן במרכז שניידר.

חיים סילבר ,בנה של אנני סילבר ,יו"ר עמותת ידידי מרכז שניידר במלבורן ,חגג במזל טוב בר מצווה.
את כל המתנות שקיבל תרם חיים ביד רחבה לטובת ילדי מרכז שניידר ,וביקש לייעדן דרך נאמני מרכז
שניידר לקרן הסיוע לילדים האתיופים המטופלים בבית החולים" .אני חושב שנעים מאוד לדעת שיש
ביכולתו של אדם לתרום למען אדם אחר הזקוק לעזרה" ,אומר חיים" ,הילדים האתיופים הגיעו לישראל
חסרי כול ,ומגיע להם לחיות חיים טובים ובריאים בארץ ישראל שבה יוכלו להגשים את חלומותיהם .אני
מאושר לדעת שכספי מתנות הבר מצווה שלי יסייעו להם להתגבר על הבעיות שנוצרו עקב מחלתם
ויסייעו לרווחתם".

חברי עמותת נאמני מרכז שניידר מלווים את פעילות בית החולים בהתנדבות מאז היווסדו
ומסייעים בפיתוחו ובקידומו .אתם מוזמנים ליצור קשר בטל'  03-9221748או באינטרנט:
 • www.friendsofschneider.org.ilחפשו אותנו גם בפייסבוק!
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...ואנחנו ממשיכים לגדול!

מרכז שניידר לרפואת ילדים
רח' קפלן  ,14פ"ת 49202
טל'  • 03-9253208פקס 03-9253901
www.schneider.org.il

