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נוירולוגיה פורצת דרך
עמ' 13–12

דבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,
בימים אלה אנו מציינים את כניסתה של שנה
אזרחית חדשה ומסכמים את העשייה בשנה
החולפת .בשנת  2015רשמנו הצלחות רבות
ברפואה ובמחקר .בין היתר אירחנו כנס בינלאומי
בנושא השתלות כבד בילדים ,קיימנו מפגש של
מושתלי כליה לדורותיהם ,וקידמנו את המחקר
ואת העשייה הקלינית בהיבטים רבים ומגוונים.
ההישגים הללו אינם רק פועל יוצא של עבודת צוות מקצועית ושל איכות
רפואית .הם נובעים ,קודם כול ,מהמצוינות ומהאנושיות של עובדי בית
החולים .בזכותכם ,מוביל מרכז שניידר את תחום רפואת הילדים בישראל
מיום הקמתו ואף זוכה להכרה בינלאומית .זה גם המקום לברך את
העובדים המצטיינים שלנו ,שראויים להוקרה ולהערכה על המחויבות,
היוזמה והשירותיות שהציגו לאורך השנה .יישר כוח!
ברכות ואיחולי הצלחה גם למנהלי היחידות והמחלקות החדשים בבית
החולים ,ותודות חמות לפורשים לגמלאות ,שהניחו כאן תשתית מוצקה
ונפלאה של איכות ושל מצוינות .כל הכבוד לחוקרים ולמומחים שלנו,
בתחומים ובמקצועות השונים ,שמייצגים את מרכז שניידר באופן מרשים
בכנסים ובמחקרים בינלאומיים וזוכים בפרסים ,במענקים ובגראנטים.
במעבר חד – וכואב – אנו מבכים את לכתם של חברינו הטובים ועמיתינו
לעבודה לאורך שנים רבות ,ד"ר עודד פוזננסקי והאחות ציפי דנה .הם יהיו
תמיד חלק ממשפחת שניידר ויישארו בלבנו לעד .יהי זכרם ברוך.

דור הולך ודור בא ,ובית החולים שלנו ממשיך להגשים את חזון המייסדים
ומחזק את מקומו כמגדלור של הפדיאטריה השלישונית בישראל.
הסטנדרטים שאנו קובעים הם הרף של רפואת הילדים בארץ ,ועל כך ,כל
אחד מאתנו יכול לחוש גאה .עם זאת ,זוהי גם אחריות עצומה ,להמשיך
ולהצדיק יום-יום ושעה-שעה את האמון של לקוחותינו ואת המוניטין שיצאו
למרכז שניידר בארץ ובעולם.
בקרוב נהיה כולנו שותפים לציון דרך נוסף בתולדות מרכז שניידר :ברבעון
הראשון של  2016אנו צפויים להניח את אבן הפינה לבניין החדש של בית
החולים .בסיומו של הפרויקט נהנה כולנו – אנשי צוות ,מטופלים ,הורים
ומבקרים – ממבנה חדשני ומרווח ,שישדרג עוד יותר את המענה שאנו
נותנים לילדים החולים ולבני משפחותיהם.
במקביל לכך ,אנו ממשיכים בתנופת הפיתוח ,הבינוי והצמיחה של בית
החולים .דוגמה טובה לכך היא פתיחתה של מעבדה מטבולית חדשה
בשניידר – מעבדה ארצית של הכללית למחלות מטבוליות ,שתשרת מכאן
את כלל בתי החולים והקהילה; המחשה נוספת למרכזיות ולמקצועיות של
מרכז שניידר כמוקד של מצוינות רפואית.
אין לי ספק ששנת  2016תהיה שנה נוספת של עשייה מצוינת ושירותית
למען המטופלים הצעירים שלנו ובני משפחותיהם .כמו תמיד ,זה בידיים
שלנו!
שנה אזרחית מוצלחת לכולכם,
פרופ' יוסף פרס

פעימת לב ,משניידר לעולם
" – Heartbeatפעימת לב",
תערוכת הצילומים של הצלם
הדוקומנטרי עטור הפרסים זיו
קורן לציון  20שנה להקמת
מרכז שניידר ,מוצגת בימים
אלה במטה האירופאי של ארגון
הבריאות העולמי ()WHO
בקופנהגן שבדנמרק .התערוכה
הייחודית מוצגת ביוזמת ובמימון
משרד החוץ הישראלי בבניין
 ,UN Cityהמאגד  10סוכנויות
או"ם שונות ,לאחר שבשנת
 2014הוצגה בהצלחה בבניין
האו"ם בג'נבה בעצרת הכללית
של ארגון הבריאות העולמי.
ברוך בינה ,שגריר ישראל
בדנמרק ,ציין כי "בחרנו להציג
את התערוכה הרגישה הזו
במטה האירופאי של ארגון
הבריאות העולמי כדי להדגיש
את המסירות הרפואית ללא
גבולות של בית החולים היחיד
מסוגו במזרח התיכון המטפל
בכל הפונים אליו ,יהודים
וערבים ,כי עבור מרכז שניידר
ובשבילנו בכלל ,ילדים הם ילדים
הם ילדים".

ריבה שקד ,דוברת מרכז שניידר ,נושאת דברים בפתיחת התערוכה בקופנהגן .צילוםWho/david barrett :

בשער :פרופ' יורם נבו ,מנהל המכון לנוירולוגיה ,עם ילדה מטופלת
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עורכת ומפיקה :ריבה שקד • מערכת :פרופ' שי אשכנזי,
רונית סינגר ,עידית רונן ,אתי צור ,מורן רודניקי ,דנה רזניק,
דלית כהן ,עירית ביבי ,שגית טורקניץ ,לינור נבו-אלבו
כתיבה ,עריכה ועיצוב :שריג רעיונות
צילומים :סטודיו דרור כץ ודוברות מרכז שניידר
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המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

חיים במתנה

אין כמו האקמו
חייה של נויה ,תינוקת בת חודשיים,
ניצלו בזכות חיבור נדיר למערכת
האקמו כבר בחדר המיון בשניידר
דקות ספורות לאחר שנויה בת החודשיים הובאה למיון
בשניידר בשל קשיי נשימה והקאותִ ,לבה קרס ומצבה החל
מדרדר במהירות .צוות המחלקה לרפואה דחופה בראשות
פרופ' יחזקאל ויסמן החל בהחייאה ממושכת להצלת חייה,
והערכה קרדיאלית של צוות מכון הלב בראשות ד"ר עינת
בירק מצאה כי התינוקת סובלת מדלקת ויראלית בשריר הלב,
הגורמת לירידה קשה בתפקוד הלב ולהפרעות קצב מסכנות
חיים .כמוצא אחרון ,חוברה התינוקת למערכת האקמו
( (ECMOאשר מחליפה את פעילות הלב והריאות .מדובר
באחת הפעמים הבודדות בארץ שבה חובר תינוק למערכת
זו במסגרת חדר מיון ולא ביחידה לטיפול נמרץ ,וזאת בשל
החשש שליבה של התינוקת הקטנה לא יחזיק מעמד עד
הגעתה ליחידה לטיפול נמרץ חזה ולב .ד"ר ג'ורג' פרנקל,
מנהל יחידת ניתוחי לב ,ד"ר גבי אמיר ,מנתח לב בכיר ,וגולן
שוקרון ,מפעיל מכונת לב ריאה ,חיברו את התינוקת לתמיכה
החוץ גופית .בתום שבוע שבו הייתה התינוקת מחוברת
לאקמו ביחידה לטיפול נמרץ חזה ולב ,בראשות פרופ' עובדי
דגן ומנהלת הסיעוד רים עבד אל חי ,התאושש ִלבה ושב
לתפקוד .היא שוחררה לביתה ומצויה במעקב של צוות
מכון הלב בבית החולים" .פגיעה כזו בשריר הלב בעקבות
דלקת ויראלית היא נדירה" ,אמרה ד"ר עינת בירק ,מנהלת
מכון הלב" ,נויה הגיעה אלינו במצב קריטי וחייה ניצלו בזכות
עירנות הוריה ,הגעתה לבית חולים המצויד במערכת אקמו
והיכולת לבצע חיבור למערכת גם במסגרת חדר המיון".
ההורים הנרגשים ,מזי וחיים ,הודו מקרב הלב לצוות בשניידר:
"בזכותם ,אנו חובקים היום בחזרה את נויה שלנו".

משמאל :ד"ר עינת בירק ,מנהלת מכון הלב ,יחד עם התינוקת נויה ואמה מזי

ביצוע עוצר נשימה
דקות ספורות לאחר הלידה ,כשהתינוק עדיין מחובר בחבל הטבור לשליית אמו ,החדירו הרופאים לקנה
הנשימה שלו צינור הנשמה באמצעות אנדוסקופ והבטיחו מעבר אוויר חופשי

מימין :ד"ר יורם שטרן ,מנהל היחידה לדרכי נשימה עליונות במרכז שניידר ,ופרופ' משה הוד ,מנהל היחידה
לרפואת האם והעובר בבית חולים לנשים בבילינסון

"מבצע צבאי מורכב" בחדר הניתוח במרכז שניידר ,בהובלת רופאי
שניידר ובילינסון :ניתוח קיסרי נדיר הציל חיי תינוק שסבל מציסטה
שחסמה את דרכי הנשימה שלו .דקות ספורות לאחר הלידה ,כשפלג
גופו התחתון של היילוד עוד בתוך בטן אמו והוא מחובר עדיין לשליה,
החדירו הרופאים לקנה הנשימה שלו צינור הנשמה באמצעות
אנדוסקופ ובכך אפשרו לו לנשום .באמצעות שיטה נדירה זו ,כשהשליה
וחבל הטבור של האם משמשים כ"מכונת לב-ריאה" עבור התינוק
ומספקים לו חמצן ,זכו הרופאים לחלון זמן הכרחי לצורך הבטחת
נשימתו העצמונית של התינוק .רק לאחר השלמת הפעולה והבטחת
מעבר אוויר חופשי אל הריאות ומהן ,נחתך חבל הטבור ,התינוק הועבר
למחלקת הפגים בשניידר והאם הועברה למחלקת יולדות בבילינסון.
בפעולה הנדירה ,שהתקיימה עד כה בארץ פעמים בודדות בלבד ,לקחו
חלק עשרות אנשי צוות ,גינקולוגים ,נאונטולוגים ,רופאי אף אוזן גרון
ילדים ,רופאי טיפול נמרץ ילדים ,כירורגים ,מרדימים ,צוות אחיות חדר
הניתוח ועוזרי הרדמה ,שנערכו כולם מבעוד מועד לניתוח הקיסרי
שתוכנן מראש והתקיים בחדר הניתוח בשניידר .הניתוח המורכב בוצע
בשיתוף פעולה הדוק בין פרופ' משה הוד ,מנהל היחידה לרפואת האם
והעובר בבילינסון ,ד"ר יורם שטרן ,מנהל היחידה לדרכי נשימה עליונות
בשניידר ,וד"ר יעקב כץ ,מנהל מחלקת הרדמה ומערך חדרי הניתוח
בשניידר .סיכם ד"ר שטרן" :אנו בשניידר מורגלים בניתוחים מורכבים
בדרכי הנשימה ,גם בפגים ובתינוקות קטנים ,אולם הניתוח הנדיר הזה
ריגש גם את ותיקי המנתחים .אין לי ספק כי עבודת הצוות וההכנות
המוקדמות ,הן שאפשרו לטפל בבטחה בתינוק ולהציל את חייו".
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חדשות שניידר

ביקור הגברת
הראשונה

פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר ,עם מאקה שישואה ,אשת נשיא גאורגיה

כמרכז רפואי מתקדם ומוכר בעולם ,מהווה מרכז
שניידר יעד קבוע לביקורי אורחים מחו"ל .שתי נשים
מובילות במדינותיהן ביקרו בו לאחרונה והתקבלו על
ידי מנהל בית החולים ,פרופ' יוסף פרס .אשת נשיא
גאורגיה ,מאקה שישואה ,הגיעה לשניידר ביוזמת
ד"ר תמי שטיינברג ,מנהלת המכון להתפתחות הילד
בשניידר .אשת הנשיא ביקרה עם פמלייתה במכון
להתפתחות הילד ,התרשמה והתרגשה מהעשייה
וסיפרה כי בכוונתה לבחון אפשרויות לשיתופי פעולה
ולחיזוק תחום זה בארצה .בביקור אחר הגיעה
לשניידר דברה בראיינט ,אשת מושל מדינת מיסיסיפי
מארה"ב .הגברת הראשונה של מיסיסיפי ידועה
כפעילה נלהבת בנושאי בריאות וכתומכת נלהבת
של בית החולים לילדים היחיד במיסיסיפי .במסגרת
הביקור הציג בפניה פרופ' אלחנן בר-און ,מנהל
יחידת האורתופדיה בשניידר ,את נושא משלחות
החירום של מדינת ישראל לאזורים מוכי אסון ,ופרופ'
פרס סקר את היערכות בית החולים לשעת חירום.

פסטיבל דע-מדע :הפנינג לילדי מרכז שניידר
הפנינג חגיגי לילדים המטופלים ולילדי עובדים במרכז שניידר ,נערך ברחבת
המדשאות של בית החולים זו שנה שנייה ברציפות ,ביוזמת חברת "סמסונג
ישראל" ובהתנדבות פעילה של עשרות מעובדי החברה.
האירוע נערך תחת הכותרת "פסטיבל שניידר דע-מדע" וכלל הפעלות ,מופעים

ודוכנים ייעודיים .מאות ילדים המטופלים בבית החולים וילדי עובדים נהנו
מקבלת פנים חגיגית על ידי דמויות מעולמות המדע והדמיון ומחוויה שכללה
סדנאות רובוטיקה ,אלקטרוניקה ויצירה ,פינות ג'ימבורי ,לגו ואפקטים מיוחדים,
עמדות הדמיה וניסוי מדעיות ועוד.

פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר ,וקריין קו ,מנכ"ל סמסונג ישראל ,עם ילדי
מרכז שניידר ודמויות גיבורי העל שהשתתפו בהפנינג .צילום :יואב גרטנר
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ריפוי בעיסוק
עם גלידה
יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי צוין
השנה במרכז שניידר סביב נושא
המודעות לנגישות ולשירות .ביוזמת
צוות הריפוי בעיסוק ,בניהולה של
יוליאנה אשל ,ובסיוע עמותת ילדים
שלנו ,הוצבה בלובי בית החולים
עגלת גלידות תרומת חברת בן
אנד ג'ריס ,שדרכה נחשפו הילדים,
המשפחות והצוות לחוויה חושית
מאתגרת .באמצעות קבלת הגלידה
הודגמה שגרת חייו של אדם עם
מגבלות בקבלת שירות ,כגון תפריט
בכתב ברייל לעיוורים ,כפפות
ידיים המסרבלות ומגבילות תנועה
ואוזניות המדמות ליקויי שמיעה
ומקשות על התקשורת .במקביל,
חולקו לצוותי בית החולים שאלונים
הבוחנים את הידע בתחום ריפוי
בעיסוק ,במטרה לקדם את הידע
והמודעות בקרב העובדים לתחום
שיקומי חשוב זה.

מנגישים את השירות:
אתר שניידר גם באנגלית
אתר האינטרנט של מרכז שניידר הושק לאחרונה גם במהדורה
אנגלית – זאת לאור החשיבות הרבה שמייחסת הנהלת בית
החולים להנגשת האתר לשפות שונות .האתר בשפה האנגלית,
שעלה לאוויר בנובמבר האחרון ,מושתת על פלטפורמה טכנולוגית
מתקדמת בדומה לאתר הראשי של מרכז שניידר .אתר שניידר
מוביל גם בעולם הסלולר ותכניו נגישים בטלפונים ניידים.
בנוסף ,הושק באחרונה אתר המכון לגסטרואנטרולוגיה ,שמצטרף
לאתרים ייעודיים נוספים של המחלקה לרפואה פסיכולוגית ושל
המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת .בימים אלה נבנים אתרים דומים
גם ליחידה לטיפול נמרץ לב וניתוחי לב ולמרכז לשתל קוכליארי.

נאמנה לשניידר ולארץ
עדן מלכה (בתמונה למטה) ,כיום בת שירות בשניידר ,התגוררה עד לפני שנתיים בניו
יורק ולמדה בישיבת פלטבוש .במסגרת לימודיה ביצעה פרויקט בחירה בתחום המוסיקה,
ובעזרת מנחה שהוצמד אליה הפיקה דיסק ובו שלושה שירים משלה .את הסכום הנאה
שהרוויחה ממכירת עותקי הדיסק החליטה לתרום למרכז שניידר דרך עמותת הנאמנים.
לפני כשנה הגיעה עדן לשנת לימודים והיכרות עם ישראל במדרשה בירושלים .במהלך
שהותה בארץ היא קיבלה החלטה לעשות עלייה ,ואת שנת השירות שלה בחרה לעשות
במרכז שניידר .עדן ,בת  20כיום ,מתגוררת אצל סבה וסבתה בפתח תקוה ,משרתת
באשפוז יום אונקולוגי ומתכננת ללמוד סיעוד באוניברסיטה העברית בירושלים .ומי יודע,
אולי עוד נפגוש אותה בשניידר כאחות...

מסגרת שמאפשרת
לצאת מהמסגרת
במיזם "לצאת מהמסגרת" ,פרי שיתוף פעולה בין
המרכז החינוכי בשניידר לבית ספר קפלן בפתח
תקוה ,מגיעים תלמידים לבית החולים ועורכים
טקסים המשלבים שירה וריקוד בזיקה לתכנים
ערכיים ואוניברסליים .בתחילת שנת הלימודים נערך
טקס בנושא "התחלות" ,ובחודש נובמבר נערך טקס
בנושא ''שירי אריק איינשטיין'' .המיזם מזמן לילדים
המאושפזים מפגש עם שגרה חינוכית בריאה ,בעוד
שתלמידי בית ספר קפלן זוכים לצאת מהמסגרת
החינוכית השגרתית וללמוד בדרך חווייתית ערכים
כגון נתינה ,סובלנות ואהבת האדם.
את פרויקט "לצאת מהמסגרת" מובילות ליזה סבן
ומיכל יצחק מצוות המרכז החינוכי בשניידר ,בשיתוף
עם צוות בית ספר קפלן בפתח תקוה.
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נותנים שירות

למה קיבלתי פרחים לשבת
ה"פרחים לשבת" כבר
הפכו למסורת בשניידר:
הבעת הערכה מחממת
לב לאנשי צוות ,שזוכים
להוקרה מתמשכת
ממשפחות המטופלים
על שירות יוצא דופן.
נפגשנו לשיחה קצרה
עם כמה מהם
ד"ר אלכס לוונטל ,מכון הלב“ :אם
אני מצליח לדבר עם מטופל בגובה
העיניים ברגעים הכי מפחידים שלו,
לקראת ניתוח לב ,ומצליח להוריד
את רמת החרדה ,עשיתי  90אחוז
מהעבודה .כשאני פוגש הורים אני
תמיד שואל אותם במה הם עוסקים,
גם כי אני סקרן בלתי נלאה ,אבל
בעיקר כי זה פותח שיחה בין שני בני
אדם ולא בין רופא לחולה ,מה שגורם
להם להבין שאני מתייחס אליהם כבני
אדם בדיוק כמוני ,עם חששות וחרדות לגיטימיים".
מירב ביטון ,מכון אימונולוגיה ועור“ :הילדים
וההורים בשניידר עוברים מסע מורכב שחלקו
הגדול אינו בשליטתם אלא בידיים שלנו ,המטפלים.
אנחנו המצפן במסע שלהם .אני פונה אליהם
בשמם הפרטי ,שמה דגש על מידע והסברים,
מתווכת תמיד את השלב הבא בסבלנות ,בכבוד
ובתשומת לב אישית .מאמינה במשפט שאומר,
אף פעם אל תסתכל על מישהו מלמעלה ,אלא אם
כן אתה עוזר לו לקום".
ד"ר ערן משיח ,מלר"ד“ :גם כשהמיון עמוס
ונדמה שתחנת הרכבת הזו כבר לא יכולה להכיל,
אני נזכר שזו זכות שניתנה לי ,שההורים בחרו
להגיע לשניידר ,וזה לא מובן מאליו .בתחילת כל
אינטראקציה עם הילד והוריו ,אני קודם כול הופך
את הילד לחבר שלי .הסמול טוק גורם לילד

מימין :מירב ביטון ,ד"ר ערן משיח ,פרופ' יוסף פרס ,יפה פלוש ,ד"ר אלכס לוונטל

לשתף פעולה ומרגיע את ההורה .למדתי לזרום
עם תחושות בטן של הורים מודאגים – הם לרוב
צודקים ,וגם אם לא ,הורה רגוע הוא משמעותי
בטיפול בילד".
עדי קופר ,מכון ריפוי בעיסוק“ :בחלק גדול
מהמקרים הטיפול בילד הוא לא רק שלי ,יש
עוד מרפאות וגורמים מעורבים וחשוב לי להיות
מעודכנת ,ללוות את המשפחה ולראות את
התמונה הכוללת .אני מוצאת את עצמי לעתים
קרובות עושה שיחות טלפון יזומות עם המשפחות,
ומה שהוא מובן מאליו בעיני ,מתקבל בצד השני
בהפתעה ובשמחה .אני מאושרת מעבודתי ,וכנראה
שההנאה המקצועית שלי נוגעת גם במטופלים".
יפה פלוש ,מכון דיאליזה" :כל ילד בדיאליזה הוא
כמו ילד שלי .הם מבלים פה לפעמים יותר מאשר
בביתם ,ואני באיזון בין אסרטיבית למחבקת –

מאחורי הפרחים

את מקבלי הפרחים לשבת בוחר צוות הכולל
את עירית ביבי ,מנהלת השירות והשיווק,
רונית ספיבק ,ממונת פניות הציבור ,שגית
טורקניץ ,סגנית מנהל המערך האמבולטורי,
מירי קלר מהנהלת הסיעוד ,מרינה פרי,
מנהלת המחלקה לרישום ומידע רפואי ,וריבה
שקד ,דוברת מרכז שניידר.
לפעמים נוזפת ,לפעמים גאה ,ממש כמו אימא .אני
מנסה לשים את עצמי בנעלי הילדים והמשפחות,
לגעת במצוקות ,לחבק ,לנשק וכמה שפחות
להשאיר טראומה מהחוויה הלא פשוטה הזאת .זה
גורם לי לקום כל בוקר עם אנרגיות מחודשות".

חיוך ששווה זהב
מרכז שניידר וכללית סמייל למען בריאות הפה
והשיניים של הילדים המאושפזים
ילד מגיע עם הוריו למיון בשניידר .מחליטים לאשפזו והוא עולה מהמיון
למחלקה .אחרי לילה של המתנה ,אחד הדברים שיכולים לשפר את התחושה
(חוץ מכוס קפה חזק להורים) הוא הידיעה ,שיש לילד ולהורים אפשרות
לצחצח שיניים ולהתרענן מעט.
התסריט הזה ,שמתרחש בשניידר עשרות פעמים מדי יום ,הביא להשקת
ערכות לבריאות הפה לילדים המאושפזים .מדובר ביוזמה משותפת להנהלת
שניידר ולהנהלת כללית סמייל ,כחלק מתפיסת שיפור חוויית המטופל
באשפוז .הערכות מחולקות במחלקות האשפוז על ידי אחות ,במעמד הקבלה
למחלקה ,והן מכילות מברשת שיניים להורה ולילד ,משחת שיניים וחוברת
הדרכה וצביעה לילדים המסבירה על צחצוח נכון“ .במרבית המקרים האשפוז
אינו מתוכנן" ,אומרת עירית ביבי ,מנהלת השירות והשיווק בשניידר“ ,צחצוח
השיניים היה אחד הנושאים שהועלו על ידי הורים ,גם בקבוצות מיקוד וגם
בשיחות שגרה .שביעות הרצון של ההורים והילדים ,והחיוך הבריא שלהם,
שווים לנו זהב".
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למען חיוך של ילד

ארוחת בוקר
שחושבת
מחוץ לקופסה
הילדים המאושפזים במרכז שניידר מחייכים בבוקר ,כי הארוחה
שמגיעה אליהם למיטה היא ההפך הגמור מ"ארוחה של בית חולים".
ארוחת הבוקר לילדי שניידר עברה לאחרונה שדרוג משמעותי ,הן
בהרכב והן באופי ההגשה .התוצאה היא "ארוחת בוקר מטריפה
בקופסה" ,המוגשת לכל ילד בקופסה צבעונית ומאוירת ,המשמשת
גם כמשחק בדומה לארוחות ילדים המוגשות ברשתות המזון השונות.
האריזה האטרקטיבית מהווה שינוי של ממש ,לאחר שלראשונה
מוחלפת צורת ההגשה המסורתית של ארוחת בית חולים במארז
אסתטי ,מזמין וחווייתי .ארוחת הבוקר החדשה הורכבה על ידי צוות
היחידה לתזונה ודיאטה בשניידר ,והיא מכילה את כל אבות
המזון .המארזים מותאמים לעולם הילדים ,יוצרים
עניין ,מגבירים את התיאבון ,וגם ידידותיים
ותורמים לשמירה על סביבה ירוקה,
למחזור
שכן האריזות מיועדות ִ
לאחר השימוש .את הפרויקט
מובילים אילן שמש ,המנהל
האדמיניסטרטיבי ,בת שבע
בויום-גור ,מנהלת ארגון
ושיטות ,ואלון יוסף ,שף
בית החולים ,בשיתוף
ובליווי חברת תנובה שף.
"כחלק מתפיסת השירות
שלנו ,אנו חושבים בכל
עת על מטופלינו הצעירים
ועל צרכיהם בעת האשפוז",
אומר אילן שמש" ,לשמחתנו
הרבה ,תגובות הילדים
וההורים נפלאות ,הילדים
מתרגשים בעת חלוקת ארוחת
הבוקר וההורים מופתעים מהחידוש
האטרקטיבי ,המעודד את הילדים לאכול".

אילאיל ,בת שמונה וחצי ,מקבלת את קופסת ארוחת הבוקר בעת אשפוזה במרכז שניידר

מי מכיר את קרן איקס?

דימות – אמאל'ה! מה זה? ...ידע מוקדם הוא המתכון הטוב ביותר לפירוק של חששות ופחדים
בקרב ילדים לפני ביצוע פרוצדורה רפואית ,מה עוד כשמדובר בפעולה לא פולשנית ולא כואבת
כמו בדיקת דימות.
המרכז החינוכי בשניידר ,בשיתוף עם המחלקה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי בחולון
 ,HITגאה להציג את "קרן  Xומצלמת הקסם" – ספר ייחודי ומרהיב עין שהופק עבור מכון
הדימות .הספר הוכן בטכנולוגיית מציאות רבודה ובשיתוף פעולה עם צוות מכון הדימות ,וזאת
בהתאמה לעולמם של הילדים.
את חוויית הקריאה בספר מלווה אפליקציה ייעודית :באמצעות סריקת ברקוד מותאם ,דמויות
הספר מתעוררות לחיים בסרטוני אנימציה ובמשחקים אינטראקטיביים ,החושפים בפני הילדים
את גילוי קרני הרנטגן והשימושים השונים שנעשים בהן בבית החולים ומחוצה לו.
הספר הוא פרי פיתוח של סקר שבוצע בקרב ילדים במגוון גילאים .לכתיבת הסיפור ולייעוץ
אחראית אילת שוורץ ,מורה במרכז החינוכי בשניידר ,ופיתוח והפקת הפרויקט נעשו על ידי
ענבל נוימן ודורין עמר מהמכון הטכנולוגי חולון.
כמו כן ,עוצב מחדש אחד מחדרי מכון הדימות בעזרת ריקי לוי ואביבה מנחם גרוסווסר,
מורות לאמנות במרכז החינוכי ,כך שיהיה מזמין ,נעים ומרגיע לילדים .התוצאות
מורגשות מיידית בשטח ,ובקרוב נמשיך בעיצוב שאר חדרי המכון.
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כנסים ומפגשים

לראשונה בשניידר ובישראל:
כנס בינלאומי בנושא השתלות כבד בילדים

הכנס הבינלאומי הראשון בישראל להשתלות
כבד בילדים התקיים במרכז שניידר באוקטובר
 2015בארגונו של פרופ' רענן שמיר ,מנהל המכון
לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד בבית
החולים ,ובהשתתפות מומחים מהארץ ומחו"ל.
בכנס השתתפו מעל ל 200-רופאים ,אחיות,
דיאטניות ,כירורגים ומשתילים ,שהאזינו
להרצאותיהם של רופאים מובילים בשניידר
ממחלקות הכירורגיה ,הילדים והרדיולוגיה
הפולשנית ומהמכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה
ומחלות כבד .במוקד עמדו הרצאותיהם של פרופ'

ריימונג רדינג מבלגיה – כירורג משתיל ,המנהל
את תוכנית השתלות הכבד בילדים בבית חולים
סנט לוק בבריסל ,ופרופ' אניל דאוואן מאנגליה,
הפטולוג ילדים שעמד בראש ועדת הכבד
האירופית ומנהל את תוכנית הכבד בבית חולים
קינגס קולג' בלונדון.
ד"ר יעל מוזר-גלזברג ,רופאה בכירה במכון
הגסטרו ,מדווחת כי בכנס עלו נושאים חשובים
כגון אי ספיקת כבד חריפה והטיפול בה ,גידולי
כבד בילדים ,ההתמודדות עם מחלות כבד כרוניות,
דרכי פעולה חדשניות שפותחו בשניידר לטיפול

במחלות כבד בעזרת אנגיוגרפיה פולשנית,
ולבסוף – הצגת תוצאות מרשימות של השתלות
הכבד במרכז שניידר בחמש השנים האחרונות.
הכנס קצר שבחים רבים ,והאורחים מחו"ל ציינו
את איכויותיו של בית החולים בתחום השתלות
הכבד" .מרכז שניידר הגיע להישגים רבים
ומדהימים בתחום השתלות הכבד בילדים" ,אמר
פרופ' דאוואן מאנגליה" ,אין ספק כי מדובר במרכז
המוביל להשתלות בילדים במזרח התיכון .אני
משוכנע כי הצלחת המרכז נובעת מהצוות הרב
תחומי ,העובד בשיתוף פעולה ובהרמוניה".

המפגש המדעי השנתי לזכר ד"ר רחמל

מימין :פרופ' שי אשכנזי ,ד"ר איתי ברגר ,שלומית רחמל ופרופ' יוסף פרס
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משפחת מרכז שניידר זוכרת את ד"ר אבינעם רחמל ז"ל,
מוותיקי הצוות בשניידר ,אשר נפטר בטרם עת .פגישת
חטיבת הילדים הראשונה לשנה אקדמית זו הוקדשה
לזכרו בהשתתפות חבריו לעבודה בשניידר ,משפחתו
הקרובה וידידיו .את הפגישה הנחה פרופ' אבי זכריה ,יו"ר
חטיבת הילדים ,ופתח אותה פרופ' יוסף פרס ,מנהל בית
החולים ,שהדגיש את מצוינותו הרפואית של ד"ר רחמל
ואת מסירותו לחולים .פרופ' שי אשכנזי ,מנהל מחלקת
ילדים א' ,דיבר על היותו של ד"ר רחמל מורה דגול ומודל
לחיקוי לרופאים רבים ,שמורשתו מלווה אותנו בעשייה
הרפואית .ד"ר ישראלית רובינשטיין ,גיסתו של ד"ר
רחמל ,הציגה בצורה מאלפת את ההבדל שבין עשייה
שוטפת לבין פרסום ומוניטין .דן מרידור ,ידיד המשפחה,
הרצה בנושא "תפיסת הביטחון של ישראל במציאות
המשתנה" .על פי המסורת בפגישות אלה ,הוענק פרס
לרופא ומורה מצטיין ,שנבחר על ידי ועדה מיוחדת .השנה
זכה בפרס ד"ר איתי ברגר ,רופא בכיר במחלקת ילדים
א' ,על עבודתו המקצועית והמסורה תוך תרומה ייחודית
להכוונת מתמחים בראשית דרכם.

מפגש מושתלי כליה לדורותיהם
מפגש מושתלי כליה לדורותיהם נערך על ידי המכון
לנפרולוגיה בשניידר ,בנוכחות שר הבריאות הרב יעקב
ליצמן ,לציון  35שנות השתלות כליה בילדים בישראל.
לכנס הגיעו ילדים ,צעירים ומבוגרים מרחבי הארץ,
אשר עברו ניתוח השתלת כליה במרכז שניידר,
ובעשר השנים שקדמו להקמתו במסגרת בית החולים
בילינסון.
הכנס נפתח בברכות של מנהל שניידר ,פרופ' יוסף
פרס ,מנהלת המרכז הלאומי להשתלות ,ד"ר תמר
אשכנזי ,יו"ר עמותת "מתנת חיים" ,הרב ישעיהו הבר,
ושר הבריאות הרב ליצמן .מנהלת המכון הנפרולוגי,
ד"ר מרים דוידוביץ ,הרצתה על  35שנות השתלות
כליה בילדים בישראל .ד"ר הדס אלפנדרי ,רופאה בכירה
במכון ,סקרה את הטיפול התרופתי לילדים מושתלי
כליה .במהלך המפגש הוקרן הסרט "רגע מיוחד עם
הרופא המשתיל שלי" שהציג את המושתלים ,בני
המשפחה והרופא המשתיל ,בהשתתפותם של פרופ'
איתן מור ,ד"ר נתי בר נתן ,ד"ר סיגל אייזנר ,ד"ר אביתר
נשר וד"ר מיכאל גורביץ ,כולם רופאים משתילים בעבר
ובהווה ממערך ההשתלות בשניידר .את ההרצאות
חתמה נעמי זנהנדלר ,אחות מתאמת מושתלי כליה
בשניידר ,שדיברה על הגישה הסיעודית לילד המושתל.
הכנס הונחה על ידי השחקן אבי גרייניק וכלל תוכנית
אמנותית של הזמר ישי לפידות.
במפגש מושתלי הכליה לדורותיהם :הילד רומן קורמלוב ,אשר עבר השתלת כליה במרכז שניידר לפני כשנתיים ולאחר מכן
המכון הנפרולוגי במרכז שניידר מהווה מרכז ארצי
ניתוח השתלת לב וריאות  -יחד עם מנחה האירוע ,אבי גרייניק .צילום :יפעת יוגב
לאי ספיקת כליות ,דיאליזה והשתלות כליה בילדים.
במסגרת המכון מטופלים פעוטות ,ילדים ובני נוער עם
דרגות שונות של אי ספיקת כליות כרונית ,ילדים עם אי ספיקת כליות סופנית
עם הילדים המטופלים כיום ,והן עם מטופלים לשעבר שהם היום בעצמם הורים
המטופלים ביחידת הדיאליזה וילדים לאחר השתלת כליה 460 .השתלות כליה
לילדים ועושים חיל בחייהם הבוגרים .אין סיפוק גדול יותר לרופא מלראות את
בילדים התקיימו במרכז שניידר מאז הקמתו ,ומדי שנה מתבצעות בבית החולים
מטופליו משתלבים במעגלי החיים ,תורמים לחברה ומקימים משפחה .אני
עשרות השתלות כליה בילדים.
גאה בתוצאות הטובות שלנו ,הדומות ואף טובות בהשוואה למרכזי ההשתלות
את המפגש המיוחד סיכמה ד"ר מרים דוידוביץ" :התרגשתי מאד להיפגש הן
המובילים בעולם".

טיפול פליאטיבי בילדים :יום עיון ארצי בשניידר
יום עיון ארצי בנושא טיפול פליאטיבי (תומך) בילדים התקיים בשניידר בהובלת
המערך ההמטולוגי-אונקולוגי ,בראשות פרופ' יצחק יניב .בכנס נכחו צוותים
ממקצועות הבריאות השונים מרחבי הארץ ,שנחשפו למגוון הרצאות ,ביניהן
רפואה אינטגרטיבית ברפואה פליאטיבית ,טיפולי שיאצו ,טיפול באופיואידים
וקנביס ,טיפול פליאטיבי במתבגרים ,קבוצות תמיכה לאחים שכולים ,ביקורי
תנחומים בקרב משפחות שכולות ,וכן היבטים מדעיים ,אתיים ומשפטיים
בביצוע מחקר בילדים בשלב סוף החיים.
במוקד הכנס עמדה הרצאתו של מומחה וחוקר בעל שם עולמי ,ד"ר סטפן ג'
פרידריכסדורף מארה"ב ,המנהל את היחידה לטיפול פליאטיבי ,כאב וטיפול

אינטגרטיבי בבית החולים לילדים במינסוטה .ד"ר פרידריכסדורף ,המעביר
סדנאות ידע לצוותים מקצועיים ברחבי העולם ,הציג את הגישה הפליאטיבית
בטיפול ילדים במאה ה 21-בכלל זה גישות חדשות של טיפול באופיואידים.
בארגון הכנס היו שותפים ד"ר שפרה אש ,מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי
בשניידר ויו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ,פרופ' פסח
שוורצמן ,מנהל השירות הפליאטיבי ושירות טיפול בכאב בסורוקה ,ויעל
בן-גל ,אחות מרכזת טיפול פליאטיבי במרכז שניידר .הכנס נערך בשיתוף
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ,האיגוד לרפואה פליאטיבית,
אוניברסיטת בן גוריון והאגודה למלחמה בסרטן.

פיילוט ייחודי משניידר
בכנס הכוויות האירופי

יוליאנה אשל ,מנהלת שירות הריפוי בעיסוק ,ונילי ארבל ,המנהלת היוצאת של שירות
הפיזיותרפיה בבית החולים ,מובילות יחד בשניידר את הטיפול בילדים נפגעי כוויות.
בכנס איגוד הכוויות האירופאי ,שנערך בחודש ספטמבר בהאנובר שבגרמניה ,הן הציגו
את ממצאיו של פיילוט ייחודי בנושא איתור ,גיוס ושימור מתנדבים למחנה לילדים נפגעי
כוויות – נושא שבו מושקעים מדי שנה מאמצים ומשאבים רבים .הפיילוט ,בהשתתפות
מתנדבים ממחנות כוויות בישראל ,בהודו ובארה"ב ,מהווה בסיס למחקר בינלאומי
ראשון מסוגו .הצגתו בכנס יצרה תשתית לשיתוף פעולה עולמי בנושא ,שכן איתור
מאפייני התנדבות באוכלוסייה רב תרבותית עשוי להקל על תהליך גיוסם ושימורם
של המתנדבים ובכך לטייב את רווחת הילדים המשתתפים ואת עבודת המארגנים.
לצורך המחקר גייסו נילי ויוליאנה שניים מהמובילים בעולם במחקר בתחום המוטיבציה
להתנדב – פרופ' גיל קלרי ופרופ' מרק סניידר ,כמו גם את פרופ' מרשה לוינסון
מאוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב .הצגת הפיילוט בכנס התקבלה בעניין רב ,עוררה דיון
בנושא שעד כה לא זכה להתייחסות ,ואפשרה ליצור בסיס לשיתוף פעולה בינלאומי עם
מרכזי כוויות ומחנות בבלגיה ,הולנד ,אנגליה ובמדינות נוספות באירופה.

9

המחקר על הפרק

זיהום מולד ב:CMV-
חלוציות במחקר
מאת ד"ר אפי בילבסקי ,רופא בכיר במחלקת ילדים ג' במרכז שניידר
את המעקב אחרי "ילדי ה( "CMV-ילדים עם זיהום מולד בנגיף הציטומגלו) החל
פרופ' יעקב אמיר עוד בשנת  ,2005ועם הזמן הפך למומחה ארצי בנושא חשוב
זה .בשנים האחרונות ליוויתי את פרופ' אמיר במרפאתו וביחד ,תחת הדרכתו,
הייתה המרפאה לחלוצה בתחומה בארץ ובעולם .במרפאה טופלו ומטופלים
כ 500-ילדים ,החל מגיל הלידה ועד גיל חמש שנים.
גם נושאי תפקידים אחרים בבית החולים עוזרים באופן כמעט יומיומי במרפאה
לרבות מומחים במחלות זיהומיות נוספים (פרופ' איציק לוי וד"ר שי חיימי),
מומחים להדמיה (ד"ר מיקי שוורץ) ,לאודיולוגיה (פרופ' יוסף אטיאס) ועוד.
ראוי לציון גם שיתוף הפעולה עם מחלקת תינוקות (פרופ' נחמה לינדר) ועם
המרפאה להיריון בסיכון בבילינסון (פרופ' יוסף פרדו).
בשלושה אספקטים עיקריים נחשבים המרפאה ,ופרופ' אמיר עצמו ,כפורצי דרך:
הקשר בין הממצא בסונר הנקרא  LSVלזיהום המולד בווירוס זה –
למעשה ,מרפאתנו היא הראשונה לעמוד על הקשר בין ממצא זה לבין ירידה
בשמיעה .במחקר עדכני ,הגדול מסוגו בעולם ,שנתקבל לאחרונה לפרסום
בעיתון  ,Acta paediatricaעמד צוות המרפאה על שכיחות ממצא זה והדגים
את הקשר לירידה בשמיעה .ניסיונה של המרפאה בנושא זה ,והצגה של ממצאי
המחקר בכנסים לאומיים ובינלאומיים ,מביאים לשינוי בהתייחסות לממצא זה,
כך ש LSV-מהווה כיום אינדיקציה לטיפול אנטי וירלי במקומות רבים בארץ.
טיפול פומי לתקופה ממושכת – עד לאחרונה ,תינוקות עם  CMVמולד

ראוי לציון

פרופ' אלן אפטר ,המנהל היוצא
של המחלקה לרפואה פסיכולוגית,
זכה בפרס בינלאומי יוקרתי מטעם
 – AACAPהאקדמיה האמריקנית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ,שאף
הכירה בו כ"מנהיג עולמי מוביל" בפסיכיאטריית הילד והמתבגר .פרס נוסף
יוענק לפרופ' אפטר בחודש מאי מטעם  ,AFSPהקרן האמריקאית למניעת
התאבדויות ,על תרומה יוצאת דופן לעשייה המחקרית בתחום זה.
המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בראשות פרופ' משה פיליפ קיבל מענק
מחקר מטעם  - NIHהמכון הלאומי לבריאות בארה"ב ,להמשך פיתוח

סימפטומטי היו מטופלים תוך-ורידית בתרופה האנטי וירלית גנציקלוביר,
לתקופה של שישה שבועות בלבד .לאור העובדה שקיימת תרופה במתן פומי
בשם ואלגנציקלוביר – שבה ,לאחר המתן ,רמות הגנציקלוביר בדם גבוהות
כבטיפול תוך ורידי בגנציקלוביר – החל פרופ' אמיר לטפל בתרופה זאת לפני
מספר שנים ,עוד לפני שטיפול זה היה מקובל בעולם .פרופ' אמיר זיהה גם את
הצורך בטיפול ממושך יותר משישה שבועות ,ואכן" ,ילדי ה "CMV-מטופלים
במוסדנו במשך כשנה .תוצאות מחקר זה פורסמו עוד בשנת  2010בעיתון
 .European journal of pediatricsמעניין לציין שרק לפני חודשים ספורים
נמצא בעבודה אמריקנית מבוקרת ,כי טיפול של שישה חודשים בוואלגנציקלוביר
עדיף על שישה שבועות בגנציקלוביר .לפיכך ,גם בנושא זה יחידתנו הייתה
חלוצה עולמית וזיהתה את הצורך בטיפול ממושך יותר.
טיפול בירידה מאוחרת בשמיעה – עד כה לא היה קיים פרוטוקול מסודר לגבי
התחלת טיפול מאוחר אנטי וירלי בילדים עם זיהום מולד בווירוס זה ,אשר היו
אסימפטומטיים בלידה ובמהלך שנות חייהם הראשונות חוו ירידה בשמיעה .גם
בנושא זה הייתה המרפאה חלוצה בארץ ובעולם .בשנים האחרונות ,ילדים אלו
זכו לטיפול ובעקבותיו לעצירת ההידרדרות בשמיעה ואף לשיפור במצב .תוצאות
מחקר זה פורסמו בעיתון .Clinical pediatrics
מחקרים רבים נוספים מתבצעים ביחידתנו בשלב זה ,לחלקם השלכות
משמעותיות ובינלאומיות בנושא זה ועליהם נדווח בהמשך.

פרויקט הלבלב המלאכותי .המחקר הקליני בפרויקט צפוי להתבצע במקביל
בשניידר ובמרכזים מובילים באירופה ובארה"ב.
ד"ר נעם זביט מהמכון לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד ,זכה
במענק יוקרתי מטעם  – ESPGHANהחברה האירופית לגסטרואנטרולוגיה,
מחלות כבד ותזונה בילדים .ד"ר זביט נבחר לנהל את הרשת האירופאית
בנושא  eosinophilic esophagitisוזכה במענק יוקרתי למימון פעילות
הרשת .האיגוד האירופאי לגסטרואנטרולוגיה ,תזונה ומחלות כבד מממן
שלושה מענקים כאלו בשנה ,כאשר על המימון מתחרים חוקרים רבים בעלי
שם עולמי.

הראש השניידרי ממציא לנו פטנטים
הסכם לשיתוף פעולה בתחום
הפטנטים נחתם בין "מור יישום
מחקרים" ,חברה בת של כללית
לניהול תחום הפטנטים והקניין
הרוחני ,לבין אוניברסיטת תל
אביב .במסגרת ההסכם ,כללית
והאוניברסיטה ישקיעו משאבי
זמן ותקציב בכדי לקדם רעיונות
של רופאי כללית ,לרשום אותם
כפטנטים ולהוציאם לפועל.
בשלב הראשון הוחלט כי שני
פרויקטים בלבד ,שייבחרו על
ידי ועדת היגוי המורכבת מנציגי
שני המוסדות ,יזכו להשקעה
כספית ויקבלו את תשתיות
האוניברסיטה ואת זמנם של
הסטודנטים במטרה להפכם למוצרים מסחריים,
בכלל זה בניית תשתית של קניין רוחני שתאפשר
מסחור עתידי.
לאחרונה התקיים במרכז רפואי רבין פאנל משותף
של רופאים וסטודנטים ,שבמסגרתו הציגו רופאים
מרבין ומשניידר את רעיונותיהם בפני סטודנטים
לביוטק ולביו-רפואה בשנתם האחרונה באקדמיה.
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מטרת ההתכנסות הייתה לקיים סיעור מוחות
סביב צרכים בעבודה היומיומית של צוות רפואי
בבית החולים ,שטרם זכו לפתרונות רפואיים.
בהמשך לכך התבשרנו כי העבודות הזוכות הן של
פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר ,שהגה רעיון
כיצד לאתר את הגורם לדלקות אוזניים בילדים,
והשנייה – רעיון לטכניקת תפירה של ד"ר דוד בן

מאיר ,מנהל היחידה לאורולוגיה ילדים בשניידר.
איל אברמוביץ ,מנהל השיווק של "מור יישום
מחקרים" ,מונה לרכז את הפרויקט מול
אוניברסיטת תל אביב בתיאום מול דנה רזניק
מרשות המחקר במרכז שניידר.
יש גם לכם רעיון? אל תשאירו אותו במגרה!
פנו לרשות המחקר ונשמח לכוון ולסייע.

מימין :פרופ' יוסף פרס ,עמית לוי ,ד"ר מאיר מי-זהב ,פרופ' שי אשכנזי ,דנה רזניק וד"ר אפרת ברון-הרלב

המלגה ע"ש אוריקי הוענקה לשני מחקרים
לשפר דימומי אף בחולי HHT
שם המחקר :יעילות ובטיחות טיפול בפרופרנולול
מקומי בדימומי אף בחולי .HHT
עורך המחקר :ד"ר מאיר מי זהב ,מכון ריאות.
רקע :מחלת  HHTאו בשמה הקודם ,אוסלר-
וובר-רנדו ,היא מחלה תורשתית השכיחה יותר
משהעריכו בעבר .במחלה ישנה פגיעה בבקרה על
היווצרות כלי דם ,ועקב כך נטייה להתפתחות כלי
דם מורחבים ולחיבורים בלתי תקינים בין ורידים
לעורקים באיברים שונים בגוף .כלי הדם המורחבים
גורמים לדימומים באף ,במערכת העיכול ,במוח,
בכבד ובריאות 50% .מילדי  HHTעד גיל 20
סובלים מדימומים באף ,ובסך הכול דימום באף
מופיע ב 90%-מהחולים .לעתים הדימומים קשים
לשליטה ,והחולים נזקקים לעירויי דם חוזרים.
יעילות הטיפולים הקיימים כיום לעצירת הדימומים
הינה חלקית .קיימת הערכה כי לפרופרנולול (דרלין)
עשוי להיות תפקיד בטיפול בדימומי אף בHHT-
עקב תפקידו כמעכב היווצרות כלי דם.
מטרת המחקר :הערכת יעילות ובטיחות מתן
מקומי של פרופרנולול לרירית האף במניעת
דימומי אף בחולי .HHT
אופן המחקר 30 :חולים יגויסו ויחולקו לשתי
קבוצות 15 :חולים יטופלו בתרופה במשך 16
שבועות ,ו 15-חולים יקבלו שמונה שבועות פלצבו
ושמונה שבועות טיפול בתרופה .יילקחו מדדים
אובייקטיביים שונים לטובת בחינת תוצאי המחקר.
לסיכום :התקווה היא כי תוצאות המחקר יוכיחו
את יעילות התרופה ,יסייעו לחולי  HHTבטיפול
בדימומי האף ,ויקטינו את הצורך בעירויי דם ואת
השהות בבית החולים.

אורי לוי – אוריקי ז"ל ,נפטר לאחר מאבק של שמונה חודשים במחלת ריאה קשה שנבעה מפגות.
אוריקי הותיר אחריו אחות תאומה מקסימה ,שזה עתה חגגה שלוש .לאחרונה התחדשה המשפחה
בבן נוסף לעמית ויעל לוי .להנצחת שמו של אוריקי החליטו הוריו להקים קרן מיוחדת ,שתעניק מדי
שנה בסמוך ליום הולדתו מלגות מחקר לחוקרים ,האחד מתחום הרפואה והשני מהצוות הפרא-רפואי
– במטרה להקל על ילדים חולים אחרים על ידי תמיכה במחקר שיוביל לקידום הטיפול במחלתם
ולשיפור איכות חייהם .ועדה מקומית של מרכז שניידר הוסמכה לבחור מדי שנה שני זוכים במלגות
שנתיות על סך  5,000שקלים כל אחת .השנה זכו במלגות (מתוך  12מועמדויות ראויות) מחקריהם
של ד"ר מאיר מי זהב ,מנהל המרכז הארצי לטיפול ב HHT-במכון הריאות ,ושל מנהלת הריפוי
בעיסוק ,יוליאנה אשל .בעמוד זה אנו מביאים בפניכם את תקצירי המחקרים הזוכים.

השפעת מחנה לילדי כוויות
שם המחקר :השפעת מחנה ייעודי לילדים נפגעי
כוויות על חיי היומיום והדימוי העצמי של הילד,
וכן על הדימוי המקצועי והאישי של אנשי הצוות
במחנה.
עורכת המחקר :יוליאנה אשל ,מנהלת הריפוי
בעיסוק.
רקע :ב 1982-התקיים בארה"ב המחנה הראשון
לילדים נפגעי כוויות ,במטרה לתת מענה לצרכים
של ילדים אלו ,שלא קיבלו התייחסות הולמת
במהלך השיקום .הטענה היא ,שהצלחה במחנה
תועתק להצלחה בסביבות משמעותיות כגון בית
הספר והבית .כיום מתקיימים ברחבי העולם כ60-
מחנות ויותר ,למעלה מ 40-מהם בארה"ב והשאר
באירופה ,באוסטרליה ,בניו זילנד ובישראל .המחנה
בארץ מתקיים כבר שבע שנים בהשתתפות ילדים
מכל המגזרים .הפרויקט יוסד ומובל על ידי מנהלת

שירותי הריפוי בעיסוק בשניידר ,יוליאנה אשל,
והמנהלת היוצאת של שירות הפיזיותרפיה בבית
החולים ,נילי ארבל .כיום עולה צורך לבסס מחקרית
את יעילותו ותרומתו של מחנה לילדים נפגעי
כוויות לשיפור ושדרוג משמעותי באיכות חייהם של
הנפגעים.
מטרות המחקר :למדוד את השפעת ההשתתפות
במחנה על חיי היומיום ,לבדוק את השפעת
ההשתתפות על הדימוי העצמי של הילד ,ולבדוק
את השפעת העבודה ההתנדבותית על הדימוי
המקצועי והאישי של אנשי הצוות.
אופן המחקר :באמצעות אנליזות של שאלונים
שיינתנו לאוכלוסיית הילדים בשני פרקי זמן .בנוסף
יינתנו שאלונים להורי הילדים ,לחונכים ולמתנדבים.
לסיכום :בפרויקט זה נוסד שיתוף פעולה בינלאומי,
שיאפשר מחקר רב מרכזי .ראוי שעבודה כזאת
תובל על ידי יוליאנה ונילי ,כמי שמובילות את
הנושא ברמה הארצית.

תמיכה במחקר :איך מגישים מועמדות?
הוועדה לתמיכה בחוקר מטעם רשות המחקר בחנה לאחרונה דרכים לקידום
הרופאים הצעירים – אלו שמרכז שניידר רואה אותם כעתיד של בית החולים.
הוועדה כללה נציגים של חוקרים מובילים משניידר ,נציגי מתמחים והנהלת
רשות המחקר .ממסקנות הוועדה:
מועמדים לתמיכה הם מתמחים בשלב הסיום של ההתמחות או מומחים צעירים
מצטיינים ,שייבחרו על ידי מנהלי המחלקות ,יו"ר החטיבה והנהלת רשות המחקר.

הקריטריונים לבחירה הם :עשייה מחקרית מוכחת ,תחום פיתוח נדרש לבית
החולים או התאמה לצרכי בית החולים והצטיינות קלינית.
תוכנית התמיכה ובחירת המנטור יתבצעו בהתאמה אישית.
רשות המחקר מאחלת הצלחה לכל החוקרים הצעירים והוותיקים במרכז
שניידר .מנהלי מחלקות מוזמנים להגיש מועמדות לדנה רזניק בהנהלת רשות
המחקר.
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במרכז

נוירולוגיה פורצת דרך

במכון לנוירולוגיה במרכז שניידר מטופלים ילדים עם מגוון רחב של בעיות תפקודיות – הן בעיות מוטוריות,
הקשורות בשרירים ובעצבים ההיקפיים ,והן מחלות של מחלת העצבים המרכזית .חלק מהמחלות הללו הן
נדירות וקשות ,והאתגר הגדול הוא לאבחן אותן במדויק ולהתאים להן את הטיפול הנכון

שבסופו של יום כל אנשי הצוות שבדקו את הילד נפגשים לסיכום רב מקצועי.
במכון לנוירולוגיה בשניידר מטופלים מדי שנה כ 9,000-ילדים .מקרה מייצג הוא
זה של תום (שם בדוי) ,ילד בריא בן  ,12שבבוקר אחד החל להתלונן על קשיים
בנוסף אנו משתתפים במחקרים קליניים בינלאומיים למציאת טיפול תרופתי
בהליכה .במשך כמה חודשים מצבו הלך והתדרדר ,עד שכמעט ולא הצליח
לילדים עם ניוון שרירים .אנו שייכים לקבוצת מחקר אקדמית של  27מרכזים
ללכת .הוא נבדק על ידי רופאים רבים ,בקהילה ובבית חולים ,ללא אבחנה
ברחבי העולם ,שמטפלים בניוון שרירים דושן .ההישגים גדולים :מדובר במחלה
ברורה באשר למקור הבעיה .הסיפור הזה ,סיוט לכל הורה ,זכה להפי-אנד רק
שעד לאחרונה לא היה לה טיפול ,למעט סטרואידים שמלווים בתופעות
לאחר שהמשפחה הגיעה לשניידר" .בסיומו של
לוואי ,ואילו כיום יש שלוש תרופות שכבר הוגשו
בירור מעמיק אבחנו שמדובר במחלה נוירולוגית
לאישור ה .FDA-אחת מהן אושרה על ידי
בעלת מקור גנטי שניתנת לטיפול ,בשם דיסטוניה
רשות התרופות האירופית וניתנת כיום במסגרת
"אחד הדברים המייחדים
של חסר דופמין" ,מספר מנהל המכון לנוירולוגיה,
המחקר לעשרה ילדים בארץ ,שרובם מטופלים
פרופ' יורם נבו" ,בעזרת טיפול תרופתי מתאים
הוא
שלנו
המכון
את
אצלנו בשניידר".
חל שיפור מדהים במצבו של הילד והוא חזר
האם יש אופק לריפוי של ניוון שרירים?
השילוב בין נוירולוגיית
לפעילות רגילה .לקרוא את מכתב התודה שכתב
"התרופות החדשות מכוונות לתיקון המרכיב
הילדים והתפתחות הילד,
לנו ,ובו הוא מספר כמה היו חייו קשים עד לטיפול
הגנטי הפגום .החידוש הוא שמדובר בטיפול
שילוב שמחזק את יכולתנו
בשניידר – זה היה רגע של התרגשות לכולנו".
בשורש הבעיה ,ולכן אלו הן תרופות פורצות
כמו שאר הילדים ובני הנוער המטופלים במכון,
דרך .גם תרופות חדשניות אלה לא יתנו בשנים
לתת מענה למגוון רחב
גם תום סבל מבעיה הנובעת מפגיעה או
הקרובות ריפוי מוחלט ,ככל הנראה ,אבל אני
ביותר של ילדים"
מהפרעה כלשהי במערכת העצבים המרכזית.
מאמין שבשילוב של מספר תרופות אנו בדרך
מדובר במחלות ובתסמונות רבות לאין ספור,
להפוך את דושן ממחלה שכרוכה במוות מוקדם
שאבחונן והטיפול בהם דורש ידע רב תחומי
למחלה כרונית מנוהלת ,שניתן להאריך בה
ילד
וכל
הילדים,
ברפואת
רבים
תחומים
מעמיק" .לנוירולוגיה יש ממשקים עם
חיים באופן משמעותי .כחלק מהמאמץ הזה פתחנו לאחרונה מעבדת מחקר
מטופל אצלנו בראייה רב תחומית" ,מציין פרופ' נבו ,מי שנחשב לאחד מבכירי
לבדיקת תרופות חדשות לניוון שרירים במודלים של תרביות תאים ,על
המומחים לנוירולוגיית ילדים בארץ ,ובעל שם עולמי בתחום מחלות השריר
מנת לייצר את הדור הבא של התרופות שיגיעו למחקרים קליניים .המעבדה
והעצב .פרופ' נבו הגיע לשניידר מהדסה הר הצופים ,שם ניהל במשך עשר
ממוקמת בבניין פלסנשטיין ומנוהלת על ידי ד"ר נורית ינאי ,חוקרת ."PhD
שנים את היחידה לנוירולוגיה והתפתחות הילד .הוא החליף בתפקיד את פרופ'
עד כמה מעורבת הגנטיקה במחלות הנוירולוגיות?
אבינועם שופר שפרש לגמלאות ,ומזה כשנה מוביל את צוות המכון יחד עם
"להפרעות נוירולוגיות רבות יש מרכיב גנטי .לשניידר ,כבית חולים שלישוני,
צועד
האחות האחראית תמי תעיזי .פגשנו בפרופ' נבו לשיחה כדי לשמוע לאן
מופנים גם חולים עם מחלות מורכבות ולא מאובחנות .באבחון מחלות אלה
עולם נוירולוגיית הילדים ,ומה חדש אצלנו בשניידר בתחום מרתק זה.
אנו נעזרים בהתקדמות הדרמטית שחלה ביכולת האבחון הגנטי ,וזאת בעזרת
מה בעצם מייחד את נוירולוגיית הילדים לעומת נוירולוגיית מבוגרים?
"גם במקצוע נוירולוגיית הילדים נכונה האמרה ש'ילד איננו מבוגר קטן' .לא זו
בלבד שסוג המחלות שונה לחלוטין ,בילדים גם יש להתחשב ב'שחקן' נוסף
והוא הגורם ההתפתחותי .בכל פעם שנבדוק ילד יש לזכור את אבני הדרך
המצופות בגילו .אין דומה בדיקת הליכה וכוח בילד בן שנה לזו של ילד בן
חמש ,שלא לדבר על מידת שיתוף הפעולה .בתחום האפילפסיה,
תסמונות אפילפטיות מסוימות – חלקן קשות וחלקן קלות
יותר וחולפות – אופייניות לגילאים מסוימים .אבחון מוקדם
ותחילת טיפול מתאים משמעותיים מאוד בתסמונות
הללו .יתר על כן ,שיקול משמעותי בבחירת הטיפול
התרופתי הוא העובדה שמערכת העצבים עדיין
מתפתחת ואנו מעוניינים לשמר את יכולותיו השכליות
של כל מטופל .בתחום מחלות השריר ,במחלת ניוון
שרירים מסוג דושן ,התערבות מוקדמת יכולה לשנות
את מהלך המחלה ,לעכב את התפתחותה ולתת
תקווה רבה יותר לעתיד".
מה חדש בתחום ההתמחות של מחלות
עצב-שריר?
"לפני כשנה פתחנו מרפאה רב תחומית לחולים בניוון
שרירים דושן ,ומרפאה נוספת תיפתח בקרוב על ידי
ד"ר שרון אהרוני .זו מרפאה עם תפיסה שירותית,
שמתחשבת במגבלות התנועה של המטופלים
ומאפשרת להם לראות בביקור אחד רופא ריאות,
אורתופד ,פיזיותרפיסטית ומומחים נוספים .במרפאה
ניתן לבצע את רוב הבדיקות הנחוצות לילד במסגרת יום
אחד .כאן בא לידי ביטוי היתרון במעטפת של שניידר :לא
רק שכל אנשי המקצוע זמינים תחת אותה קורת גג ,אלא
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לכל קשיי הקשב והריכוז ,בעיות קוגניטיביות ולקויות למידה .אנו מפעילים גם
המכון הגנטי בניהולה של פרופ' לינה באסל .יש לנו מרפאה נוירוגנטית
מרפאת  ADHDייחודית למגזר הערבי בניהולו של פרופ' לוטפי ג'אבר".
בהנהלת פרופ' רחל שטראוסברג ,ומרפאה משותפת של גנטיקה ואפילפסיה
מה מייחד את המכון לנוירולוגיה בשניידר?
בהנהלת פרופ' הדסה גולדברג-שטרן וד"ר דפנה מרום .מתקיימים מפגשים
"לדעתי ,זהו השילוב בין נוירולוגיית הילדים והתפתחות הילד ,שמחזק
קבועים בין צוות רופאי הנוירולוגיה לבין הגנטיקאים .אנו נהנים מההתקדמות
את יכולתנו לתת מענה למגוון רחב ביותר של ילדים .המכון להתפתחות
המדהימה שחלה באמצעים הגנטיים לאבחון מחלות נדירות .אם לפני
ושיקום הילד ,בניהולה של ד"ר תמר שטיינברג ,פועל כחלק מהיחידה
עשרים שנה ,כשהתמחיתי בחו"ל ,עבדתי יום שלם לאבחון גן אחד ,הרי
שלנו ומציע טיפול רב מקצועי של רופאים ,פסיכולוגים ,עו"סיות ,מרפאות
שכיום בבדיקה אחת בודקים מאות אלפי גנים ,בעלות שהולכת ומוזלת .זו
בעיסוק וקלינאיות תקשורת ,בשיתוף פעולה עם המחלקה לבריאות הנפש
מהפכה שמאפשרת לנו לאבחן מחלות שלא אובחנו בעבר ולספק ייעוץ גנטי
בשניידר – פרופ' אלן אפטר ,ד"ר סילבנה פניג
למשפחות שרוצות בכך; לעתים כהתערבות
וצוותם .מדובר באבחון וטיפול במכלול בעיות של
טיפולית אולם לרוב למניעה של הולדת ילד חולה
איחור שפתי ,מוטוריות ,בעיות תקשורת ,בעיות
נוסף".
"מטרתנו לתת שירות
התנהגות קוגניטיביות ,אוטיזם ,פיגור ,מעקב
מה חדש בתחום האפילפסיה?
ששם את החולה במרכז
פגים ועוד .התפיסה היא ,שהתערבות מוקדמת
"כל נושא המחלות הפרכוסיות ,ובהן אפילפסיה,
משנה משמעותית את היכולת העתידית של
מטופל במכון שלנו ומרוכז על ידי פרופ' הדסה
ומאפשר מתן טיפול רב
הילד והמבוגר לתפקד בחברה .גם בתחום של
גולדברג-שטרן .במסגרת המכון לנוירולוגיה
תחומי ,במקום אחד ,על
הפרעות תנועה וטיקים מתקיים שיתוף פעולה
פועל גם מכון ה ,EEG-שהשתדרג לאחרונה עם
ידי צוות רפואי מעולה.
עם המחלקה הפסיכיאטרית לילדים ונוער ,ויחד
חזרתו של ד"ר דרור קראוס מהתמחות בסינסינטי
אנחנו מספקים טיפול כוללני בילדים אלו .עוד
בתחום זה .בשנה הקרובה נשיק שירות חדש של
התברכנו באנשים מצוינים
דבר ייחודי הוא מרפאה למעקב פגים וילודים
וידאו  – EEGבמקרה של חשד לפרכוס ,המטופל
שאני גאה לעמוד בראשם"
שאנו מפעילים ,בהובלת ד"ר קרן פוליטי .אלו הן
מחובר למכשיר  EEGבמהלך שינה וערות,
דוגמאות למשמעות של היותנו חלק מבית חולים
ובאותה עת מצולם בווידאו ,על מנת להבין אם
שלישוני ,שמרכז את המטופלים המורכבים ביותר
אכן המאורעות החשודים הם אכן ממקור מוחי
מרחבי הארץ .אנו מטפלים במגוון חולים מאוד גדול ואף מייעצים למקרים
ומלווים בהפרעה בפעילות החשמלית של תאי העצב במוח".
קשים מחו"ל".
מהם החידושים הנוספים במכון?
מהו ה"אני מאמין" המקצועי שלך?
"פתחנו מרפאה נוירואימונולוגית לילדים עם טרשת נפוצה ומחלות
"לתת שירות ברמה הגבוהה ביותר ,ששם את החולה במרכז ומאפשר לתת
דמיאלינטיביות נוספות ,המאופיינות בפגיעה במיאלין – המעטפת המקיפה
לו טיפול רב תחומי ,במקום אחד ,על ידי צוות רפואי מעולה .כחלק מזה אנו
את שלוחות העצבים במערכת העצבים המרכזית .מי שמובילה את תחום זה
חותרים לכיוון של מרפאות רב צוותיות ,כאשר כל תחום מובל על ידי מומחה
במכון היא ד"ר אסתר כהן-גנלין.
ספציפי .השאיפה היא לאפשר בשניידר ובארץ שימוש באמצעים האבחנתיים
אנו מקדמים את הנושא של שיתוק מוחין ומחלות המלוות בספסטיות – מתח
והטיפוליים החדשניים במהירות האפשרית ,ולכן אנו שמים דגש רב על פיתוח
שרירים מוגבר; נושא שתוביל בקרוב ד"ר איילת הלוי בשיתוף עם ד"ר דניאל
המחקר והפעילות האקדמית ,טיפוח קשרים בינלאומיים והשתתפות בכנסים.
וייגל מאורתופדיה וד"ר גוסטבו רייז מנוירוכירורגיה .אנו מקווים להתחיל טיפול
את כל זאת עלינו לעשות במציאות מאתגרת של כוח אדם מוגבל".
במשאבות בקלופן – תרופה שמוחדרת לנוזל חוט השדרה ומאפשרת להפחית
מהו סוד ההצלחה לדעתך?
משמעותית את מתח השרירים .במרפאה זו ,שגם היא דוגמה לגישה הרב
"שילוב בין יכולות שונות .יכולת קלינית טובה ,ידע נרחב ואישיות טיפולית של
תחומית ,יבוצעו גם טיפולים תרופתיים נוספים כמו זריקות בוטוקס לטיפול
אנשי הצוות ,עם היכולת שלהם להתמודד רגשית ונפשית מול מחלות קשות,
במתח שרירים מוגבר.
להקשיב למשפחות ולילדים ,לתמוך ולתת מענה לכל צורך .התברכנו באנשים
אנו מתכננים להקים צוות רב תחומי נוסף תחת ה'גג' של המכון שלנו ,לטיפול
מצוינים ובצוות שאני גאה לעמוד בראשו".
במחלות נוירוקוטנאיות – מחלות המשתפות את העור ואת מערכת העצבים.
שאלה אישית לסיום :מדוע בחרת בנוירולוגיית ילדים?
מדובר במחלות כמו נוירופיברומטוזיס וטוברוסקלרוזיס ,שאת הטיפול בהן
"זהו מקצוע מרתק מאין כמותו ,שמציב אתגר אבחוני וטיפולי משמעותי
מובילה ד"ר רוני כהן .הרב תחומיות קריטית ,כי גם בתחום זה יש חשיבות
ביותר .כשנכנסתי לעולם הזה לפני כעשרים שנה ,התחום היה בשלבי גישוש
רבה לגנטיקה ,לאורתופדיה ,לאונקולוגיה ועוד".
של אבחון גנטי במחלות חשוכות מרפא ,שלמעשה לא הבנו ולא הכרנו .כיום,
האם כל המחלות הנוירולוגיות קשות ומורכבות כל כך?
צוות המכון לוקח חלק פעיל בתהליך האבחון של חולים אלה ,יכול לשפר
"צוות המכון מאבחן ומטפל בשגרה גם בהפרעות רבות שחומרתן פחותה,
את מצבם התפקודי ולתת להם תקווה לטיפולים מרפאים בעתיד .אם זה לא
אבל הן חשובות לאיכות החיים ושכיחות מאוד – החל מבעיות כמו כאבי
מסעיר ומרגש ,מה כן?"...
ראש אקוטיים וכרוניים ,שאנו רואים במסגרת מרפאה נוירולוגית כללית ,ועד
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המשאב האנושי

הטובים שבטובים
במסגרת תהליך בחירת העובד המצטיין הגיעו למחלקת משאבי אנוש עשרות המלצות על עובדים ,אשר
בלטו השנה בעשייתם וזוכים על כך להערכה מחבריהם לעבודה .ועדת המצוינות ,המורכבת מחברי הנהלת
בית החולים ומנציגים של ועדי העובדים והרופאים ,נדרשה לבחור את הטובים שבין הטובים .קבלו אותם!

פרס מנכ"ל כללית

פרסי מנהל בית החולים
ד"ר ענת בן דור ,זוכת פרס מנכ"ל כללית

אירנה ולקוב-ברברמן ,אחות במחלקת ילדים ב' ,עובדת בשניידר
משנת  2002כאחות מוסמכת .בנוסף ,בתפקידה כמדריכה קלינית של
סטודנטים לסיעוד ,היא תורמת לקידום הידע ומהווה דמות משמעותית
במחלקה .אירנה היא אחות מקצועית ואיכותית ,הבולטת בעבודתה
הסיעודית .היא מפעילה שיקול דעת בעבודתה ,לוקחת אחריות ,שותפה
לבניית נהלי עבודה וייעול ולויאלית למחלקה ולבית החולים .צוות
המחלקה ,שהמליץ על אירנה כמועמדת לפרס ,הדגיש כי דמותה מהווה
מודל ל"דמות האחות" הרצויה בבית חולים.
ד"ר קונסטנטין נקרסוב ,רופא מרדים בכיר במחלקת ההרדמה ,עובד
בשניידר משנת  .2000פרס מנהל בית החולים הוענק לו על היותו
רופא בעל אישיות יוצאת דופן ,אהוד ביותר על חבריו לצוות ועמיתים
ממחלקות אחרות ,שעימם אין הוא מהסס לחלוק את הידע והניסיון הרב
שצבר .ד"ר נקרסוב יישם בשניידר שיטות חדשות ומתקדמות להחדרת
צנתר ורידי ועורקי באמצעות שימוש באולטרסאונד ,דבר המונע את
חשיפת הילד להקרנות מיותרות .הוא מסייע ליחידות טיפול נמרץ בכל
הקשור להחדרת צנתרים בפגים ובמקרים מורכבים נוספים ,ובנוסף
מבצע חסימות עצביות תחת אולטרסאונד להפחתת הכאב.
איילת אהרון ,רכזת פרט ושכר במחלקת משאבי אנוש ,עובדת בשניידר
משנת  2002ומטפלת בסקטור הסיעוד .פרס מנהל בית החולים הוענק
לה על כך שהיא משלבת במיומנות ובכישרון יוצאי דופן הן את צרכי
הארגון והן את צרכי העובד .היא מתנדבת לפעילויות חוצות מחלקה,
לבדיקת נהלים ,לחידוש טפסים ולבקרות ,שלגביהן היא מקפידה הקפדה
יתרה לטובת הארגון ובכפוף לנהלים .לאחרונה נבחרה לשמש כמומחית
תוכן בנושא החשוב מאין כמותו של תחשיבי הפרישה והסימולציות
הנדרשות .איילת קורצה מחומרים של מצוינות ,כאשר בנוסף היא מהווה
מודל לשיתוף פעולה ,להטיית שכם ,לתמיכה ולרוח טובה.

פרס הוקרה

ד"ר ענת בן דור ,מנהלת מערך המעבדות בבית החולים מאז שנת  ,2010היא זוכת
פרס מנכ"ל כללית לשנת  .2015בעבודת ניהול רגישה ונבונה ,הצליחה לחבר את
המעבדה ההמטו-אונקולוגית ואת המעבדה לבדיקות דחופות וליצור מהן מערך מעבדות
אחד ,תוך שהיא מאפשרת ניהול מבוזר .בנוסף ,יצרה מנגנוני איכות ובקרה חדשים
לעבודת המעבדות ומקדמת תהליכי שיפור רבים .עבודת הניהול שלה מאופיינת בהשקעה
בצוות העובדים כפרטים וכבודדים ,בגיבוש הצוות וביצירת אווירה נעימה ומקדמת.
ביוזמתה ,מופנות למעבדות שניידר בדיקות אשר בעבר התקיימו במעבדות חיצוניות,
ובכך היא תורמת להגדלת הכנסות בית החולים וממצבת אותו כמרכז מוביל בכל
הקשור לבדיקות מעבדה בילדים .מעבר להיותה אשת מקצוע מהשורה הראשונה ,ניחנה
ענת באישיות נעימה וזוכה להערכה רבה מצד הממונים עליה ,עובדי המערך ועמיתיה
במרכז שניידר ומחוצה לו .פרס המנכ"ל יוענק לד"ר ענת בן דור בטקס הארצי שייערך
ב.17.2.2016-
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צוות מטבח הפורמולה הוא הזוכה באות ההוקרה מטעם הנהלת מרכז
שניידר לשנת  .2015הצוות מבצע עבודה רוטינית מאחורי הקלעים ,ללא
מגע עם מטופלים ,ועל אף זאת עובדי המטבח מכירים את המטופלים
ואת צרכיהם ,יודעים פרטים על מצבם הרפואי ומתעניינים בהתקדמותם.
בשנים האחרונות ניכר שיפור גדול ומשמעותי בעבודת המטבח ,והצוות
שוקד על הכנסת שיפורים וייעול דרכי העבודה תוך שיתוף פעולה עם
הצוותים המטפלים במחלקות .כמו כן ,ניכרת במטבח הקפדה יתרה בכל
הקשור להיגיינה ולמניעת זיהומים.
הנהלת מרכז שניידר בראשות פרופ' יוסף פרס מברכת את
העובדים המצטיינים של בית החולים לשנת  .2015יישר כוח!
טקס עובדים מצטיינים ומחלקות מצטיינות בשירות
יתקיים ביום ראשון  7.2.2016באודיטוריום בניין המחקר
ע"ש פלסנשטיין .כולם מוזמנים!

ד"ר שרה אליצור מונתה למנהלת שירות ממאירויות המטולוגיות בילדים >>> ד"ר אבלין טרביקין מונתה למנהלת יחידת הרדמה >>>
פרופ' משה נוסינוביץ' מונה למנהל שירות בקרת מחקרים >>> ד"ר נילי צוקר מונתה למנהלת שירות מרפאת מכון הלב >>> תמי תעיזי
מונתה לתפקיד אחות אחראית במרפאה הנוירולוגית >>> פרופ' רחל שטראוסברג קיבלה דרגת פרופסור מן המניין קליני באונ' תל אביב

מנהלים חדשים במרכז שניידר לרפואת ילדים
פרופ' לינה באסל:
מנהלת המכון הגנטי

ד"ר סילבנה פניג:
מנהלת המח' לרפואה פסיכולוגית

פרופ' לינה באסל מונתה למנהלת
המכון הגנטי בבי"ח בילינסון
ובמרכז שניידר .בתפקידה האחרון
שימשה כממלאת מקום מנהל
המכון הגנטי בבילינסון וכמנהלת
היחידה לגנטיקת ילדים בשניידר.
פרופ' באסל בת  ,48נשואה2+
ומתגוררת בפתח תקוה .בשנת
 2013קיבלה דרגת פרופסור חבר
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל אביב ,ולאחרונה נבחרה
לתפקיד יו"ר איגוד הגנטיקאים
הרפואיים בישראל.
פרופ' באסל קצרה הצלחות
מחקריות בינלאומיות רבות
וזכתה למענקי מחקר נחשבים מאוד בתחום גנטיקת ילדים .במהלך השנים
האחרונות היא אחראית לגילויי גנים חדשים ,שפורסמו בספרות המקצועית
היוקרתית בעולם בתחום הגנטיקה ,ביניהם גן הגורם לאפילפסיה קטלנית
בילדים ,גן הגורם למחלה ניוונית קטלנית בילדים ,גן הגורם למחלת עור
ולליקויי שיער וגנים הגורמים לפיגור שכלי.
"זוהי זכות גדולה עבורי להוביל את המכון הגנטי ,מהמרכזים הגנטיים
המובילים בישראל" ,אמרה פרופ' באסל" ,אני רואה בגנטיקה את רפואת
העתיד .בעידן של פריצות דרך וגילויים חדשים ,יש חשיבות אדירה למחקר
בתחום זה .בכל פעם שאנו מצליחים למנוע מום או לאפשר חיים מספקים
למרות בעיה גנטית נדירה – אני חשה חדווה מחדש .המכון הגנטי כולל
מרפאות ייחודיות ומופנים אלינו מטופלים מכל רחבי הארץ .כולי תקווה
שנמשיך להצעיד קדימה את המכון הגנטי ,הן ברמה הקלינית והן ברמת
השירות למטופלים".

ד"ר סילבנה פניג מונתה
למנהלת המחלקה לרפואה
פסיכולוגית בשניידר במקומו
של פרופ' אלן אפטר ,אשר ניהל
את המחלקה ב 15-השנים
האחרונות ופרש לגמלאות.
ד"ר פניג ,תושבת הוד השרון,
נשואה ,4+עובדת כפסיכיאטרית
במרכז שניידר מיום הקמתו.
בתפקידה האחרון הייתה
מנהלת היחידה להתערבות
במצבי משבר (מחלקת
ילדים ד') בבית החולים .ד"ר
פניג בוגרת לימודי רפואה
באוניברסיטת תל אביב ,ואת
התמחותה בפסיכיאטריה של הילד עשתה בארץ ובאוניברסיטת ניו יורק.
היא משמשת כמרצה בכירה וכרכזת לימודי המשך בפסיכיאטריה של
הילד באוניברסיטת תל אביב ,יושבת ראש ועדת בחינות בפסיכיאטריה
של הילד מטעם ההסתדרות הרפואית וחברת הנהלה בעמותה להפרעות
אכילה .במסגרת המחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר פועלות מרפאות
ייעודיות ,המתמחות בנושאים השונים הקשורים בבריאות הנפש בילדים
ובני נוער ,ביניהם דיכאון ואובדנות ,חרדה ,הפרעות טיקים וטורט ,פוסט
טראומה ,הפרעות התפתחותיות עם תחלואה נפשית נלווית ,ביופידבק
והיפנוזה ,סמכות הורית ,לקויות למידה ,טיפול משפחתי ,הפרעות גוף-נפש,
הפרעות אכילה ,מרפאה בריאטרית ומרפאה כללית .פרופ' יוסף פרס,
מנהל מרכז שניידר ,ברך את ד"ר פניג לרגל מינויה והודה בשם הנהלת בית
החולים לפרופ' אלן אפטר ,הממשיך לעבוד כרופא בכיר במחלקה לרפואה
פסיכולוגית ,על שנות פעילותו הרבות והפוריות בניהול המחלקה.

איילת קלר:
מנהלת השירות לפיזיותרפיה

רן זכריה:
מנהל משאבי אנוש

איילת קלר מונתה למנהלת
השירות לפיזיותרפיה במקומה
של נילי ארבל שפרשה לגמלאות.
איילת ,תושבת גבעתיים,
עובדת בשניידר מאז הקמתו.
בתפקידה האחרון כסגנית
מנהלת השירות לפיזיותרפיה
לקחה חלק בפעילויות המרפאה
האורתופדית השיקומית ,המרפאה
הרב מקצועית לספינה ביפידה
והמרפאה למעקב וטיפול בפגים,
וכן נמנתה על צוות ההקמה של
מרפאות אורתופדיות ונוירולוגיות
ייעודיות .היא בעלת תואר ראשון
ושני בפיזיותרפיה מאוניברסיטת
תל אביב ובעלת תואר שני בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן
גוריון ,ושימשה כמדריכה קלינית של סטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה
באוניברסיטאות תל אביב ,בן גוריון ,חיפה ואריאל .השירות לפיזיותרפיה
בשניידר מהווה חלק בלתי נפרד מהצוות המקצועי הרב תחומי בבית
החולים .השירות מספק ייעוץ למחלקות הילדים וטיפולים שונים ,כגון הערכה
וטיפול התפתחותי ,טיפולים נשימתיים ,טיפולים משקמים לאחר התערבות
אורתופדית ,וטיפולים שיקומיים לנפגעי כוויות ולסובלים מכאב כרוני
ומפגיעות נוירולוגיות על רקע טראומתי או גידולי מוח.
הנהלת בית החולים בראשות פרופ' פרס בירכה על המינוי והודתה לנילי
ארבל על העשייה הפורה בשנות פעילותה הרבות במרכז שניידר.

רן זכריה מונה למנהל מחלקת
משאבי אנוש במרכז שניידר,
והחליף בתפקיד את עו"ד רבקה
קייזר ,שפרשה לגמלאות לאחר
 39שנות עבודה בכללית.
רן ,בן  ,40נשוי ואב לשלוש בנות,
מתגורר באשדוד .הוא מצטרף
לצוות מרכז שניידר לאחר
שמונה שנות עבודה בבתי חולים
של כללית .בתפקידו האחרון
שימש במשך שלוש שנים
כממונה פרט ושכר בבית חולים
השרון ,וקודם לכן כממונה בקרה
במחלקת משאבי אנוש של
המרכז הרפואי סורוקה ,תפקיד
שמילא חמש שנים .רן זכריה בעל תואר ראשון במשאבי אנוש ומנהל
עסקים ,ומשרת במילואים בדרגת רב סרן .בתפקידו החדש הוא מחליף
כאמור את עו"ד רבקה קייזר .רבקה הגיעה למרכז שניידר לפני שלוש
שנים ,לאחר  35שנות עבודה בביה"ח לוינשטיין ,שם מילאה בהצלחה שורה
של תפקידים ,בהם  13שנה כמנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית ו15-
שנה כמנהלת משאבי אנוש .בכל תפקידיה בעבר ובהווה זכתה להערכה
רבה מצד ממונים ועובדים והטביעה חותם ייחודי.
מנהל בית החולים ,פרופ' יוסף פרס ,והנהלת מרכז שניידר הודו לרבקה
על תרומתה הרבה ,ושולחים איחולי הצלחה לרן בתפקידו החדש כמנהל
משאבי אנוש של בית החולים.
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לינק לקובץ :לחץ כאן
בריאות 10
תוכנית:
21/10/2015
תאריך:
09:07:52
שעה:
ערוץ 10
רשת:
כותרת:

דף הפייסבוק של ידיעות אחרונות
לאשה

פרופ' משה פיליפ,מרכז רפואי שניידר-
תהליך ובעיות הגדילה אצל הילדים

רפי קרסו  :גדילה אצל ילדים עשויה להיות מושפעת מגורמים
רבים ,במקרים מסוימים ניתן להתערב רפואית בקצב הגדילה ,ועל
כך נדבר עם פרופ' משה פיליפ ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת במרכז הרפואי שניידר .שלום לך פרופ' פיליפ.

ידיעות אחרונות

פרופ' משה פיליפ  :בוקר טוב.
רפי קרסו  :איך ילדים גדלים.
פרופ' משה פיליפ  :גדלים כי ...יש להם את התוכנה הזאת בדנ"א
שאומרת להם שהגיע הזמן לגדול .ילדים גדלים לפי תכנית גנטית
שמורשת אליהם ,ומשתתפים בתהליך הגדילה מערכות שונות .בעצם
כמעט כל מערכות הגוף משתתפות בתהליך הגדילה .כולנו יודעים

"בריאות  - "10ערוץ 10

על המערכת האנדוקרינית שהיא האינטגרטור ,אותו מפקח עליון

על התהליך זה ,אבל כל מערכות הגוף בעצם משתתפות בגדילה.
רפי קרסו  :האם צדקה הסבתא שאמרה ,לכו לישון כי אתם

6678196
עמוד  1מתוך 11

העיר מלאבס
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פעימת הלב

חוקרות ומציגות :אחיות שניידר בקדמת הבמה
אחיות מרכז שניידר לקחו חלק פעיל בכנס
המחקר החצי שנתי של העמותה למחקר בסיעוד,
שנערך בספטמבר  2015במרכז הרפואי סורוקה
בהשתתפות כ 300-אחיות מרחבי הארץ .מערך
הסיעוד של שניידר רשם ייצוג משמעותי באירוע,
החל ממעורבות בארגון הכנס ,דרך הצגת עבודות
וכלה בקבלת מלגות מחקר.
בין מארגני הכנס הייתה עירית שוורץ ,מנהלת
הסיעוד במערך ההמטולוגי-אונקולוגי בשניידר.
במושב הילדים ,שבו כיהנה כיושבת ראש נורית
ברוך ,מנהלת הסיעוד בשניידר ,הוצגו שתי עבודות
של אחיות בית החולים.
אנה בנקוביץ מהיחידה לטיפול נמרץ הציגה מחקר:
"כל מה שרצינו לדעת אודות עירוי פריפרי והעזנו
לשאול" .המחקר התקיים ביחידה בהובלתן של
האחיות שוש כהן ,אינה בריום ואסתר שמואלוב.
העבודה בדקה מהם הגורמים והמאפיינים המעלים

סיכון לנזקי רקמה בעקבות שימוש בעירוי פריפרי
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים.
שאדיה חג'לה מיחידת הצנתורים הציגה את
עבודתה בנושא "שחיקה ושביעות רצון מהחיים של
אימהות עובדות לילדים עם מום לב" .במחקרה
השוותה שאדיה את רמת שביעות הרצון והשחיקה
של אימהות עובדות לילדים עם מום לב מורכב
לעומת אימהות עובדות לילדים עם מום לב קל.
במושב חינוך ופיתוח מקצועי הציגה עירית שוורץ
עבודת מחקר שהתבצעה בשיתוף רוחי גודינגר
והנהלת הסיעוד ,ובחנה את תרומת התואר
השני של אחיות לעשייה הקלינית ולהתפתחות
מקצועית.
במושב מחלות כלי דם ונפרולוגיה הציגה דלית כהן
מחקר שביצע צוות הסיעוד של המכון הנפרולוגי,
בראשותה של מריה יוציס .המחקר בדק ידע
ועמדות של הצוות המטפל לגבי תופעת יתר

לחץ דם בילדות .עבודה זו היא חלק מפרויקט
רחב היקף ,הכולל את צוות המטפלים בתחום
הפדיאטריה בבית החולים ובקהילה.
במסגרת הכנס חולקו מלגות למחקרים נבחרים,
בין השאר לשתי אחיות משניידר :יוליה גנדלר,
אחות אחראית מרפאת ריאות ,קיבלה מלגה עבור
עבודת הדוקטורט שלה העוסקת בניתוח תהליך
קבלת החלטות של זוגות בנוגע להפסקת היריון
אצל הורים שהתגלה מום לבבי בעוברם .אנה
בנקוביץ מהיחידה לטיפול נמרץ קיבלה מלגה עבור
עבודת התיזה שלה – השפעת החשיפה לטראומה
פיזית ,שנעשתה במסגרת לימודי תואר שני
באוניברסיטת בן גוריון.
הנהלת הסיעוד רואה את קידום המחקר בסיעוד
כערך עליון ומעמידה כלים ותמיכה לכל אחות,
המעוניינת לבצע מחקר במקום עבודתה.

תקשורת ,שיתוף והקשבה ביום הילד הבינלאומי
כמדי שנה ציינה הוועדה להגנת הילד
בשניידר את יום הילד הבינלאומי,
והפעם בסימן "תקשורת ,שיתוף
והקשבה" .לרגל האירוע ,בישיבת
החטיבה של בית החולים הציגה
פרופ' רחל לב-ויזל מאוניברסיטת
חיפה ממצאי סקר ראשון מסוגו,
המעיד כי היקף תופעת ההתעללות
בבני נוער רחב בהרבה מהידוע
ומהמדווח לרשויות .על רקע
ממצאים אלה ביקשה הוועדה
להעלות את המודעות לחשיבות
איתור מצבי מצוקה בקרב ילדים.
הפעילות נערכה בלובי שניידר וכללה
צילומי מגנטים של הורים וילדים
בסימן חשיבות השיתוף וההקשבה,
מתן כלים להורים להקשבה נכונה
וחלוקת חוברות הסבר לילדים .צוות
הוועדה (בתמונה ,מימין לשמאל)
כולל את דגנית בן ניסן ,פסיכולוגית
ראשית של המכון להתפתחות הילד,
עידית רונן מהנהלת הסיעוד ,ד"ר
רמה שוורץ ,יו"ר הוועדה ורופאה
בכירה במחלקה לרפואה דחופה
(מיון) ,ומרכזת הועדה ,אפרת
הראל ,עובדת סוציאלית במכון
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת.

צוללים לעומקו של "אוקיינוס כחול"
קורס ייחודי לאחיות בכללית ,העובדות בתחום הפדיאטרי מעל לשנתיים בבתי
החולים ובקהילה ,נפתח לאחרונה במרכז שניידר.
תוכנית הקורס ,הכוללת רכישת מיומנות תיאורטית ומעשית בסיעוד
הפדיאטרי ,נבנתה על ידי צוות שכלל את רוחי גודינגר מהנהלת הסיעוד
בשניידר ,דבי שקדי מהנהלת הסיעוד בבית החולים מאיר ואתי רפאלוביץ'
מחטיבת הקהילה ,בהנחיית תמירה חפץ מההנהלה הראשית .רכזת הקורס
היא רחלי גבע משניידר ,מנהלת סיעוד אשפוז ג' ,וחלק גדול מן המרצים בו
נמנים על מומחי שניידר בתחומי הסיעוד והרפואה .הקורס נפתח באוקטובר

האחרון וצפוי להסתיים באמצע יולי  .2016ד"ר דורית וייס ,האחות הראשית
של כללית ,אומרת כי הקורס מהווה חלק מאסטרטגיית הסיעוד בכללית
במסגרת פרויקט "אוקיינוס כחול" – אנלוגיה לכחול העמוק של האוקיינוס
רחב הידיים ,בעל פוטנציאל אדיר ולא מנוצל של יכולות שטרם נחקרו ונחשפו.
"הפרויקט מביא חדשנות בסיעוד ומתן פתרון חדש של פיתוח התמחות
בסיעוד" ,היא מציינת .נורית ברוך ,מנהלת הסיעוד בשניידר ,מדגישה את
חשיבות הידע הרב והמעודכן לאחיות פדיאטריה ומאחלת לימודים פוריים לכל
משתתפי הקורס.
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לזכרם

ד"ר עודד פוזננסקי ז"ל .פרידה בטרם עת
ד"ר עודד פוזננסקי ,רופא מוערך ואהוב על עמיתיו ועל מטופליו,
עבד שנים רבות במחלקה לרפואה דחופה בשניידר לפני
שעבר לנהל לפני כשנה את מיון הילדים בהדסה עין כרם.
ד"ר פוזננסקי הותיר אחריו שלוש בנות ואת רעייתו אילנית,
אחות ותיקה בשניידר ,שמונתה לאחרונה לתפקיד מ"מ אחות
אחראית במחלקה הכירורגית“ .עודד עבר לפני כשנה להדסה
אבל הוא ‘גדל' בשניידר ,פה הכיר את אילנית ונשאר חלק בלתי
נפרד ממשפחתנו" ,סיפר פרופ' יחזקאל ויסמן ,מנהל המחלקה
לרפואה דחופה בשניידר וחברו של ד"ר פוזננסקי“ ,התברכנו
ברופא משכמו ומעלה ,חכם מאוד ,חבר נפלא ובעל אישיות
מקסימה ,בעל חוש הומור ,חיוניות ויכולת נתינה מדהימה ,שידע
למצוא את דרכו ללבו של כל אדם ומצא שפה משותפת עם
כל אחד .עודד היה בשר מבשרנו ,ואני מדבר בשמם של רבים
מאנשי שניידר .הוא היה בשיא הקריירה שלו והצליח להוביל
בתפקידו החדש בהדסה שינויים רבים בזכות המקצועיות
והדומיננטיות שלו .זו אבידה גדולה לאין שיעור; נותרנו כולנו עם
חור גדול בלב מלכתו בטרם עת".
צילום :זיו קורן

ציפי דנה ז"ל.
מלאכית על גלגלים בלבן

ציפי דנה ,אחות ותיקה ומוערכת ,מדור המייסדים של מרכז שניידר ,הלכה לעולמה לאחר
שנים של מאבק אמיץ ועיקש במגבלות בריאותיות .ציפי ,שעבדה  13שנים במחלקה
האונקולוגית כאחות מתאמת טיפול בית ,הייתה אהובה ונערצת על כולם בזכות מסירות אין
קץ ,אכפתיות ,צניעות ויכולת מופלאה להרעיף חום ואהבה על מטופליה .ציפי הייתה אשת
מקצוע מהמדרגה הראשונה .היא סיימה בארה"ב את לימודי התואר השני כמומחית קלינית
לילדים עם מחלות כרוניות ,עבדה בבתי חולים לילדים בארה"ב ובאנגליה ,לימדה בבית
הספר לאחיות בבית החולים קפלן ברחובות ,ובשנת  1989הגיעה למחלקה האונקולוגית
ועברה ִאתה למשכנה החדש במרכז שניידר שאך הוקם .ציפי עשתה רבות לקידום הידע
באונקולוגיה ולקידום רווחת הילד החולה ומשפחתו .היא הכשירה צוות של אחיות ,שעד היום
מנסות לחקותה ולפעול ברוחה המיוחדת .בשנת  2005קיבלה פרס הצטיינות מהאגודה
למלחמה בסרטן על בניית תפקיד כאחות מתאמת טיפול פליאטיבי .עבור מטופליה ,חבריה
לעבודה ותלמידיה ציפי הייתה דמות מופת ,שנאבקה בגבורה בקשיים אישיים ובחרה תמיד
באופטימיות ובנתינה .היא תישאר תמיד מקור של עוצמה ושל השראה.

רוכבים לזכר ד"ר אלעד פייגין
חצי שנה חלפה מאז הלך מאתנו ד"ר אלעד
פייגין .בנוסף להיותו אדם נפלא ורופא
מוכשר ,הכרנו את אלעד כרוכב אופניים
מעולה .במשך שנים היה רוכב לעבודה
בשניידר מביתו שבמבשרת ציון ,ואף השתתף
במסעות האופניים של בית החולים שנערכו
לגיוס כספים .אלעד אהב את הרכיבות
הארוכות בנות מאות קילומטרים לאורך נופי
הארץ היפהפיים ,ואף השתתף ברכיבה של
 500ק"מ ממטולה לאילת כשבגופו כבר
התפשט הגידול שעתיד לסיים את חייו.
ד"ר אלעד פייגין השתייך לקבוצת רוכבי
ראשון ,קבוצה שהיא בית ומשפחה שנייה.
חבריו לקבוצה חיפשו את הדרך הראויה
ביותר להנציח את זכרו ובחרו באתגר רכיבה,
שאלעד ,לו היה חי ,לבטח היה מראשוני
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הנרשמים אליו :רכיבה רצופה מראשל"צ
לאילת ,מרחק של  350ק"מ .בטקס ההזנקה
המרגש נכחו בני משפחתו ופרופ' נפתלי
פרויד ,מנהל המחלקה הכירורגית בשניידר.
אשתו ובתו של אלעד נכחו גם בטקס
הסיום .ברכיבה השתתפו חבריו לעבודה
בשניידר ,אילן לוי וד"ר אלי שמחי ,בצד 15
‘בני משפחה' נוספים ממשפחת רוכבי ראשון.
למי שהכירו את אלעד באופן אישי ,הייתה זו
הזדמנות להתייחד עם זכרו במרחבי המדבר
החשוך ,ברכיבה קסומה לאור ירח מלא .מי
שלא הכיר את אלעד נחשף בזכות האירוע
לאדם הנפלא והמיוחד שהיה .מסע הרכיבה
"ראשון-אילת ביומיים" מתוכנן להפוך לאירוע
שנתי לזכרו של ד"ר אלעד פייגין ,שתמיד יהיה
חלק מאתנו.

עושים היכרות

מחברת את פסיפס הנפש
מיכל גולדשמידט ,פסיכולוגית קלינית-מדריכה עתירת ניסיון בתחום בריאות הנפש לילד ולמתבגר ,הצטרפה
לפני שנתיים למרפאת ה FTT-כאחראית על צוות הפסיכולוגים במרפאה .מודל העבודה שהביאה עמה
ופיתחה בשניידר מאפשר טיפול יעיל בילדים עם הפרעות אכילה בגיל הרך – וחשוב לא פחות ,בהוריהם
שם :מיכל גולדשמידט.
מקצוע :פסיכולוגית קלינית-מדריכה.
משפחה :נשואה ואם לשלושה.
תפקיד נוכחי :מזה שנתיים ,פסיכולוגית קלינית
במרפאת  FTTבאשפוז יום.
עוסקת באבחון ובטיפול פסיכולוגי בילדים
הסובלים ממגוון הפרעות אכילה בגיל הרך
ובהוריהם ,ומדריכה את אנשי הצוות במרפאה
המטפלים בתחום הרגשי.
על המרפאה :מרפאת FAILURE( FTT
 )TO THRIVEהיא מרפאה רב-מקצועית
המאבחנת ומטפלת בילדים עד גיל שלוש שנים,
הסובלים מכשל בשגשוג – אינם גדלים לפי
הנורמות של בני גילם ומינם לאורך זמן ,באופן
העלול לפגוע בהתפתחות התקינה .מכאן,
החשיבות הרבה שבאבחון ובטיפול בילדים אלה.
המרפאה מנוהלת על ידי ד"ר דוד שטייר ופועלת
במסגרת מחלקת אשפוז יום ילדים בהנהלת
פרופ' אברהם זכריה.
על התחום :חוסר השגשוג נובע הן ממחלות
גופניות ,סיבוכי פגות ותסמונות ,והן מהפרעות
שאינן גופניות כגון הפרעות בהאכלה ובאכילה,
בעיות בקשר הורה-ילד והפרעות בתפקוד
ההורי .הפרעות האכילה מתבטאות במגוון
התנהגויות כגון סירוב לאכול ,קושי במעבר
למוצקים ,אכילה בררנית ואכילה פוסט-
טראומתית.
על העבודה :מרפאת  FTTפועלת כצוות רב-
תחומי – רופא ילדים ,אחות ,פסיכיאטרית ילדים,
פסיכולוגית קלינית ,עו"ס ,דיאטנית ומרפאה
בעיסוק .בהתאם למודל שלנו ,הערכה ואבחנה
ראשונית של קשיי הילדים נערכת על ידי חברי
הצוות במסגרת ה"פיקניק" :אכילה משותפת
לילד ,להוריו ולצוות לצורך תצפית בהתנהגויות
הילד והוריו בעת האכילה .לאחר מכן נקבעים
דרכי ההתערבות והטיפולים השונים .הטיפולים
הפסיכולוגיים נערכים במסגרת ייעוץ והדרכת
הורים ,הכוללת הסבר פסיכודידקטי לגבי
ההפרעות ,התערבויות טיפוליות במסגרת
ה"פיקניק" וטיפול דיאדי מבוסס מנטליזציה.
הכוונה לטיפול פסיכולוגי המתרחש בפגישות
משותפות להורה ולילד ,בהן אנו עוזרים להורה
לפתח את יכולתו להכיר ולהבין את העולם
המנטלי (רגשות ,תחושות ,ציפיות) שלו ושל
ילדו ,המשפיע ומכוון את ההתנהגות.
מיוחד ב :FTT-ייחודיות עבודת הפסיכולוג
במרפאת  FTTהיא בהתייחסות לאלמנטים
התפתחותיים ,רגשיים והתנהגותיים של הילד,
בחינת התפקוד ההורי והתמקדות בדפוסי
הקשר של הילד והוריו .העבודה במרפאה מהווה
עבורי אתגר גדול ומעניקה לי עניין מקצועי ואישי
רב .היא מספקת מקור לתמיכה והכלה גם
להורים ,החווים קשיים רבים עם ילדיהם ,ואפשר
לחוש סיפוק רב מהיכולת לעזור להם לפתח
דרכי תגובה הולמות במעבר לאכילה תקינה
ועצמאית המביאה לעלייה במשקל ולגדילה
של הילד .לעתים די בפגישות ספורות ,ולעתים

"אמנות הפסיפס
דומה לתהליך הטיפולי
המאפשר אינטגרציה
לחלקי הנפש ,אצל הילד
והוריו ,לשם בנייה וגיבוש
של עצמי שלם יותר"

התהליך הטיפולי דורש אורך רוח והתמדה מצד
ההורה.
מקרה לדוגמה :ילד בן שנתיים ,שמגיל ינקות עבר
פרוצדורות רפואיות ומספר אשפוזים עד לניתוח
השתלת כבד ,ומאז ניזון על ידי צינור הזנה בלבד
וסירב לכל מאכל או שתייה דרך הפה .העבודה
הטיפולית הפסיכולוגית כללה מפגשים משותפים
לילד ולאם ,שחוותה דאגה רבה וחוסר אונים
בהתמודדותה עם קשיי הילד .במפגשים חשפנו כי
הסיבות לסירוב לאכול נובע מטראומות הקשורות
בבליעה .האם הודרכה כיצד "לספר" לילד מה
עבר בילדותו בבית החולים ,כיצד לחשוף את הילד
למאכלים באופן הדרגתי ,ניתנה הדרכה לצוות
הגן לגבי האכילה ובוצעו התערבויות בארוחות
משותפות .התהליך כלל שלבי חשיפה הדרגתית
למאכלים ,ליקוק נוזלים ,ליקוק אוכל ללא בליעה,
בליעת מאכלים רכים עד למעבר לאכילה רגילה.

"אני מאמין" :המוטו המקצועי שלי הוא שההורה
הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בילד ,ועל כן יש
לראותו כשותף פעיל בטיפול .חשיבות הטיפול
הפסיכולוגי בהפרעות אכילה בגיל הרך הוא בעזרה
להורה לסייע לילדו להתפתח בצורה תקינה ולפתח
עמו יחסים מיטיבים.
לנפש :בשנים האחרונות אני עוסקת באומנות
הפסיפס ,המאפשרת לי הלך רוח פתוח ומרחב
חשיבה חדש .אני משתמשת בכלים ישנים ,אבנים,
זכוכיות ועוד ,שוברת ומפרקת את החומרים
השונים ומחברת אותם מחדש בתהליכי ִמחזור,
שחזור ו"רפאות כדים" לכדי יצירה שלמה המורכבת
מישן וחדש וממגוון חומרים וצבעים .עבודת
הפסיפס דומה לתהליך הטיפולי הרגשי ,המאפשר
אינטגרציה חדשה לחלקי הנפש ולחוויות ואירועים
שונים ,הן אצל הילד והן אצל הוריו ,לשם בנייה
וגיבוש של עצמי שלם יותר.
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עם כל הלב

מלכות התיאטרון
למען ילדים שלנו

בחודש נובמבר השיקה עמותת "ילדים שלנו" את העונה השישית של
ההרצאות בשיתוף עם בני ברית לשכת יוסף נייגו ,במפגש מרתק עם כלות
פרס ישראל ,השחקניות ליא קניג ומרים זוהר .את האירוע יזמה וארגנה
אודליה שיגריס ,מרכזת ההרצאות בעמותה ,והוא התקיים בנוכחות ידידי
העמותה ואנשי עסקים בביתם של לימור ויצחק בז'רנו ,יו"ר ומנכ"ל קבוצת
תעשיות רדימיקס ישראל ,שפתחו בפנינו זו השנה השנייה את ביתם ואת
לבם .המפגש עם השחקניות הגדולות של התיאטרון הישראלי ריגש את כל
האורחים .הן סיפרו על עצמן ועל עשייתן ושיתפו בחוויות מיוחדות .ההכנסות
מהאירוע הוקדשו לטובת רכישה חודשית של ערכות בדיקה מיוחדות לילדים
המטופלים במכון לסוכרת .העמותה היא הרוכשת הבלעדית של ערכות
חיוניות אלו ,שאינן כלולות בסל הבריאות וחוסכות מהילדים את הצורך
בבדיקות דם חוזרות ונשנות .תודה מקרב לב לאודליה ,למשפחת בז'רנו ולכל
רוכשי הכרטיסים על תמיכתם המתמשכת בילדים שלנו.
בתמונה השמאלית ,עומדות מימין :אודליה שיגריס ,מרכזת מפגשי ההרצאות בעמותת
ילדים שלנו ,סטלה קנט ,נשיאת הנשים בני ברית לשכת יוסף נייגו ,איריס לנגר ,יו"ר מייסדת
עמותת ילדים שלנו .יושבות מימין :ד"ר אפרת ברון-הרלב ,סגנית מנהל מרכז שניידר,
שחקניות התיאטרון ליא קניג ומרים זוהר

מפגשי העשרה למתנדבים

האינדיאנים
עשו שמח

עמותת "ילדים שלנו" ומרכז שניידר זכו לביקור
מרגש וייחודי של  25אינדיאנים מארה"ב
וקנדה ,החברים בארגון .FIRST NATIONS
האינדיאנים הגיעו לביקור הזדהות עם ישראל
ובמסגרתו ביקשו להגיע לשניידר ולשמח
את הילדים החולים .הם ביקרו בבית החולים
בלבוש מסורתי ,סיירו במחלקות ,ברכו את
הילדים המאושפזים וניגנו בכלי נגינה מיוחדים.
את הביקור המרגש הם חתמו במופע ספונטני
בלובי שניידר שחימם את הלב ,חיזק וריגש את
הילדים ,ההורים ואנשי הצוות.

מדי שנה עורכת עמותת "ילדים שלנו"
מפגשי העשרה למתנדבים – פרויקט
שמרכזת בהצלחה רבה המתנדבת שרה
הרמן ,כאות תודה על תרומתם ומסירותם
רבת השנים למרכז שניידר .בחודש נובמבר
פתחה העמותה את עונת ההרצאות
עם מפגש בנושא הומור בקולנוע .על
צ'רלי צ'פלין – חייו וסודותיו הרצה הבמאי
והתסריטאי אלון גור אריה .המתנדבים יצאו
מהמפגש המרתק עם תובנות על החיים
ועם חיוך על הפנים.
המפגשים מתקיימים אחת לחודש ,בשעות
הבוקר בעולם הסטארלייט בקומת הכניסה.
מידע על המפגשים הבאים ניתן למצוא
באתר האינטרנט של העמותה:
www.ourchildren.org.il
או בטל' .03-9253064

אלעד קדוש :נתינה מכל הלב

עמותת "ילדים שלנו" מודה
מקרב לב לאלעד קדוש ,שטופל
בשניידר ומדי שנה בא לבקר את
הילדים החולים ולשמח אותם,
עמוס במתנות ומלווה בחברים
טובים .הפעם ,את הכסף לרכישת
המתנות הוא גייס באירוע התרמה
שערך בפאב השכונתי "סעידה"
בחולון ,שהתגייס למשימה .תודה
לאלעד היקר ולכל החברים,
על שנים של תרומה ועשייה
התנדבותית לרווחת ילדי מרכז
שניידר ,הילדים שלנו.

עמותת "ילדים שלנו" פועלת למען הילדים ובני משפחותיהם מיום היווסדו של בית החולים .רוצים
להתעדכן מדי יום בפעילות העמותה למען ילדי שניידר? רוצים להיות שותפים לעשייה? זה מאוד
פשוט :היכנסו לדף הפייסבוק ולאינסטגרם של העמותה  OUR CHILDRENועשו לנו "לייק".
לתרומות ו/או התנדבות :טל'  03-9253802או 03-9217880
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ערב גאלה
בקרלטון עם
השף מאיר אדוני
ערב הגאלה של עמותת נאמני מרכז שניידר
התקיים השנה במלון קרלטון תל אביב ,באדיבות
מנכ"ל המלון ,ג'ימי זוהר .כל ההכנסות מהאירוע
יועדו לרכישת ציוד רפואי מציל חיים לחדרי הניתוח
בשניידר .מלון קרלטון תל אביב נרתם למאמץ
ותרם את הארוחה המופלאה ,שעליה היו אמונים
השף מאיר אדוני והשף ערן נחשון .את האירוע
הנחתה בהתנדבות השחקנית יובל שרף ,והזמר
ירמי קפלן שר את להיטיו המוכרים להנאת
האורחים ,רבים מהם מעולמות החברה והעסקים.
בתמונה התחתונה ,מימין :רובי שמיר ,חברת הוועד
המנהל של עמותת נאמני מרכז שניידר ,רונן טוב,
המשנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר הוועד המנהל של
העמותה ,פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז שניידר,
וישראל מקוב ,נשיא העמותה .בתמונה העליונה,
מימין :הזמר ירמי קפלן ,המתופף רן שמעוני ,השף
מאיר אדוני ומנכ"ל קרלטון תל אביב ,ג'ימי זוהר.

תודות!
לרשת ניו-פארם ולעומרי עופר ,חבר
הוועד המנהל של העמותה ,על מבצע
התרמה מוצלח של סימניות עם יצירות
המתבגרים בקו קופה בכל סניפי הרשת.
במהלך המבצע נאספו כ 200,000-שקלים!
לרשת מאפה נאמן על מכירת גלויות
שנה טובה בסניפי הרשת ותרומת הבעלים
לטובת ילדי מרכז שניידר.

דניאל זוננפלד ז"ל

עבודת הקודש
של צוות דניאלי
המערך ההמטולוגי-אונקולוגי במרכז שניידר
השיק לאחרונה את פעילות "צוות דניאלי"
לזכרה של דניאל זוננפלד ע"ה ,בת שירות
לאומי שעבדה במערך במסירות רבה .דניאלי
נהרגה בתאונת דרכים לפני כחצי שנה ,בגיל
 ,20בעת ששבה מהשירות בשניידר.
צוות דניאלי מעניק טיפול פליאטיבי
מקצועי ,לילדים המטופלים במערך ההמטולוגי-אונקולוגי בשניידר בזמן שהותם
בבית ,ומשמש כצוות נייד במקרים שבהם עולה הצורך להגיע לבתיהם של
אותם ילדים שאינם יכולים להגיע לטיפול בבית החולים .זהו צוות רב תחומי
הכולל רופא ,אחות ,עובדת סוציאלית ואנשי מקצוע נוספים בהתאם לנדרש,
המעניקים טיפול משמר ומשפר איכות חיים בביתו של הילד תוך מתן מענה
למכלול הצרכים והאתגרים הייחודיים העולים בתקופה זו .הצוות זמין למענה
והתייעצויות בכל שעות היום ,כולל סופי שבוע.
עמותת נאמני מרכז שניידר נרגשת להיות שותפה למיזם מיוחד זה ובכך
לשמר את מורשת החסד של דניאלי ז"ל .תודה גדולה לרחל ולמוטי זוננפלד על
התרומה הנדיבה שאפשרה את קיום הפרויקט.

עמותת נאמני מרכז שניידר מלווה את פעילות בית החולים מיום היווסדו ומהווה זרוע
לגיוס משאבים עבורו .ליצירת קשר :טל' ,03-9221748 / 03-9253481
הצטרפו אלינו ב -ובאינסטגרם! www.friendsofschneider.org.il
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חנוכייה גדולה הייתה פה!

חנוכיית ענק מרהיבה ,שהורכבה מ 4,000-בלונים,
הוצבה בלובי מרכז שניידר לרגל חג החנוכה האחרון
ויצרה אטרקציה ייחודית לילדים ולמשפחות.

מרכז שניידר לרפואת ילדים
www.schneider.org.il

