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לאחר שנים שבהן לא רועננו המדים למקבלי קהל בכללית, החל בכללית מהלך 
ארגוני רחב להחלפת הביגוד, שדרוגו והתאמתו לצרכים החדשים. בחודש מאי 

2016 בוצעה חלוקת המדים החדשים למקבלי הקהל בבית החולים, ובצידה 
ריענון ההנחיות: על מקבלי הקהל חלה חובה ללבוש את המדים ולענוד תג 

שם בכל שעות העבודה. מקבלי הקהל במרכז שניידר מקפידים על קיום הנוהל 
בצורה מיטבית והולמת, המכבדת מוסד ציבורי הנותן שירות רפואי למטופליו, 

וממשיכים להעניק למטופלים את איכות השירות הגבוהה ביותר המאפיינת את 
מרכז שניידר. בתמונה: מזכירות במרכז שניידר מציגות את המדים החדשים.

וואו זה מדים!  

עובדות ועובדים יקרים,
בקרוב נציין ונחגוג יחד 25 שנה להקמת מרכז 
שניידר לרפואת ילדים. חצי יובל הינו נקודת ציון 

משמעותית בחייו של בית החולים שלנו. תקופה, 
שבה השתנו ללא הכר פניה של רפואת הילדים 
השלישונית בישראל – בגישה לילד ולמשפחתו, 

באיכות הטיפול, בתנאי האשפוז והשהייה, 
במקצועיות ובשירות. האחראי המרכזי לשינוי 
הזה הוא מרכז שניידר לרפואת ילדים. שניידר 

הוא בית החולים לילדים המוביל בישראל ואחד מבתי החולים לילדים 
הטובים בעולם. מה שעושה אותו לכזה, אינם רק ההישגים הרפואיים 

המרשימים וההצלחות הרבות במחקר, אלא בעיקר האנושיות והרגישות. 
חזונם של התורמים, בני משפחת שניידר, מתממש בעשייתנו היומיומית, 

ואנו נמשיך לקדם את החזון ולהוביל בהצטיינות את רפואת הילדים 
בישראל גם בשנים הבאות. 

בנקודת זמן כמו זו, נעים ומותר לעצור לרגע ולהביט אחורה – אולם אין 
אנו שוכחים לרגע, שפנינו מופנות לעתיד. בימים אלו, צוות בית החולים 

וההנהלה מצויים בעיצומו של מהלך רחב לגיבוש אסטרטגיה חדשה לבית 
החולים. התוכנית האסטרטגית שתגובש תהווה בסיס לתוכניות העבודה 

לשנים הבאות, תוך מתן דגש על הובלה באיכות הרפואית, בשירות, 
בחוויית המטופל, בחדשנות ובמחקר.

את "גלגליו" של בית חולים כמו שלנו מניע מקור אנרגיה מרכזי אחד: 
"המנוע האנושי". ההנהלה והצוות הבכיר בבית החולים ימשיכו להשקיע 

משאבים רבים בטיפוח וקידום כוח האדם מתוך הבנה, שפיתוח המשאב 
האנושי בבית החולים שלנו הוא-הוא נוסחת ההצלחה שתאפשר לנו 

לשמור על מקומו של מרכז שניידר כמרכז רפואי חדשני ומוביל גם ב-25 
השנה הבאות – ולאחריהן. 

בשורה מרגשת נוספת היא תחילת העבודות להקמת הבניין החדש של 
בית החולים, פרויקט שבסיומו נהנה כולנו – ילדים מטופלים, משפחות 
וכמובן צוותי שניידר – מתנאי רווחה ומלונאות ברמה חדשה ומסביבת 

עבודה משודרגת. בימים אלו התחלנו, בשעה טובה, את בנייתו של הבניין 
החדש, תהליך שידרוש מכולנו להכיל קשיים לא מעטים, שחלקם קיימים 
כבר עתה וחלקם צפויים בהמשכו של הליך הבנייה. המהלך כאמור אינו 
קל, וידרוש מכולנו סבלנות ואורך רוח, אבל חשוב שלא נשכח לרגע כי 

בסופו נכון לנו עתיד טוב יותר. 
לקראת השנה העברית החדשה המתקרבת ובאה, אני מבקש לאחל לכם 
ולבני ביתכם חג שמח ושנה טובה; שנה של בריאות איתנה, של הגשמה 

אישית ושל הצלחה בכל מעשי ידיכם.

שלכם,
פרופ' יוסף פרס
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חיים במתנה

היחסים בין ישראל לטורקיה ידעו עליות ומורדות, 
ובתקופה האחרונה אינם נמצאים בשיאם, אולם 
לפחות בתחום אחד אין עוררין על איכות שיתוף 
הפעולה בין המדינות: הנכונות של מרכז שניידר 

לטפל בתינוק חולה מאוד מטורקיה – כמו בכל ילד 
הנמצא בסכנת חיים, בדיוק כפי שנכתב במגילת 

היסוד של שניידר הטמונה מתחת ליסודות הבניין: 
"בית חולים זה מוקדש לזכותו הבסיסית של כל ילד 

לחיות חיים בריאים בעולם של שלום".
מומחי מרכז שניידר סיימו לאחרונה בהצלחה 
מאבק ממושך על חייו של תינוק בן תשעה 

חודשים מטורקיה, שהוטס לארץ במצב של סכנת 
חיים ממשית, כשהוא סובל ממום לבבי וממחלה 
זיהומית. לאחרונה שוחרר התינוק מבית החולים 
ושב חזרה לארצו, לאחר שטופל במשך מספר 

שבועות על ידי צוות היחידה לטיפול נמרץ בבית 
החולים בראשות ד"ר אלחנן נחום, ועל ידי מומחים 
רבים מתחומים שונים במרכז שניידר שחברו יחד 

לטיפול רב מקצועי על מנת להציל את חייו. 
ד"ר אלחנן נחום, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, 

מספר כי התינוק הגיע למרכז שניידר לאחר ניתוח 
לב שעבר במולדתו והצליח באופן חלקי בלבד, שכן 

בעקבותיו נותר התינוק עם אי ספיקת לב קשה. 
"התינוק אושפז אצלנו ביחידה לטיפול נמרץ במצב 
קשה, הלם וסכנת חיים. תוך זמן קצר אובחן מום 

נדיר נוסף בדרכי הנשימה העליונות, שהוביל לזיהום 
קשה ומסכן חיים בצוואר ובחלל החזה".

התינוק עבר סדרת ניתוחים על ידי מומחי אף אוזן 
גרון משניידר, עד שמצבו יוצב. לאחר מכן, הוא 

תינוק קטן, 
בעיות גדולות, 
עבודה ענקית

תינוק בן תשעה חודשים 
מטורקיה, שנולד עם מום לבבי 

ומום בדרכי הנשימה, הגיע 
למרכז שניידר במצב של ספיקת 

לב קשה וזיהום חמור ומסכן 
חיים. עבודה מורכבת של הצוות 

הרב תחומי, שכללה סדרת 
ניתוחים, הצילה את חייו

טופל באופן מורכב ובמישורים רבים של טיפול 
נמרץ שכללו הנשמה והתמודדות תרופתית עם 
זיהום אלים ועמיד. כאשר מצבו ִאפשר זאת, הוא 
עבר בהצלחה ניתוח לב מורכב, שבמהלכו הוחלף 

אחד ממסתמי הלב שלו במסתם מלאכותי. 
התינוק קיבל את חייו במתנה בזכות עבודת הצוות 

הרב תחומי, שיתוף הפעולה ההדוק בין היחידות 
השונות בבית החולים והאיכות הרפואית הגבוהה 
של צוותי שניידר – מרכז רפואי שלישוני לילדים, 

יחיד מסוגו בישראל, המספק תחת קורת גג אחת 
את כל שירותי הרפואה המתקדמים והמורכבים 

ביותר. את הטיפול בתינוק הטורקי סיכם ד"ר 
נחום מזווית הראייה האישית שלו: "התרגשתי 
מאוד ביום שהתינוק הקטן שוחרר מהמחלקה 
לביתו ולמולדתו. הוא הגיע אלינו בסכנת חיים 

ממשית ועם סיפור רפואי מורכב, ואני גאה ביכולות 
המקצועיות והאנושיות של צוות היחידה ושל מומחי 

מרכז שניידר הרבים, שבזכותם ניצלו חייו".

ד"ר אלחנן נחום, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, עם התינוק ואביו

בניתוח חירום שלפו מומחי שניידר קישוט מפלסטיק בצורת לב מהוושט של תינוק בן שנה. התינוק הקטן 
הובהל למיון שניידר כשהוא סובל מהשתנקות, קושי בבליעה וקשיי נשימה, ובשל הסכנה שנשקפה לחייו 
הוא הוכנס מיידית לחדר הניתוח. פעולה מהירה ומשולבת של הצוות בשניידר, שכלל רופאי אף אוזן גרון, 

רופאי טיפול נמרץ, אחיות חדר ניתוח ורופאים מרדימים, מנעה הסתבכות וחנק שהיו עלולים להסתיים 
במוות. 

ד"ר יורם שטרן, מנהל היחידה לדרכי נשימה עליונות במרכז שניידר, איתר את מיקומו של הגוף הזר 
ושלף אותו מהוושט של התינוק בעזרת מלקחיים בפעולה אנדוסקופית עדינה. לאחר שהתינוק התאושש 

מההרדמה הוא אושפז במחלקה הכירורגית להשגחה, ולמחרת שוחרר לביתו במצב מצוין. 

מומחי שניידר שלפו לב מהוושט
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שיתוף הפעולה הרב תחומי 
של שניידר הניב פרס ראשון 

בכנס כירורגיה אירופאי
עבודה שהציגה ד"ר ענבל סמוק, רופאה בכירה 

במחלקה לכירורגיה בשניידר, זכתה בפרס העבודה 
 – EUPSA 2016 המצטיינת לתיאורי מקרה בכנס
כנס האיגוד האירופאי לכירורגיית ילדים ואחד משני 

הכנסים החשובים בעולם בתחום זה, שהתקיים 
בחודש יוני האחרון במילאנו, איטליה. המחקר 
שזיכה את ד"ר סמוק בפרס הראשון בכנס -

 Caudal duplication syndrome. The vital–
 role of a multidisciplinary approach and
staged correction, הציג מקרה של ילד עם 

תסמונת נדירה, שטופל בשניידר בהצלחה בזכות 
גישה מולטי-דיסיפלינרית. מדובר בילד שנולד 

עם תסמונת נדירה של כפילות במערכת 
העיכול וטופל במהלך השנה האחרונה 

במערך הכירורגי בשניידר בראשותו של 
פרופ' נפתלי פרויד. מומחי שניידר אבחנו 

 Caudal duplication-כי הילד סובל מ
syndrome, תסמונת שתוארה עד כה 
בספרות המקצועית במקרים בודדים 

בלבד. למטופל אובחנו כפילות המעי הגס 
והחלחולת, מום באזור פי הטבעת עם שתי 

פיסטולות פרנאליות, וכן כפילות מערכת 
השתן התחתונה ופיצול עמוד השדרה 

בחלקו התחתון, עם בליטה של מוח השדרה 
וקרומיו )מיאלומנינגוצל( ועיגון חוט השדרה. 

מאחר שהתסמונת מערבת מספר מערכות, 
הטיפול הניתוחי והמעקב בוצעו בשיתוף פעולה 
ובאופן מדורג על ידי מומחים ממספר תחומים 
במרכז שניידר כולל היחידה לאורולוגיה, היחידה 

לנוירוכירורגיה, מחלקת הדימות ומחלקת הרדמה, 
כל זאת בהובלתה של ד"ר ענבל סמוק מהמערך 

הכירורגי. בזכות שיתוף הפעולה הרב-תחומי 
שפעל באופן מתואם והרמוני, עבר הילד בהצלחה 

את ההתערבויות הניתוחיות והטיפולים הנלווים. 
 EUPSA 2016 נסיעתה של ד"ר סמוק לכנס
מומנה באמצעות מלגה שהוענקה לה מטעם 

הנהלת רשות המחקר במרכז שניידר.

פרס יוקרתי הוענק לפרופ' אלן אפטר על עשייה 
פורצת דרך בחקר האובדנות בילדים ובבני נוער

כי משניידר תצא תורה

רופאים
בכירים,

מורים
מצטיינים

אחד התפקידים של רופאי מרכז 
שניידר לרפואת ילדים הוא הכשרת דור 

העתיד ברפואת ילדים. מרכז שניידר 
הוא בית חולים אוניברסיטאי, המסונף 

לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל 
אביב, וככזה הוא זוכה לאורך השנים 
להערכה גבוהה של איכות ההוראה 

על ידי הסטודנטים לרפואה, הרוכשים 
בין כתליו את יסודות רפואת הילדים. 
בנוסף להערכה לבית החולים כמרכז 

אקדמי, נעשית הערכת הוראה פרטנית 
לרופאים המלמדים. השנה זכו בפרס 

דיקאן הפקולטה לרפואה, על הצטיינות 
בהוראה לסטודנטים, שלושה רופאים 

בכירים מצוות מרכז שניידר: ד"ר גילת 
לבני ממחלקת ילדים א', ד"ר דני וייגל 
מהמרפאה לאורתופדיה ופרופ' דני בן-

אמתי ממרפאת עור. 
ברכות למורים המצטיינים שלנו והמשך 

עשייה פורייה!

פרס הקרן האמריקנית למניעת התאבדויות הוענק לפרופ' אלן אפטר, מבכירי 
הפסיכיאטרים לילדים בארץ וחוקר בעל שם עולמי בתחום האובדנות. פרופ' 

אפטר, מנהלו לשעבר של המערך לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר, עובד כיום 
במערך כרופא בכיר ומנהל את מרכז המחקר הפועל במסגרתו.

הפרס היוקרתי, על תרומה פורצת הדרך במחקר בתחום האובדנות, הוענק 
לפרופ' אפטר בחודש מאי האחרון בניו יורק בערב הגאלה השנתי ה-28 "מצילי 

חיים" )Lifesavers Gala 2016( של AFSP, הקרן האמריקאית למניעת 
התאבדויות. ערב הגאלה כיבד ארבעה אנשים שנבחרו מכל רחבי העולם, אשר 

הקדישו את חייהם למניעת התאבדויות ולהגברת המודעות לנושא בריאות 
הנפש. פרופ' אלן אפטר, אחד החוקרים המובילים בפסיכיאטריה של הילד 

והמתבגר בישראל ובעולם כולו, זכה במעמד היוקרתי ובפרס הנכסף על תרומתו 
המשמעותית ויוצאת הדופן בתחום זה.  

לפני כעשרה חודשים זכה פרופ' אפטר בפרס יוקרתי נוסף מטעם האקדמיה 
האמריקאית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר )AACAP(, בכינוס השנתי 

שנערך בסן אנטוניו, ארה"ב, וזאת על תרומתו המשמעותית לבריאות הנפשית של 
ילדים ועל פועלו בתחום של דיכאון והתנהגות אובדנית בקרב ילדים ומתבגרים. 

פרופ' יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר לרפואת ילדים, ברך את פרופ' אלן אפטר 
על הזכייה בפרס היוקרתי במעמד מכובד זה. פרופ' פרס ציין כי "זו גאווה גדולה 

למרכז שניידר, נדבך נוסף במובילותו של בית החולים והוכחה נוספת להיותו 
בקדמת הרפואה העולמית".

פרופ' אפטר, חוקר בעל שם עולמי ומבכירי 
הפסיכיאטרים לילדים בארץ, עומד בראש מרכז 

המחקר של המערך לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר 

פרופ' אלן אפטר



חיים במתנה

כמעט מיום היוולדה נמצאה גאיה הקטנה רפואי אינטנסיבי בשל מחלת כבד 
מולדת. בגיל שנה ותשעה חודשים, ולאור התדרדרות במצבה הרפואי, היא 
נזקקה להשתלת כבד להצלת חייה. אימה של גאיה, גלית – אם חד הורית, 

ביצעה הערכה ראשונית לבדיקת התאמה לתרומת אונת כבד לבתה, ולצורך 
כך התבקשה להוריד במשקל. יחד עם אחותה, פזית, נרשמה האם לתוכנית 
הרזיה מיוחדת, אולם בעוד שהאם נתקלה בקשיים לרדת במשקל, אחותה 

הצליחה בכך יפה. פזית, דודתה של גאיה, אם לשלושה ילדים קטנים, לא היססה 
והחליטה כי היא תהיה זו שתתרום את אונת הכבד לאחייניתה. ההשתלה 

תואמה על ידי מתאמת המושתלים, האחות מיכל שפיר, והניתוח המורכב בוצע 
בשניידר על ידי ד"ר מיכאל גורביץ, רופא בכיר במערך ההשתלות בבית החולים, 

יחד עם צוות מערך ההשתלות בראשות פרופ' איתן מור. הניתוח והמהלך 

שלאחריו היו קשים, סוערים ודרמטיים, כאשר חייה של גאיה היו בסכנה. בעזרת 
מומחי טיפול נמרץ שניידר בראשות ד"ר אלחנן נחום, ויחד עם ד"ר מוריס טופז, 

מנהל יחידת הפלסטיקה בביה"ח הלל יפה שהוזמן לסייע עם מערכת חדשה 
שפיתח לסגירת דופן הבטן, הצליח הצוות הרפואי להציל את חייה של גאיה. 

כעבור מספר שבועות היא שוחררה לביתה במצב טוב  וממשיכה בטיפול 
ובמעקב אצל ד"ר יעל מוזר-גלזברג, רופאה בכירה במכון לגסטרואנטרולוגיה. 
מאז הקמת מרכז שניידר בוצעו בו למעלה מ-500 השתלות בתינוקות, ילדים 

ובני נוער, ביניהן השתלות לב, ריאה, כבד וכליות. שניידר נמנה על מספר 
מצומצם של בתי חולים לילדים בעולם כולו, הערוכים לבצע מספר ניתוחי 

השתלות איברים במקביל, והוא עושה זאת באחוזי הצלחה הדומים למרכזים 
הרפואיים הטובים בעולם.

דומינו זה לא          משחק ילדים

הכול נשאר במשפחה
מימין: ד"ר מיכאל גורביץ, רופא בכיר במערך ההשתלות 

במרכז שניידר, גאיה הקטנה בידי אמה, גלית, והדודה פזית 
שתרמה את אונת הכבד

ניתוח נדיר ביותר, שבו תרומת לב אחת מצילה שני ילדים, 
נערך לאחרונה במרכז שניידר. מדובר בהשתלה מוצלבת 

)השתלת "דומינו"( בשני ילדים, שעד לאחרונה לא הכירו זה 
את זו, ואילו כיום לבו של האחד פועם בגופה של השנייה. 
ההשתלה הנדירה התבצעה 13 שנים לאחר השתלת לב 

דומינו הראשונה בישראל, שהתקיימה במרכז שניידר בשנת 
.2003

במקרה הנוכחי, הנער שמוליק בן 17, חולה בסיסטיק 
פיברוזיס, נזקק להשתלת ריאות להצלת חייו. למרות מחלת 

הסי.אף, לבו של שמוליק נמצא בריא לחלוטין. על מנת לשפר 
את הסיכויים לקליטת הריאות בגופו ולהחלמתו, ולמרות 

שלבו בריא, העדיפו מומחי שניידר לבצע בגופו של שמוליק 
השתלה משולבת של לב וריאות. כשהגיעה הבשורה שנמצאה 
בעבורו תרומת איברים, השתילו הרופאים בגופו של שמוליק 

לב וריאות, ואילו את לבו הבריא השתילו בגופה של חני 
בת ה-13, שנזקקה להשתלת לב להצלת חייה. שני הילדים 

התאוששו באופן משביע רצון וכבר שוחררו לבתיהם. את שני 
הניתוחים המורכבים ביצעו ד"ר ג'ורג' פרנקל, מנהל יחידת 

ניתוחי לב בשניידר, ד"ר גבי אמיר, רופא בכיר ביחידת ניתוחי 
חזה ולב בשניידר, פרופ' דן ערבות, מנהל המערך לניתוחי לב 

וחזה בבילינסון ושניידר, וד"ר מילטון סאוטה, מנהל מחלקת 
ניתוחי ריאות במערך ניתוחי חזה ולב בבילינסון ושניידר, יחד 
עם ד"ר יעקב כץ, מנהל מחלקת הרדמה בשניידר והרופאה 

המרדימה ד"ר ילנה צייטלין. שמוליק וחני טופלו ביחידה לטיפול 
נמרץ לב בראשות פרופ' עובדי דגן ומנהלת הסיעוד רים עבד 

אל חי, ואת המעקב אחריהם מבצע צוות מכון הלב במרכז 
שניידר בראשות ד"ר עינת בירק. ההשתלה תואמה על ידי 

מתאמת המושתלים, האחות מיכל שפיר. 

5
שמוליק תרם לב – 

  וקיבל לב וריאות



חדשות שניידר

במרכז שניידר מוכנים לכל תרחיש
במרכז שניידר הסתיים בהצלחה תרגיל ראשון מסוגו לקליטת ילדים מאירוע 

טוקסיקולוגי רב נפגעים. זו הפעם הראשונה ב-25 שנות קיומו, שבית החולים 
מתורגל באופן עצמאי במתאר שעת חירום על ידי פיקוד העורף והאגף לשעת 
חירום במשרד הבריאות. בתרגיל השתתפו צוותים מכל הסקטורים – רופאים, 
אחיות, סניטרים, עובדים סוציאליים, אנשי ביטחון, עובדי מנהלה ועוד, בראשות 
ד"ר אבינעם פירוגובסקי, סגן מנהל בית החולים ואחראי שעת חירום, וציפי עוז 

מהנהלת הסיעוד, המשמשת כאחות מרכזת שעת חירום. 
במסגרת התרגיל קלטו צוותי הרפואה את הנפגעים כשהם ממוגנים במיגון מלא. 
הייחוד והאתגר בתרגיל היה הצורך למיין את הנפגעים, להפשיטם ולטהרם לפני 

כניסתם לבית החולים להמשך הניטור והטיפול הרפואי – כל זאת תוך מיגון מרבי 
של הצוות המטפל, לבל ייפגע מחומרים רעילים. "התרגיל דימה מצב חריג שבו 
התנסו הצוותים הרפואיים והסיעודיים בטיפול באירוע רב נפגעים בעל פגיעות 
טוקסיקולוגיות, פציעות מורכבות ומצבי דחק", מסר ד"ר פירוגובסקי,  "מטרת 

התרגיל הייתה לשמור על רמת מוכנות גבוהה, לתרגל וללמוד את התרחיש. 
בשנים האחרונות שיפרנו את המוכנות של בית החולים לאירועי חירום שונים; 
נכתבו נהלים והוקם אתר שע"ח, הותקן צופר אזעקה, החלונות מוגנו, נרכשו 
מערכות תקשורת ומערכות לקריאת סגל בשעת חירום, בית החולים הוכר 

כמפעל חיוני בשע"ח, הוקם מרכז מידע למשפחות ומרכז מידע טלפוני על ציודו, 
שודרג מטה החירום ומוסד הקשר עם פיקוד העורף ועם האגף לשעת חירום 

במשרד הבריאות – כל זאת על מנת להיות ערוכים לכל תרחיש ולסייע לצוותי 
בית החולים בתפקוד מיטבי בזמן אמת". 

מוסיפה ציפי עוז, מרכזת שעת חירום בהנהלת הסיעוד: "ניכר שבהתארגנות 
וההכנות לתרגיל הייתה התגייסות ונכונות של כל הצוותים, שהפגינו ידע 

ומיומנות מקצועית. אני בטוחה שבית החולים מוכן עכשיו לכל תרחיש של אירוע 
טוקסיקולוגי". הבקרים מאגף שעת חירום ופיקוד העורף, שליוו את התרגיל, סיכמו 

את התרגיל כמוצלח והעניקו משוב חיובי להתנהלות צוותי בית החולים. 

צוות ממוגן בזמן התרגיל. צילום: פז בר

פורמולה ייחודית, שפותחה על ידי מומחי מרכז 
שניידר לשיפור גדילה בילדים, הושקה לאחרונה 

בהודו על ידי חברת הפארמה הבינלאומית 
.GlaxoSmithKline )GSK(

הודו היא המדינה הראשונה מחוץ לישראל שבה 
מושקת הפורמולה, והיא תשווק בה תחת המותג 

 .Horlicks - GSK המצליח של
במהלך שנת 2014 הצליחו מומחי שניידר להוכיח 

כי פורמולה ייחודית שפיתחו, הניתנת לילדים 
בריאים, נמוכים ורזים במשך תקופה של שישה 
חודשים, שיפרה באופן משמעותי את קומתם 

ומשקלם. עוד התברר במחקר, כי על אף שנטלו 
את הפורמולה במשך חודשים רבים, שמרו 

הילדים על BMI תקין )היחס בין משקל לגובה( 
ולא לקו בהשמנת יתר.

בעקבות הצלחת המחקר, החל בשנת 2015 

שיווק הפורמולה הייחודית לקהל הרחב בישראל, 
באמצעות חברת הדסה ביימל רוקחות וטבע 

בע"מ – תחת השם "פרו-אפ". 
הודו היא המדינה הראשונה מחוץ לישראל שבה 
מושק המוצר, והוא צפוי להימכר בעתיד הקרוב 

גם במדינות רבות נוספות, שבהן כבר נחתמו 
הסכמים להסדרת זכויות השיווק.

בראש צוות המחקר של פיתוח הפורמולה 
עמדו רופאים בכירים במרכז שניידר ובראשם 

פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת, ופרופ' רענן שמיר, מנהל המכון 

לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד. בנוסף 
השתתפו במחקר שתי רופאות בכירות ומומחית 

לתזונה מהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 
בשניידר: פרופ' ליאורה לזר, ד"ר יעל לבנטל 
וד"ר מיכל יעקובוביץ'-גוון. תוצאות המחקר 

פורסמו בחודש דצמבר 2014, בכתב העת 
 .The Journal of Pediatrics הרפואי הבינלאומי

במסגרת המחקר נבדקה השפעת הפורמולה 
החדשה המכילה חלבון, שומנים, פחמימות, 

ויטמינים ומינרלים, על קומתם של ילדים. 
במחקר השתתפו כ-200 ילדים נמוכים ורזים 
)גובה מתחת לאחוזון 10 ויחס משקל לגובה 
נמוך(, לפני תחילת התבגרותם. המשתתפים 

חולקו אקראית לשתי קבוצות: קבוצת המחקר 
קיבלה במשך שישה חודשים את הפורמולה 

הייחודית, שפותחה במרכז שניידר, בעוד 
שקבוצת הביקורת קיבלה פלצבו )תכשיר דמה 

שאינו מכיל חומרים פעילים(, לאורך תקופת 
זמן דומה. כאמור, תוצאות המחקר הראו כי 
הפורמולה הייחודית שיפרה את גדילתם של 

ילדים רזים בעלי קומה נמוכה.

6

פורמולת צמיחה שפותחה בשניידר הושקה בהודו



ניגשים בשניידר לבחינה שכולה בגרות
40 בחינות בגרות נערכו בשנת הלימודים תשע''ו – ותלמידים המאושפזים 
במרכז שניידר, מכל מחלקות הילדים, לקחו בהן חלק. צוות המרכז החינוכי 

בראשות משכית שוחט, הכולל בין היתר מורות במקצועות השונים, ליווה את 
התלמידים המאושפזים בהכנה ובהיערכות לבחינות שנערכו בין כתלי בית 

החולים. "אנו מלאי הערכה לתלמידים, שעל אף מצבם הרפואי  למדו וניגשו 

לבחינות הבגרות כאן בשניידר", ציינה משכית שוחט, "בנוסף אנו מבקשים 
להודות לצוות הרפואי על שיתוף הפעולה המלא שִאפשר לתלמידים להיבחן".

העיסוק בבחינות הבגרות מהווה חלק משמירה על השגרה הבריאה של הילדים, 
ובמרכז שניידר מקפידים על כך מאוד. באחד המקרים אף נדחה ביצועו של 
ניתוח אלקטיבי על מנת שהמטופל, נער בן 17, לא יחמיץ את מועד הבחינה.

המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד
נבחר כאחד ממרכזי המצוינות של כללית

המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר נבחר למרכז 
מצוינות של כללית, כאחד מהיחידות המצטיינות שהנהלת כללית בוחרת להוקיר 

אחת לשנתיים בבתי החולים שבניהולה. המכון נבחר כמרכז מצוינות ארצי של 
כללית בזכות היותו מרכז השתלות הכבד בילדים היחיד בארץ, והודות להקמת 
מרכזים ארציים ייחודיים לטיפול בקפסולה בילדים, לטיפול בצליאק ולטיפול באי 
ספיקת מעי. בטקס שהתקיים לאחרונה במרכז הרפואי קפלן, נבחרו 11 מרכזי 

המצוינות שזכו בתואר לאור הישגים שהציגו בתחומים מגוונים ובראשם הטיפול 
הרפואי, המחקר, הטכנולוגיה והשירות. בדברי הברכה במהלך הטקס, אמר 

מנכ"ל כללית, אלי דפס, כי בתי החולים של כללית מצטיינים בתחומים רבים 

ובעיקר מובילים במדדי האיכות שקבע משרד הבריאות. הוא ציין כי "במציאות 
של היום, שבה קיימת תחרות, השאיפה למצוינות וטיפוח מרכזי מצוינות 

בבתי החולים נוטעת במטופלים ביטחון כי הם מטופלים בידיים טובות". המכון 
לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר, בראשות פרופ' רענן 

שמיר, הוא הגדול מסוגו בישראל. המכון מהווה מרכז לתינוקות, ילדים ומתבגרים, 
הזקוקים לאבחנה ולטיפול במחלות דרכי העיכול, הכבד והלבלב ובבעיות תזונה. 
במסגרת המכון פועלת מרפאה המטפלת בילדים מכל חלקי הארץ. חזון המכון 

הוא להיות בית לילדים המטופלים ולהמשיך להימנות עם המכונים הרפואיים 
המובילים בעולם, תוך עידוד וביצוע של חינוך ומחקר מקצועי ברמה גבוהה.

חידוש מכוני 
 BERA-ו EEG

מכוני ה-EEG וה-BERA במערך האמבולטורי במרכז שניידר 
עברו למשכנם החדש, בקומה 4, לאחר תהליך בינוי שבמהלכו הם 
תוכננו מחדש והותאמו לצרכי המטופלים. בפרויקט חידוש המכונים 

הושקעה מחשבה רבה, החל מדלפק הקבלה, דרך חדר המתנה 
נעים ורגוע, חדרי בדיקה ייעודיים, חדרי מנוחה ועד למערך סדציה 

משודרג. 
במכון ה-EEG מבוצעת בדיקת אלקטרואנצפלוגרם, אחת הבדיקות 

החשובות לאבחון אפילפסיה, העשויה לסייע גם באבחון בעיות 
אחרות במוח. BERA היא בדיקה נוירולוגית, הבודקת את תגובת 
גזע המוח לגירויים קוליים. במשכנם החדש, שני המכונים ערוכים 

לספק את השירות האיכותי והמקצועי ביותר למטופלים תוך יצירת 
אווירה נאותה ונעימה התורמת לשיפור חוויית המטופל.
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קרוב ל-30 שנה לאחר גילוייה של תסמונת 
PFAPA, נערך במרכז שניידר כנס בינלאומי ראשון 

שדן במחלה ייחודית זו, המאופיינת בתסמינים 
הדומים לדלקת גרון אך נובעת ככל הנראה ממקור 

ראומטולוגי-אימונולוגי.
הכנס התקיים ביוזמת היחידה לראומטולוגיה 

בבית החולים בראשות פרופ' ליאורה הראל, ועל 
משתתפיו נמנו ראומטולוגים מובילים ומומחים 
לזיהומים מהארץ והעולם, כמו גם רופאי ילדים, 

אימונולוגים ורופאי אף אוזן גרון ילדים.  
תסמונת PFAPA הינה מחלת חום, שתסמיניה 
דומים לדלקת גרון על רקע חיידקי או ויראלי, אך 

מקורה לרוב אינו וירוס או זיהום חיידקי. התסמונת 
מאופיינת בהתקפים של חום גבוה, נפיחות בקשרי 

הלימפה הצוואריים, תפליטים על גבי השקדים 
ואפטות או כיבים בחלל הפה. התסמונת התגלתה 

רק בשנת 1987 לאחר שחוקרים שמו לב כי 
קיימת קבוצה של ילדים הסובלים מתסמינים 

חוזרים של חום ודלקת גרון – בדרך כלל בשכיחות 
של כל שלושה-ארבעה שבועות – אולם משטח 

הגרון שלהם תמיד שלילי ואינו מעיד על הימצאות 
חיידק. פרופ' ליאורה הראל, מנהלת היחידה 

לראומטולוגיה במרכז שניידר, מציינת כי הסיבה 
להופעת התסמונת אינה ברורה, אך ידוע כי מדובר 
בהפעלה לא תקינה של מערכת החיסון. "תסמונת 
PFAPA מוכרת כיום על ידי רופאי הילדים, אשר 

כנסים ומפגשים

יום המודעות הבינלאומי לנזקי אלכוהול לעובר צוין השנה במרכז שניידר 
בכנס שהתקיים בתחילת ספטמבר במרכז פלסנשטיין. הכנס אורגן על ידי 
ד"ר יהודה סנצקי, מומחה לנוירולוגיית ילדים ולהתפתחות הילד, במסגרת 

המכון להתפתחות ולשיקום הילד במרכז שניידר בראשות ד"ר תמי שטיינברג 
ובשיתוף משרד הבריאות והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול. 

ד"ר סנצקי מנהל בשניידר מרפאה ייחודית לאבחון, מעקב וטיפול בילדים 
שנחשפו לאלכוהול במהלך ההיריון. מדובר במרפאה המהווה מרכז ארצי 

בנושא זה ופועלת בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. יצוין 
כי צריכת אלכוהול בזמן היריון מסוכנת מאוד לעובר, ונחשבת בעולם המערבי 

כגורם לפגיעה הנוירו-התפתחותית השכיחה ביותר, אשר ניתנת למניעה 
לחלוטין. 

יחד עם זאת חשוב לציין, כי מחקר שנערך במרכז שניידר בשנת 2010 מצא 
כי למעלה מ-15% מהנשים ההרות בישראל שותות אלכוהול, במידה זו או 

אחרת, במהלך תקופת ההיריון. 

נזקי אלכוהול לעובר - בכנס שנערך בשניידר

המחלה שמתחפשת לדלקת גרון
כנס בינלאומי ראשון בנושא 

תסמונת PFAPA – מחלת חום 
שתסמיניה דומים לדלקת גרון 
חיידקית או ויראלית – התקיים 
במרכז שניידר ביוזמת היחידה 

לראומטולוגיה

יכולים לאבחן אותה ולהתוות את מדיניות הטיפול. 
במקרים קשים או מורכבים יותר, ילדים אלו 

מופנים לטיפול אצל ראומטולוג ילדים.
אנו מוצאים חשיבות רבה בשיתוף ידע, ואין לי 

ספק כי הכנס, שריכז את מיטב המומחים בתחום, 
העשיר את כל אנשי המקצוע המטפלים בילדים 

אלו על מנת לספק טיפול טוב יותר לילדים 
הסובלים מהתסמונת". 

היחידה לראומטולוגיה במרכז שניידר מספקת 

מעטפת טיפולית רב תחומית לאלפי ילדים 
המטופלים בה מדי שנה וסובלים ממחלות 

ראומטולוגיות, חלקן נדירות ומורכבות. הטיפול ניתן, 
בין השאר, באמצעות תרופות ביולוגיות חדשניות 

שהוכנסו לאחרונה לשימוש. 
לפני כשנתיים הוכרה היחידה על ידי משרד 

הבריאות לצורך התמחות בראומטולוגיית ילדים, 
צעד שהפך את מרכז שניידר לבית החולים הראשון 

בישראל המוכר להתמחות במקצוע זה. 

מפגש מדעי לזכרו של ד"ר אלעד פייגין
המפגש האחרון של חטיבת הילדים הוקדש לזכרו של 

ד"ר אלעד פייגין, רופא בכיר במחלקה הכירורגית שעזב 
אותנו בטרם עת, והתקיים בנוכחות משפחתו, צוותי בית 

החולים והנהלת מרכז שניידר. המפגש נפתח בדברי 
פתיחה אישיים ומרגשים של פרופ' נפתלי פרויד, מנהל 

המחלקה לכירורגיית ילדים, ושל ד"ר אבינעם פירוגובסקי, 
סגן מנהל מרכז שניידר וחבר של ד"ר פייגין לספסל 

הלימודים בביה"ס לרפואה. החלק המדעי הוקדש לשני 
תחומים שהיוו חלק בלתי נפרד מאישיותו של ד"ר פייגין: 

המאבק בניסויים בבעלי חיים, והאהבה לפעילות גופנית 
ולטבע שמימש דרך רכיבה על אופניים. תמיר לוסקי, מנהל 
פיתוח בחברת אינוורטקס ופעיל למען זכויות בעלי החיים, 

הציג חלופות חדשניות ומבטיחות לניסויים בבעלי חיים, ואיתי 
גולדפרב, פיזיולוג מאמץ ממכון וינגייט, הרצה על האימון 
הגופני כמקדם בריאות וכאמצעי לשיפורה ברוח תפיסת 

עולמו של אלעד. כל הדוברים הדגישו את אישיותו הייחודית 
של ד"ר אלעד פייגין, את צניעותו ומקצועיותו ואת היותו 

מודל לחיקוי ומופת. יהי זכרו ברוך.  ד"ר אלעד פייגין ז"ל
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מומחה עולמי בתזונת ילדים הרצה
     בסימפוזיון תזונה בינלאומי בשניידר

פרופ' סטיבן א' אברמס מאוניברסיטת טקסס שבאוסטין, ארה"ב, מומחה עולמי 
בתזונת ילדים, ביקר במרכז שניידר והשתתף כמרצה אורח בסימפוזיון בינלאומי 

בנושא תזונה בילדים, שנערך בבית החולים בחודש יולי האחרון. ההרצאה 
נערכה ביוזמה ובארגון של המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד בילדים 
בהנהלת פרופ' רענן שמיר, ונכחו בה רופאים ואנשי מקצוע רבים בתחום תזונת 

ילדים מכל רחבי הארץ. 
פרופ' אברמס, שהגיע לישראל כאורח מכון הגסטרו במרכז שניידר, הוא יו"ר 
ועדת התזונה של איגוד רופאי הילדים בארה"ב, יו"ר המחלקה לרפואת ילדים 

בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת טקסס ונציג רפואת הילדים בוועדה 
האמריקאית לקביעת המלצות לתזונה. בהרצאה המרתקת שנשא הוא הציג 
בפני קהל רב של רופאים, אחיות, תזונאים ואנשי צוות רפואי את ההמלצות 
האמריקאיות לתזונה לשנים 2010–2015, ובתוך כך שפך אור על התככים 

הפוליטיים העומדים מאחורי חלק מההמלצות ועל הלחצים שמפעילות קבוצות 
אינטרסים, כמו חקלאים ותעשיינים, לשינוי בהמלצות אלו. 

הרצאתו של פרופ' אברמס זמינה לצפייה – לקבלת המצגת ניתן לפנות 
למזכירות מכון הגסטרו במרכז שניידר.

מדברים על זה:
ריפוי בעיסוק 
מחוץ לקופסה

"המוח בתוך ומחוץ לקופסה" – זה היה נושא 
יום העיון השנתי של העמותה הישראלית 

לריפוי בעיסוק, שנערך בחודש יולי בהשתתפות 
300 מרפאות בעיסוק מרחבי הארץ. 

ענת בן דרור, מרפאה בעיסוק מצוות מרכז 
שניידר, הציגה את המחנה לילדים נפגעי כוויות 

– פרויקט ייחודי המובל מזה שמונה שנים 
ברציפות על ידי מרכז שניידר, בשיתוף עם 

מרכזי כוויות ברחבי הארץ ובתמיכת עמותת 
"ילדים שלנו".

ענת העבירה בצורה מרגשת את החוויות 
של משתתפי המחנה והצוות הטיפולי. היא 

הקריאה ממכתבי הילדים וההורים, המתארים 
את חוויותיהם ותחושותיהם וממחישים כיצד 

המחנה משמש ככלי טיפולי משמעותי, המסייע 
בהתמודדות היומיומית הלא פשוטה. 

ההרצאה השתלבה היטב בעולם התוכן של 
הכנס – עשייה מקצועית ייחודית מעבר לכותלי 

החדר הטיפולי, בעידן שבו המרחב הטיפולי זוכה 
להגדרות חדשות ויוצא החוצה אל הסביבות 

השונות.

ייצוג נמרץ
בכנס עולמי
לט"נ ילדים

שישה אנשי טיפול נמרץ ממרכז שניידר ייצגו 
את בית החולים בכנס העולמי השמיני לטיפול 

נמרץ ילדים )PICC 2016(, שנערך ביוני האחרון 
בטורונטו שבקנדה בהשתתפות רופאים, אחיות 

ואנשי צוות פרא-רפואי מכ-50 מדינות. משלחת 
מרכז שניידר כללה צוות מהיחידה לטיפול נמרץ 

ניתוחי לב, שכלל את פרופ' עובדי דגן – מנהל 
היחידה, ד"ר אורית מנור-שולמן – רופאה בכירה, 

איריס לינהרט-גרשונוביץ – סגנית אחות אחראית, 
ואסתר נחושתן – אחות בכירה; וצוות מהיחידה 
לטיפול נמרץ כללי שכלל את ד"ר אלחנן נחום – 

מנהל היחידה, וד"ר גילי קדמון – רופאה בכירה.
ד"ר מנור-שולמן הציגה בכנס פוסטר המסכם 
פעילות משולבת של פגייה וטיפול נמרץ לב 

בנושא "פרוטוקול טיפולי בהרניה דיאפרגמתית – 
בכנס טיפול נמרץ ילדים בטורונטוסיכום עשור של פעילות".

על אכילה, האכלה ונפש התינוק
יוליאנה אשל ודקלה ברק, מרפאות בעיסוק ממרכז 

שניידר, השתתפו בכנס הארגון העולמי לבריאות 
הנפש של התינוק שהתקיים בפראג. הן הציגו 

פוסטר, אשר שיקף את העשייה המקצועית הרב 
צוותית במרפאה להפרעות אכילה והאכלה בגיל 
הרך )FTT( במסגרת אשפוז יום שניידר, ולקחו 

חלק פעיל בדיונים שמטרתם קידום בריאות הנפש 
של התינוק. יצוין כי ד"ר מירי קרן, פסיכיאטרית 

ילדים מצוות FTT בשניידר, כיהנה בשנתיים 
האחרונות כיו"ר הארגון העולמי ומהווה דמות 

חשובה בקידום בריאות הנפש של התינוק, בארץ 
ובעולם בכלל.  

האכלת תינוקות בפגיית שניידר. צילום: זיו קורן
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ילדכם סובל מבעיות בריאות?
סדרות טיפולים בהתאמה אישית למגוון בעיות
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מערכת העיכול קשב וריכוז דלקות אוזניים חוזרות

פריחותאלרגיותהפרעות שינה

# דיקור סיני
# טווינא

# פלדנקרייז

# שיאצו
# נטורופתיה
# הומאופתיה

# רפלקסולוגיה
# הומוטוקסיקולוגיה

# כירופרקטיקה 

# עיסוי הוליסטי
# ביופידבק

# ועוד

שאל את הרופא שלך על טיפולי רפואה משלימה

60
הנחה!

עד ופלטינוםכללית מושלםללקוחות
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בקדמת הרפואה

בירור גנטי שנעשה במרכז שניידר מצא גן הגורם 
למחלה מיטוכונדריאלית כבדית ומוחית בילדים

תיאור ראשון בספרות העולמית של מחלה מיטוכונדריאלית, עם פגם בייצור חלבון שאחראי על הממברנה 
הפנימית במיטוכונדריה, תועד על ידי פרופ' אברהם זכריה ממרכז שניידר – תוצאה של בירור גנטי מעמיק 

במשפחה ששניים מילדיה נפטרו ממחלה מתקדמת במערכת עצבים מרכזית ובכבד

המיטוכונדריה היא אברון תוך-תאי, המורכב משתי 
ממברנות שבהן  מתחוללת "שרשרת הנשימה", 

תוך יצירת ATP שחיוני להספקת התצרוכת 
האנרגטית של מערכות הגוף. למיטוכונדריה שני 
תפקידים: האחד, הפקת אנרגיה כימית )"תחנת 

הכוח" של התא(, והשני – אחסון ושמירה על 
החומר התורשתי המצוי בכרומוזומים שבגרעין 

התא. לאחרונה פנתה למחלקת אשפוז יום במרכז 
שניידר משפחה ממוצא מוסלמי, עם הורים 

קרובי משפחה, ששניים מילדיה – אח ואחות – 
סבלו מפגיעה עצבית קשה. הפגיעה התבטאה 
בנסיגה התפתחותית, בפרכוסים ובהיקף ראש 
קטן )מיקרוצפליה(, ובבדיקת MRI נצפתה גם 

אטרופיה של המוחון )צרבלרית(. בנוסף, הייתה 
לשני האחים הפרעה כבדית  משמעותית. מהלך 
המחלה התקדם, ושני הילדים נפטרו בגיל שנה 

ושנתיים וחצי. בבדיקות המעבדה הביוכימיות נצפו 
חמצת לקטית והפרשה מוגברת של חומצה מתיל 
גלוטקונית בשתן, כביטוי למחלה מיטוכונדריאלית. 
בבדיקת אלקטרון מיקרוסקופיה של הכבד נצפתה 
בשני המקרים הפרעה מבנית קשה של הקריסטה 
– "קיפולי" הממברנה הפנימית של המיטוכונדריה 
בכבד. לאור זאת בוצע בירור מעמיק על ידי פרופ' 

אברהם זכריה, מנהל המחלקה לאשפוז יום 
במרכז שניידר ויו"ר חטיבת הילדים בבית החולים, 

בשיתוף פרופ' אורלי אל-פלג מהמכון למחקר גנטי 

במרכז הרפואי הדסה בירושלים והמכון לביולוגיה 
מולקולרית בקליפורניה. 

"ב-exome sequencing נמצאו הילדים הומוזיגוטים 
למוטציה בגן הנקרא QIL1, שתפקידו חשוב בייצוב 

הקריסטה של הממברנה הפנימית במיטוכונדריה, 
ובבדיקה פונקציונלית כמותית בפיברובלסטים 
נמצא חסר של חלבון זה בחולים אלה", מציין 

 QIL1 פרופ' זכריה, "לפיכך, הוכח כי חסר בחלבון
גרם לפגיעה במבנה הממברנה הפנימית של 

המיטוכונדריה ולהפרעה תפקודית מיטוכונדריאלית 
שמתבטאת בהתדרדרות עצבית וכבדית, עד למוות. 

זהו תיאור ראשון בספרות העולמית של פגיעה 
מיטוכונדריאלית במנגנון זה בבני אדם".  

המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר נבחר 
להוביל מחקר בינלאומי לניהול סוכרת אישי

המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז שניידר 
נבחר להוביל מחקר קליני בינלאומי, להתאמה 

אישית של הטיפול באינסולין בילדים חולי סוכרת. 
המכון בראשות פרופ' פיליפ יוביל את המחקר 

כחלק ממענק תחרותי ויוקרתי בגובה 3.4 מיליון 
דולר, שקיבלה לאחרונה חברת דרימד סוכרת 

בע"מ – חברה שהוקמה מתוך המרכז לטכנולוגיות 
בסוכרת, השייך למכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 

בשניידר. חברת דרימד עוסקת בפיתוח טכנולוגיה 
המעבדת נתונים רפואיים של ילדים עם סוכרת, 

ומספקת ייעוץ טיפולי וניהול הסוכרת מכל מקום 
בעולם. ההצעה שהגישה החברה, בשיתוף המכון 
לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר, זכתה במענק 
היוקרתי מתוך 70 פניות מרחבי העולם שהוגשו 

לקרן הלמסלי בניו יורק.
המענק יתמוך בפיתוח אלגוריתם, המעבד את 

הנתונים הרפואיים השונים של המטופלים וביניהם 
מדדי אינסולין, ערכי סוכר בדם, פעילות גופנית 

וארוחות. המערכת תתאים באופן אישי את תוכנית 
הטיפול של המטופל באינסולין, בכלל זה המלצה 

על מדדי הרגישות של המטופל לאינסולין וכן שינוי 
אורח חיים, מינוני אינסולין לאורך היום ועוד – תוך 
שהאלגוריתם מדמה באופן ייחודי את האופן שבו 
רופאים המומחים בסוכרת מנתחים את הנתונים 
הרפואיים וממליצים על תוכנית טיפול באינסולין. 

הטכנולוגיה החדשה אמורה לתת מענה מהיר ויעיל 
למצב העולמי הנוכחי – מחסור ברופאים מומחים 

בסוכרת בכל העולם, מעקב רפואי אחר חולי 

הסוכרת המתקיים בתדירות נמוכה יחסית, והזמן 
הרב יחסית של עיבוד הנתונים הרפואיים, גורמים 
ששילובם עלול להביא לחוסר איזון או לסיבוכים 

בחולה הסוכרתי. 
פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת, המוביל את צוות המחקר במרכז שניידר 
יחד עם ד"ר רויטל נימרי מצוות המכון, הודה על 
האמון שניתן למכון באמצעות המענק והדגיש כי 

"אנו עובדים וחוקרים בכל עת למען עתיד טוב יותר 
לחולי הסוכרת ולכן גאים להוביל את הפרויקט 
המשמעותי הזה, שתכליתו שיפור משמעותי 

באיכות חייהם של חולי הסוכרת בעולם". 
עוד על העשייה המחקרית במרכז שניידר:

ראו בעמ' 14–16. 
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טופס 17 אחד
לגוף ולנפש

המערך לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר דוגל בגישה רב-תחומית 
אינטגרטיבית, הרואה את הטיפול בגוף ובנפש כיחידה אחת. "תפיסת 

העולם המקצועית שלנו מתאימה לרוח הרפורמה בבריאות הנפש 
ומקדמת צמצום באשפוזים לטובת טיפולים קצרים באשפוז יום וחיזוק 

הקשר עם הקהילה", אומרת מנהלת המערך, ד"ר סילבנה פניג, "אנו 
מאמינים שמקומו הטבעי של הילד אינו בבית חולים" 

במרכז

אנו מחזקים את הקשר עם המחוזות בעיקר 
בלקיחת חלק משמעותי בפרויקט חדש של 

כללית בתחום בריאות הנפש של הילד בקהילה, 
שבו פסיכיאטרים ופסיכולוגים משתלבים בעבודה 
שוטפת במרפאות ראשוניות בקהילה. אנו בקשר 
הדוק עם גורמים כמו בית איזי שפירא, מרכזים 

לטיפול קהילתי, בתי ספר, רופאי ילדים, פסיכולוגים 
ופסיכיאטרים שמחלקים את זמנם בין הקהילה 

ובית החולים. זה תמיד עבד כך, אבל התעצם עקב 
הרפורמה. היום כולם מכוונים לקהילה". 

מהם ממשקי העבודה שלכם בתוך שניידר?
"כאן יש להבדיל בין ייעוץ למחלקות, שניתן 

ספציפית לילד מסוים, כולל הערכה והמלצות 
לטיפול – לבין 'לייזון', תפיסה שמשמעה להיות חלק 

מהצוות המטפל בכלל, כלומר שילוב איש מקצוע 
מתחום הרפואה הפסיכולוגית כחלק אינטגרלי 

מצוות המחלקה. פסיכולוגים ופסיכיאטרים שלנו 
נמצאים במערכים השונים במרכז שניידר באופן 
קבוע ומלווים את הילדים כדי לשפר את מצבם 

הבריאותי הכללי. למשל, במערך ההמטולוגי-
אונקולוגי, שם יש צורך לתמוך בילדים עם מחלות 
שלא פעם מלוות בדיכאון ובחרדה. זהו ביטוי מצוין 

לתפיסה המולטידיסיפלינרית של בית החולים. 
הרפואה הפסיכולוגית מרושתת יותר ויותר בכל 
בית החולים, אנו מספקים שירות חוצה שניידר 

ומובילים שינוי גישה בבריאות הנפש בילדים".
מה את יכולה לספר על החלק האשפוזי?

"מחלקת אשפוז ד' שלנו היא מחלקה פסיכיאטרית 
כללית, עם התמחות בהפרעות אכילה. הטיפול 

בהפרעות אכילה משלב אנשי מקצוע רבים: 
פסיכולוג, פסיכיאטר, דיאטנית, צוות סיעודי, צוות 

חינוכי, רופא ילדים ועוד. המעטפת של מרכז שניידר 
מאפשרת לנו מומחיות, זמינות ורצף. במחלקה 

יש שש מיטות לאשפוז מלא ושש מיטות לאשפוז 
יום, לילדים שסובלים מבעיות גופניות בגלל 

הנפש – ולהיפך. למשל, שילוב בין סוכרת ודיכאון 
או הפרעות אכילה עם מחלות נלוות. חשוב לומר 
שזו מחלקה פתוחה. לא מכריחים אף אחד להיות 

בה, אלא עובדים עם הילד בגישה של הגברת 
מוטיבציה לשינוי. רותמים אותו לתהליך באמצעות 
מגוון דרכים מקוריות וחדשניות כמו מטבח טיפולי, 

פרויקט צילום, אמנות, פעילות גופנית ועוד. כל 

המערך כולל את היחידה 
לאשפוז ד' )"התערבות 

במשבר"(, שירות טיפולי 
למאושפזים )"לייזון"(, מכון 

מחקר ושירות אמבולטורי

גוף-נפש כמכלול טיפולי אחד, טיפולים קצרי טווח, 
צמצום ימי אשפוז, חיזוק הקשר עם הקהילה – 

הרפורמה בבריאות הנפש בישראל התאימה כמו 
כפפה ליד לתפיסת העולם של המערך לרפואה 
פסיכולוגית במרכז שניידר. זה לא עניין של מה 

בכך, כאשר מדובר במערך מוביל בתחום בריאות 
הנפש בילדים ויוצא דופן בארץ מבחינת היקפו, 
פריסתו והמודל הייחודי שהוא מיישם בתוך בית 

חולים כללי. 
"הרפורמה היא הרבה יותר מאשר העברת 

האחריות ממשרד הבריאות לקופות החולים – 
היא כוללת שני מרכיבים מקצועיים, שאנו במרכז 
שניידר דוגלים בהם זמן רב", אומרת ד"ר סילבנה 

פניג, מנהלת המערך לרפואה פסיכולוגית, "האחד, 
קיצור משך האשפוז הפסיכיאטרי, והשני, העברת 
המשך הטיפול לטווח ארוך בקהילה. אנו מאמינים, 

שכבר עם הגעת הילד לבית החולים יש לתכנן 
ולכוון את דרכו חזרה לסביבתו הטבעית ולהמשך 

הטיפול בקהילה. ראייה אינטגרטיבית המשלבת גוף 
ונפש, טיפולים מניעתיים וקצרים והעברת הטיפול 
לקהילה תוך רצף טיפולי – זהו ה'אני מאמין' שלנו, 

והרפורמה רק מסייעת לנו להמשיך ולהוביל את 
החזון המקצועי הזה".

המערך לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר מושתת 
על ארבעה מרכיבים עיקריים: היחידה לאשפוז ד' 
)"התערבות במשבר"(, שירות טיפולי למאושפזים 

)"לייזון"(, מכון מחקר פעיל ושירות אמבולטורי, 
הכולל מרפאה גדולה לרפואה פסיכולוגית כללית 
ובצידה תת-מרפאות המתמחות בנישות ייחודיות 

)פירוט במסגרת(.
המערך הוקם ונוהל לאורך שנים רבות על ידי 

פרופ' אלן אפטר, מהרופאים והחוקרים הידועים 
בארץ ובעולם כולו בתחום בריאות הנפש בילדים. 
עם פרישתו לגמלאות של פרופ' אפטר, הממשיך 
לעבוד כיום כמנהל מכון המחקר, מונתה ד"ר פניג 

כמנהלת המערך, תפקיד שהיא ממלאה מזה 
כשנתיים. לצד שניהם, בצוות המוביל של המערך 

נמנים גם ד"ר אורית קריספין – פסיכולוגית ראשית 
של מרכז שניידר ומנהלת הסקטור הפסיכולוגי 

של המערך, ד"ר נועה בן ארויה – מנהלת הסקטור 

הפסיכיאטרי במרפאות המערך ומרפאת טורט, 
תמי טהר – מנהלת הסיעוד של המערך, מירה 

הורוביץ - פסיכולוגית אחראית במסגרות אשפוז 
ואשפוז יום, ויפית חלא-תלבי – אחראית תחום 

הִמנהל במערך. "במודל שלנו בשניידר מתקיימת 
הפריה הדדית בין המומחיות בפדיאטריה לבין 

המומחיות בפסיכיאטריה של הילד; עובדים בגישה 
רב-תחומית ומקדמים באופן יומיומי את החזון 

של אינטגרציה מלאה בין הרפואה הפסיכולוגית 
ורפואת הילדים", אומרת ד"ר פניג.

מהם היתרונות של מרכז שניידר בתחום הזה 
על פני מוסדות אחרים?

"בשניידר יש מעטפת טיפולית רב-תחומית יחידה 
מסוגה, בכל מקצועות רפואת הילדים המורכבת, 
וכבית חולים כללי אנו מובילים בצמצום הפער בין 
רפואת הגוף לרפואת הנפש. אני מאמינה שילד 

צריך לקבל טופס 17 אחד, לגוף ולנפש. כפי שלא 
ניתן להפריד את הגוף מהנפש, כך אי אפשר 

להפריד את הטיפול בהם. הטיפול המשולב מקדם 

"הטיפול המשולב מקדם 
החלמה, ואנו רואים זאת 

במחלות רבות המשלבות 
גוף ונפש. יתרון נוסף במרכז 
שניידר הוא הסרת הסטיגמה"

החלמה, ואנו רואים זאת במחלות רבות המשלבות 
היבטים פיזיים ונפשיים. יתרון חשוב נוסף הוא 
הסרת הסטיגמה שעלולה לגרום לנתק טיפולי. 

מרכז שניידר מחזק את נגישות ההורים לטיפול; 
קל להם יותר להגיע לבית חולים כללי ללא 'תווית' 

סטיגמתית".
איך השפיעה הרפורמה על ההתנהלות שלכם?
"החזון שלנו הוא למנוע אשפוזים פסיכיאטריים ככל 
הניתן. לשיטתנו, לבד מכמה מיטות למחלות קשות 

באמת, כל בריאות הנפש בילדים ונוער צריכה 
להיות במרפאות של בית חולים כללי ובקהילה. 
ואכן, עקב הרפורמה הפחתנו את זמני האשפוז 

לטובת אשפוזי יום וטיפול אמבולטורי. מאז החלת 
הרפורמה נרשמת במרפאות שלנו עלייה בפניות 

– מ-12,500 מגעים )טיפולים/ביקורים( בשנה 
ב-2014, לכ-15,500 ב-2015, כאשר מדי חודש יש 
כ-150 פניות חדשות למרפאות. זו בעיקר תוצאה 

של נגישות הטיפול בעקבות הרפורמה, העלייה 
במודעות ההורים והפחתת החשש מהסטיגמה 

שהייתה קשורה בעבר לטיפולים נפשיים. במקביל 
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הרעיון הוא גיוס המטופל כשותף, אנו לא 'עושים 
לו' אלא 'עושים ִאתו'. הדגש הינו על תפקוד. 

המטופלים לומדים בכיתת המחלקה, מחנכת 
הכיתה מירב ורצברגר והצוות עובדים בשיתוף 

פעולה מלא עם ההורים ועם המסגרת החינוכית 
של הילד בקהילה. במקרים מורכבים, שבהם 

המטופל לא מכבד המלצות רפואיות, אנו בונים 
עבורו תוכנית non-compliance תפורה אישית. 

גם באשפוז, במשך היום הילדים אינם במיטות אלא 
לומדים ומצויים בפעילות המרכז החינוכי - כתוצאה 

מהרפורמה בבריאות הנפש, קצב התחלופה 
במחלקה התגבר והחזרה לקהילה מהירה יותר, 

כשאנו ממשיכים במעקב".
אובדנות בילדים – עד כמה היא משמעותית 

בפעילות שלכם?
"נושא האובדנות תופס נפח עבודה גדול. מדי שנה 
יש 250 ביקורים במיון שניידר, הקשורים לניסיונות 

אובדניים. יש במלר"ד תורן יום מהמערך שלנו, 
למקרה שמגיע ילד להערכה עקב סיכון לפגיעה 

עצמית. אנו מעורבים בתוכנית של משרד החינוך 
למניעת אובדנות, ומוכרים כמרכז מצוינות לטיפול 
באובדנות מטעם ארגון הבריאות העולמי, לא מעט 
בזכות פרופ' אפטר – חוקר בעל שם עולמי בתחום 

זה".
איזו פעילות מחקרית מתקיימת במערך?

"המערך לרפואה פסיכולוגית מוביל מחקר בסיסי 
וקליני בתחומים שונים, כולל מספר מחקרים 

רב-מרכזיים אירופאיים באובדנות, דיכאון, 
טראומה, טורט, הפרעות אכילה, השמנת יתר, 

טיפולים פסיכולוגיים ופסיכופרמקולוגיים. בנוסף 
חשוב להזכיר שאנו מרכז אקדמי שמוכר על ידי 
המועצה המדעית להתמחות בפסיכיאטריה של 
הילד והמתבגר, בפסיכולוגיה קלינית של הילד 

ובפסיכולוגיה רפואית; אנשי הצוות שלנו פעילים 
בתוכניות ובוועדות לאומיות ועוסקים בהוראה 

של סטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב 
ובמסלולים נוספים". 

מהו החזון שלך במבט קדימה?
"לחזק את מקומו של מרכז שניידר כמרכז התערבות 
קצרת מועד – יותר טיפולי יום ופחות אשפוזים; יותר 
טיפולים מרפאתיים חדשניים קצרי מועד תוך המשך 
הידוק הקשר עם הקהילה ועם רופאי הילדים בנושא 

צוות המערך לרפואה פסיכולוגית

השירות האמבולטורי של המערך לרפואה פסיכולוגית כולל מרפאה מרכזית כללית לאבחון וטיפול 
בבעיות מורכבות המשלבות קשיים נפשיים ורגשיים רבים, ובצידה תת-מרפאות מתמחות שחלקן 

מרפאות יחידניות ומובילות בארץ: מרכז לטיפול בילדים עם בעיות התפתחותיות ותחלואה נפשית 
נלווית – מרפאה יחידה מסוגה בארץ בניהולו של ד"ר מייק סטבסקי, פסיכיאטר ילדים ונוער המומחה  

בנושא, מרכז לטיפול בהפרעות אכילה לסוגיהן על כל הרצף בניהולה של ד"ר אורית קריספין, 
ומרכז לטיפול בטורט וטיקים בניהולן של ד"ר נועה בן ארויה וד"ר דפנה רורמן – מרפאה בלעדית ורב 
מקצועית לטיפול בטורט )הפרעה נוירופסיכיאטרית התפתחותית(, המקבלת מדי שנה בשנה כ-250 

מטופלים חדשים ומספקת מעטפת מובילה של ידע, מחקר וניסיון טיפולי.
עוד כולל השירות מרפאת דיכאון ואובדנות לבני נוער עם נטיות אובדניות וסובלים מדיכאון קשה, 

המנוהלת על ידי הפסיכולוגית חגית זיו, מרפאת פוסט-טראומה בניהול ד"ר מעיין שורר – מרפאת 
PTSD/TBI יחידה בארץ המטפלת בילדים עם פגיעה מוחית בשילוב בעיות נפשיות אחרי תאונות 
דרכים או פעולות איבה, מרפאת חרדה בניהול הפסיכולוג דני לוטן, שצוותה מנוסה מאוד בהפרעות 

חרדה בילדים ומטפל בטכניקות ייחודיות ובשיתוף פעולה עם ההורים, מרפאת ADHD אינטגרטיבית 
המנוהלת על ידי הפסיכולוגית אירית שור ספיר, לבעיות קשב וריכוז ולליקויי למידה בשילוב בעיות 

התנהגותיות, מרפאה לאילמות סלקטיבית בניהול ד"ר מעיין שורר, לטיפול בהפרעת חרדה 
המתבטאת בהימנעות מדיבור במצבים חברתיים, מרפאה לטיפול משפחתי המנוהלת על ידי עו"ס 
חווה כהן ומיועדת לילדים והורים גם יחד, מרפאה לילדים מהמגזר הערבי המאוישת באנשי מקצוע 

דוברי ערבית בתחומים השונים – שירות חוצה-מערך המבוסס על גישה רב תרבותית שנועדה 
לגשר על פערי תקשורת; וכן ארבע מרפאות ששירותיהן ניתנים מחוץ לסל: מרפאה פסיכו-נוירו-

פיזיולוגית משולבת, בניהולו של הפסיכולוג בועז שטרן, המתמחה בטיפולים משולבים גוף-נפש כמו 
ביו פידבק, מרפאה לאבחון והתמודדות עם לקויות למידה, בניהולה של הפסיכולוגית החינוכית הילה 

ארג'נטרו, הפועלת בשיתוף פעולה עם נוירולוגים ברוח הגישה הרב-תחומית, מרפאה להשבת סמכות 
הורית המנוהלת על ידי הפסיכולוג עידן 

עמיאל  – בלעדית לשניידר ומיועדת 
להדרכת הורים, ומרפאה להשמנת 
יתר חולנית רב מקצועית, שמבצעת 

הערכה והכנה לקראת ניתוחים 
בריאטריים ומעקב באמצעות תוכנית 
ספציפית ובלעדית של מרכז שניידר.

מרפאות השירות האמבולטורי
במערך לרפואה הפסיכולוגית

לכניסה לאתר של 
המערך לרפואה 

פסיכולוגית, סרקו את 
הקוד בסמארטפון

בריאות הנפש. אני שואפת לבסס כאן במרכז שניידר 
מרכז ארצי להפרעות אכילה, להקים במערך שלנו 
מכון לחקר המוח, וכמובן לשלב את אנשי המקצוע 
שלנו יותר ויותר ברפואה הכללית, בכל יחידות בית 

החולים. אני מאמינה בכל לב שהמודל שאנו מיישמים, 
השילוב בין בריאות הנפש לרפואה הכללית, נכון לא 
רק לילדים אלא שנכון ליישמו בבתי חולים כלליים, 

ומקווה שנזכה לראות זאת במערכת הבריאות בארץ".
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הגיבורים האמיתיים
         שבחזית המחקר

המחקר על הפרק

ילדים ובני נוער, שרובם חולים במחלות מורכבות, לוקחים חלק ב-591 מחקרים שונים המתקיימים לאורך 
השנה במרכז שניידר. בכך, הם מקבלים הזדמנות לשיפור במצבם באמצעות טיפולים מתקדמים ותרופות 

חדשניות – ומוסיפים כל אחד חלק קטן אך חשוב בפאזל העולמי של מאבק במחלות קשות. בעמודים אלה 
בחרנו להציג שישה מחקרים עכשוויים המתקיימים בבית החולים, והפעם, מבעד לעיניהם של ילדים והורים 

– שותפים מלאים לעשייה המחקרית האדירה של צוותי מרכז שניידר

"הפורמולה הפכה לחלק מחיי"
המחקר: מחקר אקראי, כפול סמיות, בבקרת פלסבו, להערכת ההשפעה 

של טיפול בפורמולה תזונתית על גדילה של נערים נמוכים ורזים
חוקר ראשי: פרופ' משה פיליפ | חוקרים מטפלים: ד"ר נעמה פיש, ד"ר 

מארי מולר | מתאמות מחקר: נופר אוסקר, יעל קרן, סופי בלסיאנו, איילת 
פרנס, נעמה גליקמן.

דבר המטופל: רון דהן, בן 12.5

מה נדרש ממך? "להקפיד על שתיית פורמולת המחקר )משקה מילקשייק 
לעידוד הגדילה( מדי יום בשעה קבועה, ולתעד מדי יום בטבלה את כמות 

המשקה ששתיתי. כמו כן, לקראת ביקורי המחקר בשניידר, התבקשתי למלא 
יומן אכילה, שבו תיעדתי במפורט במשך יומיים באמצע השבוע ויום אחד 

בסופ"ש את כל המזון שצרכתי".
מה הרווחת? "הבנתי מצוות המחקר שהפורמולה מכילה הרכב תזונתי 

המתאים לגדילת ילדים בגילי וכן ויטמינים ומינרלים שאני מתקשה לצרוך 
ביומיום, מכיוון שאיני אוכל ירקות, פירות, דברי חלב ובשר. בזמן השתתפותי 

במחקר, כאשר צרכתי את הפורמולה מדי יום, הייתי רגוע שאני מקבל את כל 
המרכיבים החיוניים לגדילה ולהתפתחות שלי. בזכות השתתפותי במחקר, חבריי 

שאלו על המחקר ועל הפורמולה וביקשו להשתתף בו גם. אני מרגיש בר מזל 
שהתקבלתי למחקר ובזכות השתתפותי, ילדים אחרים יוכלו גם הם ליהנות 

מהפורמולה בעתיד".
המלצות? "אני ממליץ מאוד לילדים אחרים במצבי, שהם רזים ונמוכים ואינם 

אוכלים את כל אבות המזון, להיכנס למחקר. חשוב לי לציין שבזמן השתתפותי 
במחקר, הרגשתי שאני מקבל יחס של VIP, והכי חשוב שאימא שלי הייתה 

רגועה שאני במעקב הדוק ומטפל בבעיית הגדילה שלי". 
ועוד משהו: "ביום האחרון של השתתפותי במחקר, עשינו בבית מסיבת פרידה 
מהפורמולה שהפכה להיות ממש חלק מחיי בשנה האחרונה. הפורמולה ליוותה 

אותי כל השנה, לקחתי אותה אתי כשישנתי אצל חברים ומשפחה וכשיצאנו 
לחופשות. סיימתי את המחקר לפני כשבוע, מאז אינני שותה את הפורמולה וזה 

מאוד חסר לי".

"מרגיש שותף לפיתוח המערכת"
המחקר: מחקר היתכנות להערכת השימוש במערכת לבלב מלאכותי 

היברידית לוגית בלולאה סגורה במחנה סוכרת
חוקר ראשי: פרופ' משה פיליפ | חוקרת מטפלת: ד"ר רויטל נימרי | 

מתאמות מחקר: אורנה חרמון, אלונה חמו.

דבר המטופל: עדן אילי, בן 23

מה נדרש ממך? "נדרשתי להשתתף במחנה סוכרת שהתקיים בבית מלון 
בכפר המכביה במשך חמישה ימים. בזמן השהות שלי ושל יתר חברי הקבוצה 

שהשתתפו במחנה, חוברנו למערכת לבלב מלאכותי בזמן שצוות המחקר, 
שכלל רופאים ואחיות, השגיח עלינו. 

לבד מהחיבור למערכת המחקר, היינו רשאים להשתמש בבריכה, בחדר הכושר 
ובחדר האוכל של המלון ולקיים שגרת יום רגילה. שבועיים לפני הכניסה למחנה 
חוברתי למד גלוקוז רציף, משאבת האינסולין ומד הגלוקוז האישיים שלי הוחלפו 

לציוד המתאים למערכת המחקר, והייתי מאוד מרוצה מהם".
מה הרווחת? "השתתפות במחקר מאפשרת לי להכיר את חזית הידע 

הטכנולוגי של פיתוח מוצרים חדשים לטיפול בסוכרת, זמן רב לפני שהם 
משווקים לקהל הרחב, וכן להיות שותף פעיל בהליך הפיתוח. 

כך למשל, לפני כשנה השתתפתי במחקר אחר לפיתוח של לבלב מלאכותי, 
ובמחקר האחרון יכולתי להתרשם מההתקדמות שחלה מאז. 

כמו כן, במהלך מחנה הסוכרת האחרון שבו השתתפתי הזדמן לי לשמוע 
הרצאה מהצוות המוביל את פיתוח הלבלב המלאכותי, שעזרה לי לדעת לאילו 

חידושים אשר יסייעו לי לטפל בסוכרת אני יכול לקוות ולצפות בעתיד. 
בנוסף, השהות במחנה הסוכרת עם חולים נוספים עם סוכרת הייתה מפגש 

חברתי נעים ומלמד, שאינו מזדמן לי בחיי היומיום".
המלצות? "בהחלט ממליץ בחום!"

ועוד משהו: "אני מרגיש שותף מלא לפיתוח הדרוש לצורך פיתוח מערכת 
לבלב מלאכותי שתתרום בעתיד לכלל חולי הסוכרת, וזה גורם לי לסיפוק רב".

"היתרון העיקרי הוא שגדלתי"
המחקר: מחקר אקראי, כפול סמיות, בבקרת פלסבו, להערכת ההשפעה של 

טיפול בהורמון גדילה על מצוקתם של ילדים נמוכי קומה על רקע אדיופטי  
חוקר ראשי: פרופ' משה פיליפ | חוקרים מטפלים: פרופ' ליאורה לזר, ד"ר 
יעל לבנטל, ד"ר אריאל טננבאום | מתאמות מחקר: נופר אוסקר, יעל קרן, 

סופי בלסיאנו, איילת פרנס, נעמה גליקמן.

דבר המטופל: יואב )שם בדוי(, בן 14

מה נדרש ממך? "במסגרת השתתפותי במחקר נדרשתי להזריק הורמון גדילה 
מדי יום, לישון טוב כל לילה, לענות על שאלונים, להגיע כל שלושה חודשים 

לביקור מחקר במשך ארבע שנים, ולבצע בדיקות דם ושתן".
מה הרווחת? "היתרון העיקרי הוא שגדלתי: התחלתי את המחקר מתחת 

לאחוזון 3 וכיום אני באחוזון 50! היה לי מאוד קשה להיות חריג מבחינת גובה, 
וכיום בעיה זו נפתרה. יתרון נוסף הוא שקיבלנו הורמון גדילה )תרופה שעולה 

הרבה כסף( בחינם במשך ארבע שנים. בנוסף, המעקב הצמוד – הוריי היו 
רגועים שאני תחת עינם הפקוחה של מומחים בעלי שם: פרופ' פיליפ, פרופ' 

לזר וד"ר לבנטל".
המלצות? "אני ממליץ מאוד לילדים נמוכים לקחת חלק במחקר. התוצאות 
מדברות בעד עצמן. תרמנו – ותרמו לנו. האווירה תמיד הייתה נעימה והצוות 

תמיד היה מסביר פנים".
דבר ההורים: "התפלאנו מאוד שנושא זה טרם נחקר, ושמחנו להיות חלק 

ממחקר העוסק בנושא זה". 
עוד משהו: "כל הכבוד לצוות המחקר על הכול!".
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"תודה לכל הצוות בשניידר"
המחקר: מחקר תווית פתוחה למטופלים הסובלים מדיסטרופינופתיה של 

מוטציית פסק בניוון שרירים ע"ש דושן – להערכת הבטיחות והסבילות 
של מינוני התרופה הנחקרת

חוקר ראשי: פרופ' יורם נבו | חוקרים מטפלים: ד"ר שרון אהרוני, תמי 
תעיזי, תניה מוס, תמי שניידרמן | מתאמי מחקר: קטיה קוטוביץ', אורי רז, 

תמר לב.

דבר המטופל: איתי, בן 16

מה נדרש ממך? "אני יושב בכיסא גלגלים מגיל 11 עקב מחלה בשרירים. 
כבר שבע שנים אני משתתף במחקר של תרופה חדשנית שאמורה לעזור 

לי. התרופה שאני מקבל מגיעה בצורת אבקה, שאני שותה עם משקה שלוש 
פעמים ביום. התרופה לא הכי טעימה, אבל גם לא נורא. פעם בשלושה חודשים 
אני מגיע עם הוריי לשניידר לבדיקות שונות, לרוב הן כוללות בדיקות דם, שתן, 
משקל, מפגש עם הרופא ועם פיזיותרפיסטית שבודקת את הרגליים, הידיים 

והנשימה, ומדי פעם גם בדיקה של תפקודי הריאות והלב". 
מה הרווחת? "היתרון בהשתתפות במחקר שאני זוכה לתשומת לב רבה 

יותר וטיפול צמוד ומקיף, וגם ליחס אישי מכל הרופאים והאחיות. אני מקווה 
שהמחקר יצליח ויעזור לי להקל על מחלתי וגם ייתן אפשרות לרופאים להבין 

יותר את הסיבות למצבי ואיך אפשר למצוא תרופה לריפוי מלא".
המלצות? "כמובן שרצוי שכמה שיותר ילדים ישתתפו כדי שמציאת התרופה 

תהיה מהירה יותר".
עוד משהו: "תודה רבה לכל הצוות במרכז שניידר".

"רמת הטסיות גבוהה מאי פעם"
המחקר: מחקר חד זרועי, גלוי תווית, ארוך טווח, של היעילות והבטיחות 

)ITP( בילדים עם טרומבוציטופניה אימונית ROMIPLOSTIM של
חוקר ראשי: פרופ' חנה תמרי | חוקרים מטפלים: ד"ר ג'ואן יעקובוביץ, ד"ר 
אורנה שטיינברג-שמר, ד"ר טרייסי גולדברג | מתאמת מחקר: שושנה חנימוב.

דבר המטופל: דודי מדר, בן 12

מה נדרש ממך? "להגיע פעם בשבוע לבדיקת דם ולקבלת תרופה בזריקה. 
כיום, לאחר שרמת הטסיות שלי התייצבה, אני יכול לקבל את הזריקה בבית על 

ידי אחד ההורים ולהגיע למרפאה ההמטולוגית פעם בחודש. קיבלתי יומן שבו 
אני מתעד את היום, השעה והמינון של התרופה שאני מקבל בזריקה. לעומת 

זאת, בטיפול הסטנדרטי הייתי אמור להגיע כל חודש לטיפול שכרוך באשפוז של 
יום-יומיים במחלקה אונקולוגית, מה שהשרה עלינו אווירה לא נעימה. ככה גם 
ההורים לא מפספסים יום שלם בעבודה ואני לא מפספס יום שלם בלימודים".

מה הרווחת? "היתרון הכי גדול הוא שהטיפול עובד לאורך זמן ארוך יותר 
לעומת הטיפולים הקודמים שהייתי מקבל באופן סטנדרטי. כמו כן, אני לא חווה 

תופעות לוואי שהיו מופיעות בעקבות הטיפולים הקודמים. בעקבות הטיפול 
המחקרי, רמת הטסיות שלי גבוהה מאי פעם וזה מאפשר לי לנהל איכות חיים 

אחרת לגמרי. אני יכול להרשות לעצמי להיות יותר פעיל אקטיבית ולשחק 
במשחקי ספורט, שבעבר נמנעתי מהם בגלל סיכון לדימומים ללא קרישה. 

אומנם תדירות הביקורים היא יותר גדולה אך הטיפול מקל על העניין, במיוחד 
שכרגע אני מקבל את התרופה בבית ומגיע רק פעם בחודש". 

המלצות? "בהחלט ממליץ למטופלים נוספים לקחת חלק במחקר". 
ועוד משהו: "אני יודע שההשתתפות שלי תורמת למהלך המחקר, שיכול 
לגרום לכך שבסופו של דבר, כל הילדים הסובלים מ-ITP יוכלו לקבל את 

התרופה הזו ולזכות לאיכות חיים כמו שלי". 
דבר ההורים: "היינו מאוד סקפטיים בהתחלה, באנו מהמקום ש'הבן שלנו לא 
שפן ניסיונות'. אחרי שהחלטנו להשתתף, אנו לא מצטערים. עשינו זאת בעיקר 
בגלל השעות בבית החולים, לחסוך את האשפוז. זה היה מייגע מבחינת כולם. 
אנו גם מאוד אוהבים את המרפאה ההמטולוגית, בעיקר את הצוות, שהוא חם 

ותומך ונותן לנו תחושה שאנו לא לבד".

"חלק מהמאבק העולמי בסרטן"
המחקר: מחקר שלב מוקדם בתווית פתוחה, רב מרכזי, של הבטיחות 
והפרמקוקינטיקה של Atezolizumab אצל ילדים ובוגרים צעירים עם 

גידולים מוצקים שטופלו בעבר 
חוקר ראשי: פרופ' יצחק יניב | חוקר מטפל: ד"ר שפרה אש | מתאמת 

מחקר: זינה סולוב.

דבר ההורים של: גיל )שם בדוי(, בן 7.5

מה נדרש מכם? "במסגרת הטיפול במחקר הנוכחי בננו נדרש לעבור הדמיות 
כגון CT, מיפוי MIBG וכדומה בתדירות גבוהה יותר מאשר במסגרת הטיפול 
השגרתי. לעומת זאת, תדירות הטיפול והביקורות במחקר הנוכחי נמוכה יותר 

מאשר בטיפול השגרתי". 
מה הרווחתם? "אחד היתרונות הוא האפשרות שניתנה לנו לקבל טיפול נוסף 
וחדשני, שיכול לעזור ולהועיל בריפוי. אנחנו מרגישים שאנו תורמים לפיתוח של 

תרופות חדשות, אשר יכולות להועיל לחולים נוספים ולקדם את הטיפול במחלת 
הסרטן. בכך אנחנו תורמים למחקר ולמאבק הכלל עולמי החשוב כנגד הסרטן, 

בתקווה שיהיה זה צעד נוסף לריפוי מחלה זו".

איך משתתפים במחקרים
המתנהלים במרכז שניידר?

לקבלת פרטים על מחקרים 
המתקיימים במרכז שניידר

לרפואת ילדים ועל אפשרויות 
ההשתתפות בהם, ניתן לפנות 
לרשות המחקר במרכז שניידר, 
בטל' 03-9253183 או במייל  

 danaa3@clalit.org.il



המחקר על הפרק
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מדוע כדאי לחוקרים שלנו להגיש בקשות למענקים?
הגשת בקשות למענקי מחקר כגון BSF ואחרים, מאפשרת: <<< להגדיל את פוטנציאל ההצלחה והזכייה במענקים 

מסוג זה <<< להגדיל את הסיכוי לבצע מחקר פרוספקטיבי איכותי <<< לאפשר לחוקרי שניידר להיות בחזית העשייה המחקרית 
העולמית <<< לגייס כוח אדם שיעסוק במחקר <<< לבצע ולהניע מחקרים נוספים.

עשייה מחקרית חסרת תקדים ב-2016:
BSF 7 הגשות של חוקרי שניידר למענק

 BSF – קרן המדע ארה"ב-ישראל – העניקה עד כה כ-480 מיליון דולר ל-4,000 פרויקטים מחקריים 
באיכות הגבוהה ביותר, שרבים מהם הובילו לפריצות דרך מדעיות ורפואיות חשובות. הגשת הבקשה 

דורשת עבודה מאומצת של תכנון מחקר חדשני ומתקדם וכתיבה מדעית ברמה גבוהה

 The U.S.-Israel Binational Science – הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל
)Foundation )BSF – מקדמת קשרים מדעיים בין ארה"ב וישראל באמצעות 

תמיכה בפרויקטים מחקריים משותפים במגוון תחומי מחקר, החל ממחקר בסיסי 
וכלה ביישום מדעי – כל זאת למטרות שלום ובשיתוף מוסדות ללא כוונת רווח.

מענקי המחקר ניתנים על בסיס תחרותי, ולשם כך עוברים המחקרים הערכה על 
ידי עמיתים, מדענים מובילים בארה"ב, בישראל וברחבי העולם.

פרויקטים זוכים נדרשים להוכיח הצטיינות מדעית יוצאת דופן ושיתוף פעולה ברור 
בין חוקרים ישראליים ואמריקאים ממוסדות ברחבי שתי המדינות.

מאז הקמתה, BSF העניקה כ-480 מיליון דולר ליותר מ-4,000 פרויקטים 
מחקריים באיכות הגבוהה ביותר. רבים מאלה הובילו לפריצות דרך מדעיות, 

רפואית וטכנולוגיות חשובות, עם יישומים מעשיים רחבי היקף. 
אחת הדוגמאות הטובות לכך היא עבודתם המשותפת של פרופ' אברהם הרשקו 
ופרופ' אהרן צ'חנובר   )הטכניון( יחד עם פרופ' ארווין רוז ז"ל )UC Irvine(, אשר זכו 
יחדיו בפרס נובל לכימיה על גילוי מערכת היוביקוויטין עבור פירוק חלבונים. שיתוף 

הפעולה בין קבוצות המחקר הישראליות לאמריקאיות, שהוביל לגילוי זה, התאפשר 
הודות לתמיכה מתמשכת על ידי BSF לאורך יותר משני עשורים.

השנה, באופן חסר תקדים, הוגשו שבע בקשות של חוקרי מרכז שניידר לרפואת 

ילדים למענק מחקר זה. הגשת הבקשה דורשת עבודה מאומצת של תכנון מחקר 
חדשני ומתקדם, שבא לידי ביטוי בכתיבה מדעית ברמה גבוהה.

:BSF-חוקרי שניידר שהגישו השנה מועמדות למענק ה
פרופ' יורם נבו – בנושא יעד טיפולי חדש למחלת הדושן.   #

פרופ' רחל שטראוסברג וד"ר יעל וילנאי – בנושא גנטיקה של מוגבלות      #

שכלית בישראל.   
פרופ' רענן שמיר וד"ר אורית ויסבורד-צינמן – בנושא הפתוגנזה של ביליארי     #

אטרזיה.  
    PFAPA פרופ' ליאורה הראל וד"ר גיל אמריליו – בנושא הבסיס הגנטי של   #

   ,Periodic Fever accompanied by Aphtous stomatitis, Pharyngitis(  
 .)and cervical Adenitis syndrome  

פרופ' אלן אפטר – במחקרו: "miMDD", מיקרו RNA במחלות דיכאון.    #

פרופ' אלן אפטר וד"ר מיה אמיתי – בנושא הטיפול ב-Fluoxetine לצורך      #

מניעת הישנות של חרדה אצל ילדים ומתבגרים.   
citalopram פרופ' אלן אפטר – בנושא פרמקוגנטיקה של התגובה של   #

ואירועי אובדניות בילדים הסובלים מדיכאון.  

עשייה מחקרית כדרך חיים. הצגת עבודות של חוקרי בית החולים 
ביום המחקר האחרון במרכז שניידר



עושים היכרות

צוות מכון הגסטרו

17

את כל המעטפת: מהנפרולוגים, דרך טיפול 
נמרץ ומחלקת אשפוז ג', ועד לתמיכה סוציאלית 

ופסיכולוגית. היכולת המקצועית והיחס הנפלא 
של הצוותים בשניידר מאפשרים לי לעבוד בשקט, 
בידיעה שכל מה שמסביב נמצא בידיים הכי טובות.
סיפוק: בתחילה, כשאני מקבלת אינדיקציה תוך 

כדי השתלה שהכול עובד. זו תחושה נהדרת לדעת 
שהילד יקום מההרדמה עם סיכוי מצוין לחיים 

חדשים. ולאחר מכן, לראות אותו מתרוצץ במחלקה 
כמה ימים בלבד לאחר ההשתלה.

מסר לאומה: תרומת איברים היא דבר נעלה. גם 
מבחינת משפחה, שברגעים הקשים מכול מוכנה 
להציל ילד אחר בעזרת איברי יקירה שנפטר, וגם 

בתרומה מן החי: אפשר לחיות מצוין עם כליה 
אחת, ואנו עדים כיום לתופעה מרתקת של תורמים 

אלטרואיסטים.
משפט מפתח: ההשתלה היא רק ההתחלה. 
יידרשו מעקב רפואי צמוד, טיפול תרופתי לכל 

החיים ותמיכה משפחתית ניכרת לאחר ההשתלה. 
מכיוון שמדובר בילדים, ואורח חיים ממוצע של

כליה הוא כ-15 שנה, לרוב הילדים יזדקקו 
להשתלות נוספות במהלך החיים. 

מוטו מקצועי: להתרכז במה שחשוב באמת: 
הילדים, המשפחות, הטיפול. לא עוסקת בתדמיות; 
מנקה את כל רעשי הרקע כדי להיות כל כולי בתוך 

העבודה. 
בפנאי: כמעט שאין לי זמן פנוי לעצמי. מחוברת 

בנפשי לים, והייתי שמחה לחזור לתקופה היפה
של צלילות בסיני. העבודה והילדה שינו הכול.

לולא הייתי רופאה: אולי הייתי הופכת לרקדנית. 
רקדתי שנים, והיה רגע שבו התלבטתי אם ללמוד 

רפואה או להתמקד בריקוד. 
אני במשפט אחד: בנאדם טוטאלי של עשייה, 
נותנת הכול היכן שצריך. זה מתבטא בהשקעה
רבה בעבודה. יש לכך מחיר, אבל זה מה שאני 

יודעת ואוהבת לעשות.

אחת ויחידה
מערך השתלות האיברים בילדים במרכז שניידר הוא יחיד בהיקפו בישראל, והאחראית על השתלות הכליה 

המתבצעות בו, ד"ר סיגל אייזנר, היא הרופאה היחידה בארץ המתמחה בהשתלות איברי בטן. "זה מקצוע 
מאוד תובעני", היא אומרת, "אבל אני מתרכזת רק במה שחשוב באמת: הילדים, המשפחות והטיפול" 

שם: ד"ר סיגל אייזנר.
מקצוע: מומחית בכירורגיה כללית, רופאה 

בכירה במערך ההשתלות של שניידר ובילינסון, 
אחראית השתלות כליה בילדים.

משפחה: אם חד הורית לילדה בת שבע.
מגורים: תל אביב. במקור מזכרון יעקב.

רפואה: הניצוץ קרה בכיתה י"ב, כשנדלקתי על 
ביולוגיה ואנטומיה.

השכלה: לימודי רפואה באוניברסיטת תל 
אביב, התמחות בכירורגיה כללית באיכילוב, תת 

התמחות בהשתלות בבילינסון.
התפקיד: מזה כעשור בצוות ההשתלות 

בבילינסון, מתוכן ארבע שנים בצוות משולב 
של בילינסון ושניידר, המבצע את ההשתלות 

בחדרי ניתוח שניידר. בשניידר מתבצעות 
כמעט כל השתלות הכליה בילדים בישראל, 

ומבין המנתחים אני המשתילה היחידה בארץ 
לאיברי בטן. יש רופאות כירורגיות, אבל מעט 

מאוד משתילות – כנראה בגלל התובענות של 
המקצוע.

לפני שניידר: עבדתי שמונה שנים באיכילוב, 
וב-2006 עברתי לבילינסון.

על התחום: השתלות מבחינתי זה "חיידק". 
כירורגיה בכלל היא תחום מדהים: המורכבות, 
הדיוק. ניתוח יפה הוא אומנות. בהשתלות יש 

משהו מיוחד כי כמשתיל, אתה מאוד עוזר 
לאנשים. במיוחד בילדים, השינוי שחל לאחר 

ההשתלה הוא מיידי ודרמטי. ממצב ירוד, הילד 
ממש חוזר לחיים. במיוחד בתרומה מהחי הכליה 
מייד עובדת, צבעה משתנה לוורוד, מתחיל מתן 
שתן. בהמשך אני רואה את הילדים במרפאה, 

גדלים וחיוניים. זו הרגשה נפלאה.
על העבודה:  רוב ההשתלות בשניידר הן 
השתלות כליה. השתלה מהחי היא ניתוח 

אלקטיבי, לרוב תרומה מהורה. מדובר בעבודת 
צוות, שבמהלכה אנו מוציאים את הכליה בניתוח  

בגישה לפרוסקופית ולאחר מכן משתילים 
אותה בילד, תהליך שמתפרס על יום עבודה 

שלם. הורה וילד על שולחן הניתוחים בזה אחר 
זה – כמובן שזו דרמה, ואין לקנא בהורה השני 

שמחכה בחוץ. השתלה מהמת, מתרומת 
איברים, מגיעה בהתרעה קצרה, כך שלעתים 
מקפיצים אותי גם באמצע הלילה. זה דורש 
ממני מוכנות תמידית, כולל מטפלת כוננית 
שמוזעקת להיות עם הילדה במקרה הצורך.
אתגרים: השתלת כליה היא ניתוח מורכב 

ומאתגר מבחינה כירורגית, שהצלחתו תלויה 
במספר מרכיבים – כירורגיים, אימונולוגיים, מצב 

המטופל בזמן ההשתלה ומצב הכליה שהוא 
מקבל. האתגר הוא בעיקר השתלה בילדים 

הקטנטנים, בגיל שנתיים ובמשקל כעשרה קילו. 
אחוזי ההצלחה שלנו בהשתלות כליה הוא כ-98 

אחוז.
אוהבת בעבודה: נמשכת לצד הכירורגי של 

הרפואה. לעבוד עם הידיים, ליהנות מהאדרנלין, 
ופחות לדבר על זה... 

שיתופי פעולה: עם כל הגורמים הרלוונטיים 
בשניידר – מערך מקצועי מרשים מאוד שנותן 

ד"ר סיגל אייזנר
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מדריכה קלינית מצטיינת בסיעוד הילד והמתבגר
תעודות הוקרה מטעם בית הספר האקדמי לסיעוד 

דינה הוענקו למדריכות קליניות מצטיינות, בכלל 
זה תעודת הוקרה בתחום סיעוד הילד והמתבגר 

למדריכה יהודית דרמון משניידר. הטקס נערך 
במסגרת יום עיון מרחבי למדריכות קליניות, 

שהתקיים בקמפוס רבין )דינה( של כללית 
האקדמיה לסיעוד, בהשתתפות מדריכות קליניות 

ממרכז רפואי רבין, ממרכז שניידר לרפואת 

ילדים וממרפאות הקהילה במחוז דן-פ''ת. יהודית 
דרמון, העובדת באשפוז יום כללי, הדריכה במהלך 

השנים סטודנטים רבים, ואלו דירגו את איכות 
ההדרכה שלה בציוני משוב גבוהים ביותר. מנהלת 
הסיעוד נורית ברוך מציינת שלמדריכות הקליניות 

במערך הסיעוד בבית החולים שמור תפקיד מרכזי 
ומשמעותי.

"המדריכות, כולן בוגרות קורסי הדרכה קלינית 

ובעלות תעודה המוכרת על ידי משרד הבריאות, 
עוסקות בפיתוח הידע התיאורטי ובהקניית מיומנויות 

קליניות סיעודיות לאחיות ולסטודנטיות – כולל 
סטודנטיות לסיעוד או קורסים על בסיסיים", 

מדגישה נורית ברוך, "המדריכה הקלינית היא הגורם 
המקצועי המלמד, מנחה ומכוון את התלמידים 

בסיעוד בין החלק התיאורטי למעשי, במטרה לייצר 
עבודה סיעודית מקצועית ואיכותית".

פעימת הלב

פרא-פרא
עו"סות בית ספר השירות הסוציאלי מספק 

סביבה לומדת ומלמדת לסטודנטים ולצוותים רב 
מקצועיים בבית החולים ומחוצה לו. לפניכם כמה 

דוגמאות מהחודשים האחרונים:
איה חאג' יחיא, עובדת סוציאלית בניתוחי לב, 

ודפנה רורמן, פסיכולוגית המחלקה, הנחו 
קבוצה דינמית לעיבוד רגשי לצוות הסיעודי 

בניתוחי לב | תמר נתנזון, אחות אחראית מערך 
אונקולוגי, וצוות העו"סיות במערך האונקולוגי, 

יזמו והעבירו יום עיון למתבגרים חולי סרטן 
ומחלימים טריים. למפגש הוזמנו בני הנוער, 

הוריהם והצוות החינוכי מבתי הספר שלהם | 
יום עיון בנושא רב תרבותיות למתנדבי שניידר 

)בתמונה, מימין( נערך על ידי סטודנטיות לעבודה 
סוציאלית בהדרכתה של ארוא פריג', עו"ס 

בבית החולים | אלאא עינאש עודה, עו"ס במערך 
האונקולוגיה, הרצתה בכנס פסיכואונקולוגיה 
שנערך בבי"ח רמב"ם לצוותים רב מקצועיים, 

בנושא "התמודדות משפחות ערביות עם מחלת 

הסרטן של הילד" | במהלך חודש יוני סיימו את 
הכשרתם בשירות הסוציאלי סטודנטים לעבודה 

סוציאלית, אשר הודרכו לאורך השנה על ידי שש 
עו"סיות. הסטודנטים לקחו חלק בעבודת השירות 

במחלקות ובמרפאות השונות, הנחו קבוצות 
והשתתפו במרכז למידה ובקבוצת ליווי.

סדנה לפיזיותרפיסטים בחודש יוני האחרון 
התקיימה במרכז שניידר, לראשונה בכללית, 

סדנת הכשרה ל-24 פיזיותרפיסטים מכל 
רחבי הארץ בנושא התאמת והכוונת מכשיר 
משעל בטיפולים הנשימתיים. במהלך הסדנה 

למדו המשתתפים על הפיזיולוגיה ועל השפעת 
המשעל על מערכת הנשימה. הם הכירו את סוגי 
המשעלים והתאמתם למצבים שונים, ולמדו כיצד 
לשלבם בטיפול הנשימתי. הסדנה הועברה על ידי 
הפיזיותרפיסטית הדס מנטין, שבמסגרת עבודתה 

בשניידר משלבת טיפול בילדים מאושפזים, 
במטופלי סי.אף במרפאת הריאות ובילדים 

המטופלים במערך האמבולטורי של בית החולים. יום עיון למתנדבים בהנחיית עו"ס ארוא פריג'

קרן אור של 
שיתוף פעולה

קרן וקסנר היא קרן פילנתרופית אמריקאית, המפעילה תוכניות מנהיגות 
לשירות הציבורי בישראל בשיתוף עם בית הספר ע"ש קנדי באוניברסיטת 
הרווארד בארה"ב. לקרן מאות בוגרים בשירות הציבורי בממשלה, בזרועות 

הביטחון ובמגזר השלישי.
כחלק מפעילות בוגרי תוכניות הקרן, תורמים הבוגרים בעשייה משותפת 

למען החברה הישראלית. פרויקט הדגל של בוגרי וקסנר לשנה זו הוא 
אימוץ היישוב הבדואי שיבלי למרגלות התבור, ופעולה משותפת של 

צוות בוגרים לקידום החינוך ביישוב. ד"ר אפרת ברון הרלב, סגנית מנהל 
מרכז שניידר ובוגרת תוכנית העמיתים של קרן וקסנר, היא בין הבוגרים 

המובילים יוזמה זו. בשיתוף עם דלית פינטל, לשעבר סגנית מנהלת 
הסיעוד במרכז שניידר, יזמה ד"ר ברון הרלב שיתוף פעולה בין בית החולים 

לבין חטיבת הביניים והתיכון בכפר.
ביום הבריאות שנערך לאחרונה בבית הספר לקח חלק צוות סיעודי 

משניידר בראשותה של דלית פינטל. עאטף גאנם וסאיד ג'ומעה מהמלר"ד 
העבירו שיעורים בנושא מצבי חירום ותרגולי החייאה בילדים, ולינוי וולברג, 

מנהלת הסיעוד של מחלקת ילדים א', הרצתה על חוויותיה במשלחת 
ההצלה להאיטי בזמן רעידת האדמה ב-2010. בנוסף, נציגי בית החולים 

השתלבו בתחנות הרבות שהילדים עברו כחלק מהצגת מגוון נושאים 
בתחום הבריאות והרפואה המונעת, ונהנו מאינטראקציה חיובית ומלמדת 

עם הילדים והצוות בניצוחה של מנהלת החטיבה, ג'אנט שיבלי. בשנת 
הלימודים הבאה מתוכננים מספר פרויקטים משותפים עם בית הספר כגון 
יום תכנון קריירה, ליווי תלמידי המגמה הביולוגית, פרויקט מיל"ה בשיתוף 

עם משטרת ישראל ויום בריאות נוסף. 
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עבודות מצטיינות 
בקורס ניהול סיכונים

כמדי שנה, יוצאים צוותים משניידר להכשרה במסגרת קורסים וסדנאות 
בבטיחות המטופל וניהול סיכונים.

במסגרת זו השתתפו למעלה מ-40 אחיות ורופאים בסדנה בת יום אחד, ואילו 
16 רופאים, אחיות, אנשי מנהל ורוקחים יצאו לקורס שבמסגרתו התבקשו 

להגיש עבודה מקיפה. שתי עבודות של צוותי שניידר חלקו את תואר העבודה 
המצטיינת של הקורס: העבודה "פסק זמן פסיכיאטרי" של משתתפות 

הקורס מהמערך לבריאות הנפש לילדים ונוער – ד"ר סילבנה פניג, מנהלת 
המערך, ותמר טהר, מנהלת הסיעוד. מטרת העבודה להעריך את מסוכנות 
המטופל במהלך האשפוז, לקראת חשיפתו לפעילויות מחוץ לבית החולים 

בתחומי תפקוד לימודי, משפחתי וחברתי. לצורך האומדן נבנה כלי בעל 
קריטריונים ברורים, המהווים בסיס לקבלת החלטות הצוות המטפל. העבודה 
"העצמת הורים לטיפול כימותרפי" של אחמד תאיה, רוקח אחראי בבית 
המרקחת האונקולוגי, מתמקדת בהליך הדרכת הורים מובנה, שבאמצעותו 

רוכשים ההורים ידע במהות הטיפול הכימותרפי, כפי שבא לידי ביטוי הן בהבנת 
הפרוטוקול והרציונל למתן והן במאפיינים חיצוניים. ממצאי העבודה משקפים 

עלייה בידע ובשביעות הרצון של ההורים לגבי טיפולי הכימותרפיה של ילדיהם. 

קורס פדיאטריה לאחיות 
לצוות הסיעוד הבכיר ממרכז שניידר היה חלק 

משמעותי בקיום קורס פדיאטריה לאחיות 
בכללית, שהסתיים לאחרונה. מנהלת הסיעוד 

בשניידר, נורית ברוך, ורכזת פיתוח מקצועי 
בסיעוד, רחל גודינגר, פעלו רבות להגשמתו 

של הקורס, וכרכזת הקורס נבחרה רחלי 
גבע, מנהלת הסיעוד במחלקת ילדים ג'. 

12 אחיות ואחים ממרכז שניידר היו בין 36 
משתתפי קורס הפדיאטריה הארצי שנערך 
מטעם חטיבת הסיעוד בהנהלה הראשית, 
והשתתפו בו אחיות ואחים מבתי חולים 

ומהקהילה העוסקים בתחום רפואת הילדים. 

תוכנית הלימודים נבנתה בניהולה של תמירה 
חפץ, רכזת פיתוח מקצועי ארצית בהנהלה 

הראשית של שירותי בריאות כללית, בשיתוף 
צוות אחיות בכיר מבתי חולים והקהילה: 

רחל גודינגר ממרכז שניידר, דבי שקדי מבית 
החולים מאיר ואתי רפאלוביץ' מהקהילה.

נורית ברוך מציינת, כי הקורס הקנה בסיס ידע 
רחב ועמוק בתחומי הפדיאטריה, הרחיב את 
המיומנויות הקליניות והכשיר את הלומדים  

לביצוע אומדן פיזיקאלי. כולנו תקווה שהקורס 
ימנף ויקדם את תחום הסיעוד הפדיאטרי 

בישראל.

שפת הפגייה
נילי מנשה, בעבר אחות פגייה בשניידר, ליקטה 

במשך 15 שנה ציטוטים, הגיגים, ביטויים, שאלות 
ותובנות של הורים ואנשי צוות בפגייה. התוצאה היא 

הספר "מתפוגגים", ובו שלל משפטים משעשעים 
מהווי הפגייה. "הפגייה היא מקום מרתק, מעניין 

ומופלא", אומרת נילי, "לצד המורכבות והלחץ, יש 
לפגייה שפה משלה – זר לא יבין זאת". רוצים להציץ 

בספר? אתם מוזמנים לפגייה.

דלית פינטל 
סוגרת מעגל

דלית פינטל, סגנית מנהלת הסיעוד במרכז שניידר, 
החלה את צעדיה הראשונים כאחות במחלקת 

ילדים במרכז הרפואי כרמל בחיפה. כיום, לאחר 
שנים רבות במרכז שניידר, עוברת דלית לתפקידה 

החדש כמנהלת הסיעוד במרכז הרפואי כרמל – 
מעבר שאפשר בהחלט לראותו כסגירת מעגל 
מקצועי. במרכז שניידר עשתה דלית את עיקר 

המסלול המקצועי שלה, החל מהקמת בית החולים 
ב-1991 ועד היום. היא החלה את דרכה בבית 

החולים כאחות בטיפול נמרץ, המשיכה כמנהלת 
סיעוד של המרפאה האנדוקרינית וכמנהלת סיעוד 
של טיפול נמרץ ילדים, ולאחרונה כסגנית מנהלת 
הסיעוד של בית החולים. כולנו מתרגשים יחד עם 

דלית מהתפקיד החדש ומאחלים לה הצלחה רבה. 

המסע שלנו לפולין 
אנשי צוות ממרכז שניידר נמנו על משלחת שירותי בריאות כללית, שיצאה בחודש יוני האחרון 

למסע שורשים וזיכרון בפולין. נציגות הסיעוד )בתמונה( הצטלמו עם דגל הלאום ביער לופוחובה, 
גיא הריגה ליד טיקוצ'ין שבו נרצחו כאלפיים יהודים מבני העיירה. לזכור ולא לשכוח.

אחמד תאיה – רוקח אחראי בבית המרקחת האונקולוגי
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המשאב האנושי

פרופ' הדסה גולדברג מונתה למנהלת יחידת אפילפסיה ו-EEG <<< ד"ר צבי בר-סבר נבחר לכהן במועצת המנהלים שאו ברכה
של המועצה לדימות בילדים מטעם האיגוד האמריקאי לרפואה גרעינית )SNMMI( באוניברסיטת תל אביב.

האור של מאוריסיו 
מאוריסיו ברונפמן, המעניק מזמנו במלר"ד, הוא 
המתנדב המצטיין של מרכז שניידר לשנת 2016

בחודש יוני נערך מפגש ההוקרה השנתי למתנדבים בכללית, שבמהלכו כיבד 
הארגון את המתנדבים המצטיינים במוסדות כללית לשנת 2016. המתנדב 

המצטיין שלנו בשניידר הוא מאוריסיו ברונפמן, בן 35, יליד ברזיל, המעניק מזמנו 
כבר שלוש שנים במסגרת התנדבות במחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד(, שם 

הוא מסייע לצוות הסיעודי והמנהלי בכל הקשור לטיפול בילדים ומשפחותיהם. 
צוות המלר"ד שופע מחמאות לעשייתו של מאוריסיו. בצוות מספרים כי בהיותו 
רגיש למתח הכרוך בהמתנה לצוות הרפואי, מאוריסיו מדובב את המשפחות, 

דואג לציוד חסר, מלווה את המשפחות לבדיקות מחוץ למלר"ד, מצליח להרגיע 
את ההורים הלחוצים ותורם לשיפור האווירה במיון. בחרנו להביא כמה משפטים 

מתוך ההמלצה עליו לתואר מתנדב מצטיין:
"יש אנשים שאומרים עליהם – כשהם נכנסים לחדר, הם מביאים איתם אור. כך 

הוא מאוריסיו שלנו. תמיד נכנס למלר"ד עם חיוך, התלהבות ומרץ, תמיד ברגעים 
הנכונים, כשעמוס ומותשים... בחוכמתו, בנועם ובאהבה ועם חיוך כובש, הוא 

מתחבר בקלות למטופלים ולצוות. אנו גאים שיש אנשים כמוהו בארצנו, וגאים 
להיות חברים שלו!"

כלי מיון חדש לקבלת מתמחים לשניידר
מרכז שניידר מהווה אבן שואבת למתמחים ברפואת ילדים, ומדי שנה 

מבקשים סטאז'רים רבים להתקבל להתמחות בין כתליו. בעקבות פנייתו 
של יו"ר חטיבת הילדים, פרופ' אבי זכריה, למחלקת משאבי אנוש בבית 

החולים, נבנה כלי מיון ייעודי וייחודי שיסייע לוועדת המיון בבואה לקבל 
החלטה על בחירת המתמחים הבאים של מרכז שניידר. אתי צור, הממונה 

על פיתוח משאבי אנוש בבית החולים, מציינת כי סוגיית המיון והקבלה 
של מועמדים לעבודה מהווה את אחד האתגרים המורכבים בשוק העבודה 

– "לא כל שכן, כאשר החלטה על קבלת מתמחים לרפואה היא קריטית 
להצלחת בית החולים ולשמירה על המוניטין שלו כמוביל בתחומו". לצורך 
התאמת כלי המיון לצרכים של מרכז שניידר, יזמה מחלקת משאבי אנוש 

סדנה ייעודית שאליה הוזמנו כל חברי ועדת המיון: מנהלי מחלקות הילדים, 
המלר"ד, הפגייה, טיפול נמרץ, אשפוז יום וכן סגנית מנהל בית החולים. 

במהלך הסדנה התקיים דיון מעניין על נושאים ניהוליים שונים, ועלו שאלות 
מרכזיות כמו "מהי דמות המתמחה/הרופא המתאים לבית החולים". כחלק 
מהסדנה גובש כלי מיון חדש לבדיקת התאמתו של המועמד על ציר מדידה 
אחיד, זאת במטרה להבנות "שפת מיון" אחת, שתחזק את היכולת לבסס 
תהליך של בחירת המתמחים הראויים. כלי המיון החדש נוסה בפועל כבר 

בהתכנסות האחרונה של הוועדה. בצד הצורך לשפר ולשכלל את הכלי, 
ציינו חברי הוועדה את השיפור שחל בזכותו בתהליך קבלת ההחלטות ואת 

תרומתו לבחירה מושכלת ומבוססת יותר. 

במטרה להעמיק את ההיכרות ולתת מענה לצרכים של העובדים החדשים בבית 
החולים, ובנוסף למפגשי האוריינטציה התקופתיים, מוזמנים העובדים שהחלו 

עבודתם בשנה האחרונה למפגש עם משאבי אנוש. במפגש משתפים העובדים 
בחוויית הקליטה הראשונית, חולקים אתנו את תחושותיהם בעקבות קבלת הפנים 
שזכו לה ומספרים מהם האתגרים שעמם הם מתמודדים כעובדים חדשים בארגון. 

הזמנה פתוחה 
לשיחה פתוחה!

פרישה לגמלאות מהווה אירוע משמעותי בחייו של כל אדם. בהיותה של 
העבודה נדבך מרכזי וחשוב בחיים, עובדות ועובדים המתקרבים לגיל הפרישה 

מוזמנים לפגישה עם אתי צור, הממונה על פיתוח משאבי אנוש, לשיחה אישית 
על משמעות הפרישה לגביהם, התוכניות לעתיד, התחושות סביב נושא הפרישה 

וההיערכות לקראתה.

מפגש אישי 
לקראת פרישה

מרכז שניידר: אבן שואבת למתמחים
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יתד נאמן

בריאות 10

לחץ כאן לינק לקובץ:

בריאות 10 תוכנית:

19/06/2016 תאריך:

10:04:55 שעה:

ערוץ 10 רשת:

ד"ר ערן משיח, מומחה לרפואה דחופה
ואחראי על תחום טראומה והיפגעות

כותרת:

פרופ' רפי קרסו: כמאה ושמונים אלף ילדים מפונים מדי שנה

לבתי החולים בשל פגיעות. מרבית המקרים מתרחשים בחודשי

הקיץ, ובפתח החופש הגדול. נדבר עם דר' ערן משיח, מומחה

ברפואה דחופה, ואחראי תחום טראומה והיפגעות ילדים במיון

ילדים שניידר. שלום לך דר' משיח.

דר' ערן משיח: שלום וברכה.

פרופ' רפי קרסו: תחילה לנתונים. כמה ילדים נפגעים במהלך

החופש הגדול בממוצע?

דר' ערן משיח: אנחנו מדברים על היפגעות ילדים בסביבות המאה

חמישים ילדים כל שנה מתים מתאונות.

פרופ' רפי קרסו: מתים.

דר' ערן משיח: מתים. בשנה שעברה הייתה ירידה מסוימת של

בסביבות 106 ילדים נפגעו. במהלך חודשי הקיץ יש עלייה מסוימת,

7150124
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The Jerusalem Post

בריאות 10

לחץ כאן לינק לקובץ:

בריאות 10 תוכנית:

30/05/2016 תאריך:

10:06:31 שעה:

ערוץ 10 רשת:

פרופ' גיל קלינגר, מנהל מחלקת פגים
בביה"ח שניידר - פגים במשקל נמוך

כותרת:

פרופ' רפי קרסו : אחוז אחד מהילודים בישראל נולדים במשקל

פחות מקילו וחצי. על הטיפול בפגים במשקל נמוך נדבר עם פרופ'

גיל קלינגר, שהוא מנהל מחלקת פגים בבית החולים שניידר. שלום

לך פרופ' קלינגר.

פרופ' גיל קלינגר : שלום רב.

פרופ' רפי קרסו : בוא נחלק קודם כל את ההתייחסות לפגים על

פי תאריך הלידה שלהם.

פרופ' גיל קלינגר : אוקי.

פרופ' רפי קרסו : או איך אנחנו מגדירים פג? אולי השאלה

הראשונית.

פרופ' גיל קלינגר : אז ההגדרה של לידת פג זה כל מי שנולד

לפני מועד הלידה המתוכנן, המיועד, זאת אומרת כל מי ש... כל

תינוק שנולד לפני שבוע 37 נקרא פג.

7113114
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$TS1$בפעולה$TS1$
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הכי־במחלקההתינוקאושפזמההרדמה

רורגית

$TS1$הכירורגית$TS1$

$DN2$הכירורגית$DN2$למחרתושוחררהחוליםביתשל
מצוין.במצב

להתמו־יכולתאיןקטנים״לילדים
דד

$TS1$להתמודד$TS1$
$DN2$להתמודד$DN2$בווהשאיפההבליעהמנגנוןעםהיטב

חפץכל״לכןשטרן.ד״רמצייןזמנית״,

לדרכילהכנםעלוללפהמכניסשהילד
חוזריםאנולריאות.להגיעואףהנשימה

ולהקפידלבלשיםההוריםבפניומתריעים
חפציםעםלשחקלילדיהםלאפשרשלא

הנשימה״.בדרכילהתקעשעלוליםקטנים
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עם כל הלב

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 CHILDREN ועשו לנו "לייק". 
לתרומות ו/או התנדבות: טל' 03-9253802 או 03-9217880

מחפשים מתנה שונה ומיוחדת לראש השנה?
אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של עמותת "ילדים שלנו" ולדף הפייסבוק, וליהנות ממגוון של מתנות עם 

 OUR CHILDREN :פייסבוק   WWW.OURCHILDREN.ORG.IL :ערך מוסף לטובת ילדי שניידר.  אתר
טל': 03-9217880 | 03-9217880.  קניתם טוב, עשיתם טוב!

איילת יוצאת 
כוכבת

במסגרת פרויקט "יצאת כוכב" של "ילדים שלנו", 
יזמה הנערה איילת אהרונוביץ' ממרילנד שבארה"ב 

מבצע גיוס תרומות למען הילדים המטופלים 
במחלקה האונקולוגית בשניידר. לאורך כל שנת 
המצווה שלה גייסה איילת תרומות באמצעות 

מכירת דברי מאפה ופנייה למכרים וידידים. 
לאחרונה התרגשנו לארח בשניידר את איילת ואת 
בני משפחתה, שהגיעו לטיול בת מצווה בישראל. 

את פניהם קיבל ד''ר ירמיהו שטיין, שהודה לאיילת 
על היוזמה והעשייה והכיר לה מקרוב את פעילות 

המחלקה. במכתב התודה
לתורמים כתבה איילת:

  There is "can" in cancer because we can beat it!
 ללא ספק ילדה מיוחדת!

רוצים להיות "הכוכב הבא" שלנו? 
פנו למיכל בטל' 3802 שלוחה 210, או כתבו אל: 

michal@ourchildren.org.il

עובדי סיטי למען ילדים שלנו
ביום ההתנדבות השנתי של סיטי העולמית, חברו גם השנה עובדי סיטי ישראל לעמותה: הם 
קיימו יום כיף לילדי שניידר, הקימו בלובי מוקדי יצירה ופעילות ועלו למחלקות לחלק מתנות 
לילדים המרותקים למיטות. מזה כעשור, עובדי סיטי יוזמים פעילויות התנדבותיות בשניידר 

ולוקחים חלק בפעילות "ילדים שלנו" למען שיפור רווחת הילדים המטופלים. יישר כוח! 

לתת זו אומנות
האמן יעקב וקסלר חגג 80 ולרגל האירוע קיים בביתו שבתל אביב 

תערוכה, שאת כל הכנסותיה בחר לייעד לטובת עמותת "ילדים 
שלנו". עבודותיו הייחודיות נוצרו בטכניקה מעורבת ומשלבות קרטון 
גלי, קלקר, עץ ואבן יחד עם צמחייה יבשה – קליפות עצים, פרחים, 

עלים וענפים שליקט בסביבתו. על יצירותיו כתב יעקב: "את כולן 
אהבתי. כולן היו מתוכי, חלק ממני... כולן מצאו מקום בביתי עד כי 

צר המקום מלהכילן. זו הזדמנות נפלאה עבורי להיפרד מחלקן בדרך 
של תרומה למטרה כה חשובה".

הפגייה התחדשה 
במוניטורים מתקדמים

בזכות תרומה שייעדה העמותה למחלקת הפגים לטובת פרויקט
IMD-SOFT, התחדשה פגיית שניידר בשישה מוניטורים, 

שהחלפתם תאפשר לכלל המוניטורים בפגייה להתממשק לתיק 
הרפואי ולשלוח את כל המידע ישירות אל תיק המטופל. מדובר 

בתהליך חיוני וקריטי מבחינת בטיחות המטופל, שיצעיד את 
המחלקה קדימה באופן משמעותי.



23

עמותת נאמני מרכז שניידר מלווה את פעילות בית החולים מיום היווסדו ומהווה זרוע
לגיוס משאבים עבורו. ליצירת קשר: טל' 03-9253481 / 03-9221748,  

www.friendsofschneider.org.il   !הצטרפו אלינו ב- ובאינסטגרם

הבייבי החדש 
של הפגייה

תודה
מכל הלב

ליו"ר דירקטוריון כצט, מאיר כהן, 
ולקרן יוכבד וא.ז. כהן, ממייסדי 
חברת כצט, על תרומת תשע 
משאבות מזרק למערך חדרי 

הניתוח במרכז שניידר. תמיכתכם 
רבת השנים משמעותית לנו!

לבנק לאומי ולבנק הפועלים על 
תרומתם לרכישת ציוד רפואי נדרש 

במרכז שניידר. 
שמחים להמשיך בשיתופי הפעולה 

עבור ילדי שניידר!

התרגשות גדולה נרשמה בעמותת 
הנאמנים עם קבלת התרומות למימון 
 BABY THERM-פרויקט מיטות ה

בפגיית שניידר. מאמץ חוצה יבשות הוביל 
לרכישת 16 המיטות החדשניות, הנדרשות 
למחלקת הפגים והיילודים. פתחו את ליבם 
התורמים הנאמנים של העמותה באנגליה 

 UK Friends of Schneider Children's
Hospital, קרן מוסקוביץ ממיאמי וגופים 

עסקיים מהארץ. 
ה-BABY THERM הוא אינקובטור 

פתוח – יחידת חימום ממוחשבת, 
השומרת את חום גופו של היילוד 

באופן אוטומטי ומאפשרת גישה אליו 
מכל הצדדים. המחלקה לפגים ויילודים 

בראשות פרופ' גיל קלינגר, המטפלת מדי 
שנה בכ-1,000 פגים ויילודים מכל הארץ, 

מוקירה תודה לכל התורמים האדיבים.

האירוע השנתי של עמותת נאמני מרכז 
שניידר הוקדש השנה למען המכון 

לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד

נאמנים לילדי שניידר - למען המכון לגסטרואנטרולוגיה

האירוע השנתי של עמותת נאמני מרכז שניידר הוקדש השנה 
לרכישת ציוד רפואי עבור הילדים המטופלים במכון הגסטרו ובמערך 
המטפל במחלות מעי, כבד והשתלות. האירוע שהתקיים בתיאטרון 

גשר שביפו, הונחה בהתנדבות על ידי  סיגל שחמון. הזמרים דני 
סנדרסון, מזי כהן ואלון אולארצ'יק, עוררו נוסטלגיה ושימחו את 

800 האורחים, רבים מהם מלווים את העמותה מזה שנים. באירוע 
גויס סכום של כמיליון שקלים. תודה לכל התורמים ולכל מי שסייע 

להצלחת האירוע. מזי כהן, דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק שימחו את אורחי האירוע השנתי של עמותת הנאמנים



מרכז שניידר לרפואת ילדים
www.schneider.org.il

שנה של בריאות 
לכל ילדי שניידר, למשפחות ולצוות!

חייה של גאיה ניצלו בשניידר בזכות השתלת כבד מוצלחת.  כתבה בעמ' 4


