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בשער: )מימין לשמאל( ד"ר אושר כהן, ד"ר מוסא טוטח, ד"ר דרגן קרברושיץ' וד"ר יעל דרזניק

שניידר: בית חולים מצטיין של כללית ב-2019

דבר המנהלת

צוות שניידר יקר,

תקופת החגים מאחורינו, וכולנו מקווים 
שהשנה החדשה שלפנינו תהיה שגרתית 
יותר ובעיקר בריאה יותר מהשנה היוצאת.

מגפת הקורונה ממשיכה לקבוע את סדר 
היום במדינה, במערכת הבריאות ובחברה 

הישראלית. אנו הולכים ומבינים את 
המשמעות של חיים בצד הקורונה, של 

התמודדות מתמשכת עם אתגר גדול המשפיע על כולנו, ועל הילדים 
שלנו, בתחומי חיים כה רבים. 

אצלנו במרכז שניידר המגפה שינתה את תמהיל המטופלים, והגל 
הרביעי שלה הביא אלינו את החורף באמצע הקיץ. אני מלאת הערכה על 
העבודה המאומצת של כל הצוותים ומבקשת להודות לכולכם על המאמץ 

וההקרבה, בשנה האחרונה בכלל ובחודשים האחרונים בפרט. 

בצד הקורונה, וההתאמות המיוחדות שתקופה זו דורשת מאיתנו, אנחנו 
ממשיכים בכל התנופה קדימה. תחילתה של השנה החדשה מסמנת גם 
את תחילתו של עשור חדש למרכז שניידר – בית החולים האחד והמיוחד 

שלנו, שחוגג בימים אלה שלושים שנה ונכנס עתה לעשור הרביעי שלו. 
כבר לא ילד – אבל כמו תמיד, אבן שואבת של רפואה ותקווה לרבבות 

ילדים ומשפחות מכל רחבי הארץ.

כולנו יכולים להתגאות בהיסטוריה של מרכז שניידר, בהשפעה העצומה 
שלו על רפואת ילדים מורכבת בישראל, ובהווה המצוין שאנו יוצרים פה, 

בעבודה קשה ומסורה, יום-יום ושעה-שעה. עם זאת, הפנים שלנו חייבות 
להיות מופנות לעתיד. רק במבט קדימה ובתכנון תמידי של הצעד הבא, 

נצליח לשמר ולחזק יכולות שהן "מעל ומעבר".

מתוך תפיסה זו התנענו תהליך של אסטרטגיה ארגונית, שמציב במרכז 
את המטופל עצמו ואת צרכיו הייחודיים, הן כילד שאינו "מבוגר קטן" והן 
כמבוגר לעתיד. בנינו שפת אסטרטגיה חדשה, שתסייע לכולנו להתחבר 

ליעדים באמצעות חמישה מוקדי עשייה. החזון שלנו רחב: לתת למטופלינו 
הצעירים ולמשפחותיהם את המענה הטוב ביותר, ובה בעת לעצב את 
רפואת הילדים הישראלית ולהוביל אותה אל עתיד חדש, עם אותו ערך 

מוסף שרק בית חולים כמו מרכז שניידר יכול לתת. בגיליון זה אתם 
מוזמנים לקרוא בין היתר על האסטרטגיה החדשה שלנו ויישומיה. זה גם 
הזמן לומר תודה לכל העובדים שלוקחים חלק בתהליך ולכל מי שנרתם 
להצלחתו. רק ביחד נוכל בכל פעם להעלות את הרף שלב נוסף למעלה.

שנה חדשה מביאה איתה תחושות של תקווה, התחדשות וציפייה לשינוי. 
כל מי שהצטרף עד כה לסיורים שאנו מקיימים בבניין החדש שלנו, יכול 

לחוש בעצמו את התרוממות הרוח הזאת. צוותים רבים בבית החולים כבר 
קיימו סיורי היכרות בבניין הזכוכית, שבנייתו מתקדמת במהירות. קל לדמיין 

את עצמנו מסתובבים במסדרונות, ואפשר ממש להרגיש איך עוד רגע 
ייפתחו הדלתות וילדים והוריהם יהפכו את המבנה לחי ותוסס. יש למה 

לחכות!

בלי להמעיט בחשיבותן של תשתיות ותוכניות – מה שהופך את מרכז 
שניידר לבית החולים המיוחד שהוא, היה ונשאר ההון האנושי. איכות יוצאת 

דופן של יכולות מקצועיות, אנשים עם לב ענק ותחושת שליחות; אותו 
ברק בעיניים שגם הִמשקף לא יכול להסתיר, ואותו חיוך של אהבה ששום 

מסכה לא תצליח לכסות. התברכנו בליבה אנושית מדהימה ומרגשת. 
זה גם המקום לאחל הצלחה לכל בעלי התפקידים החדשים, הן בבית 

החולים והן במעטפת שלו. ברכות חמות לאביגדור יצחקי, שמונה לתפקיד 
יו"ר עמותת נאמני מרכז שניידר, המלווה אותנו בנאמנות אין קץ, ותודה 
לישראל מקוב ולרונן טוב על שנים רבות של פעילות ענפה לקידום בית 

החולים ולמען הילדים של כולנו.

אני מזמינה אתכם לקרוא גיליון נוסף של "פאזל" שמציג את העשייה 
המשותפת שלנו על פניה השונים, את הרוח השניידרית ואת החוויה של 

להיות חלק מבית חולים יחיד ומיוחד.

שלכם בהערכה,
ד"ר אפרת ברון הרלב

עורכת ומפיקה: ריבה שקד 
מערכת: משכית גילן שוחט, פרופ' אפי בילבסקי, רונית סינגר, 

שרית ביתן, אתי צור, קשת ליבוביץ, דנה רזניק, אילנית פוזננסקי,  
שגית טורקניץ, לינור נבו-אלבו, מיכל קונפורטי מורד, מיכל בניה 

כתיבה, עריכה ועיצוב: שריג רעיונות
צילומים: ענבל קלברס ודוברות מרכז שניידר
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אתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגות!  

האירוע יתקיים
ביום שני, 13 בדצמבר 2021 

בשעה 19:30 
במלון הילטון תל אביב

במעמד 
נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג 

בנוכחות 
שר הבריאות ניצן הורביץ

שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון
שר התרבות והספורט חילי טרופר

אנו רואים בכם, התורמים לאירוע מיוחד זה, שותפים מלאים לעשייה המיוחדת של מרכז שניידר

נשמח לראותכם 

rsinger@clalit.org.il ,050-6264780 - לפרטים נוספים ולהזמנת כרטיסים: רונית
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חיים במתנה

רוני בן השנתיים מבני ברק נולד עם אי ספיקת כליות כרונית. מאז הולדתו הוא 
טופל במכון הנפרולוגי במרכז שניידר לרפואת ילדים, ובשל החמרה במצבו 

הגיע לשלב האחרון לפני תחילת טיפולי דיאליזה. הצוות הרפואי בשניידר הגיע 
למסקנה, שרוני נזקק להשתלת כליה להצלת חייו, אולם הוריו לא נמצאו 

מתאימים לתרום לו כליה. לאחר מספר תהליכים, שהחלו עם תורמים אחרים 
וכשלו בשל אי התאמה, קיבלו הוריו של רוני את הבשורה המשמחת: נמצאה 

התורמת המתאימה. 
הכירו את שושנה כהן – אם לחמישה ילדים מקרני שומרון, ומי שסיפור חייה 

יצטלב עוד רגע לעד בסיפור חייו של רוני. שושנה ציינה זה עתה את יום הולדתה 
ה-40, והחליטה להעניק לעצמה ולעולם מתנה יוצאת דופן: לתרום את אחת 

מכליותיה לילד או ילדה שאינה מכירה, כדי להציל את חייהם. האישה המיוחדת 
הזאת עובדת כמיילדת בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, ובעברה הייתה 

אחות דיאליזה בבית החולים לניאדו בנתניה. התרומה האלטרואיסטית ומעוררת 
ההשראה הזאת נעשתה באמצעות ארגון "מתנת חיים", שיצר את החיבור בין 

שושנה לבין משפחתו של רוני.

מפגש מרגש בשניידר
שתי הפרוצדורות – הוצאת הכליה והשתלתה – בוצעו חדר ליד חדר במרכז 

שניידר, על ידי צוות מערך ההשתלות בהובלת ד"ר סיגל אייזנר, מנהלת שירות 
השתלות כליה בילדים במרכז שניידר ורופאה בכירה במחלקת ההשתלות 

בבילינסון, יחד עם ד"ר מיכאל גורביץ, מנהל יחידת השתלות כבד במרכז שניידר. 
הרופא המרדים בניתוח ההשתלה היה ד"ר יורי ברק. עם סיום הניתוח, הועברה 

התורמת להמשך טיפול בבית החולים בילינסון, בעוד שרוני הקטן הועבר לטיפול 
ביחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר. כעבור מספר ימים התקיים במרכז שניידר 

המפגש המרגש בין שושנה לבין רוני ומשפחתו.
"אני מאושרת לפגוש את רוני ולראות שהתרומה שלי הצילה חיים של ילד קטן", 

אמרה שושנה כהן, "עבודתי כאחות דיאליזה חשפה אותי לחיים המורכבים 
של החולים ולסבל הרב שלהם, וכבר אז, לפני שנים, ידעתי שכשיגיע העיתוי 

המתאים אתרום את כלייתי. בימים אלו מלאו לי ארבעים, והחלטתי שזהו הזמן 
הנכון. אני קוראת לכל מי שבריא ומסוגל לעבור את הפרוצדורה, לעשות זאת. 

הבת שלי כבר החליטה שתלך בעקבותיי, ותתרום גם היא כליה ביום מן הימים".

תודה לתורמת האצילית
הוסיפה רחל הבר, יו"ר עמותת "מתנת חיים", שבעלה הרב ישעיהו הבר ז"ל – 

מושתל כליה בעצמו – הקים את העמותה בשנת 2009 והיה הרוח החיה בה עד 
למותו באפריל 2020:

"מהרגע שרוני נולד היה חשש גדול מאד למצב בריאותו, ובעלי ז"ל עודד מאוד 
את המשפחה והבטיח למצוא לו תורם, ברגע שרק יוכלו לבצע את ההשתלה 

מבחינה רפואית. בעלי עקב אחר הגדילה שלו כל הזמן, עד כדי כך שבמשפחה 
יש כאלו שקוראים לרוני 'הילד של הרב הבר'. לשמחתי, לפני כמה חודשים 
מצאנו את התורמת המתאימה מבחינה רפואית, וההשתלה שנערכה היא 

מבחינתי סגירת מעגל מרגשת. אני מרגישה שקיימנו את הצוואה של בעלי, 
שמהרגע שרוני נולד הבטיח למצוא לו כליה, ולשמחתי אכן מצאנו. שושנה 

היקרה היא שזכתה להציל את רוני האהוב ביום הולדתה הארבעים". 
מיכל, אימו של רוני, אמרה: "כשרוני נולד ואובחן עם המחלה, ידענו כבר אז 

שיצטרך לעבור השתלה. אני לא יכולה לתאר במילים מה חשנו כשהתבשרנו כי 
נמצאה תורמת מתאימה. ההרגשה היא שרוני נולד מחדש. אנו מבקשים להודות 

לתורמת האצילית שהצילה את חייו של בננו ועשתה מעשה כל כך מדהים. 
תודה גם לכל הצוות בשניידר שמטפל ברוני מאז שנולד ושליווה אותנו בכל צעד 

עד ההשתלה וכעת גם אחריה, לגברת רחל הבר ולצוות 'מתנת חיים' שעשה 
הכול כדי למצוא תורמת שתציל את רוני שלנו".

התרומה שהצילה את רוני הקטן
מחוברים בגופם: אם לחמישה תרמה כליה לילד בן שנתיים שלא הכירה, לכבוד יום הולדתה הארבעים. 

ההשתלה המורכבת נעשתה במרכז שניידר באמצעות עמותת "מתנת חיים". מיכל, אימו של הפעוט: 
"ההרגשה היא שרוני נולד מחדש"

התורמת שושנה כהן )מימין( עם רוני ואימו מיכל
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השלום מתחיל בילדים: 
שגריר איחוד האמירויות ביקר במרכז שניידר 

"הילדים שפגשתי כאן הם התזכורת לכולנו שאנו מחויבים להשאיר אחרינו עולם טוב יותר עבורם", אמר 
השגריר אל חאג'ה בביקור ההיסטורי, שנערך כחלק מההסכם לשיתוף פעולה רפואי בין המדינות

שגריר איחוד האמירויות הערביות בישראל, מוחמד אל 
חאג'ה, היה אורח הכבוד בביקור שהתקיים לאחרונה במרכז 

שניידר במסגרת שיתופי הפעולה הנרקמים בין המדינות מאז 
החתימה על הסכמי אברהם. ביקורו של השגריר התקיים 
כחלק מההסכם ההיסטורי לשיתוף פעולה רפואי שנחתם 

לאחרונה באבו דאבי, בין כללית לבין משרד הבריאות של איחוד 
האמירויות וחברת דאמאן – חברת הביטוח הרפואי הלאומית 

של אבו דאבי והמבטח הרפואי הגדול ביותר באיחוד האמירויות. 
שיתוף הפעולה בין המדינות כולל פיתוח מיזמים משותפים 

לקידום רפואה מרחוק, מפגשים של חילופי ידע, ייעוצים 
רפואיים וטיפולים שונים במרכזי המצוינות של כללית, ובהם גם 

במרכזי המצוינות של מרכז שניידר. 
במהלך הביקור הציגה ד"ר אפרת ברון הרלב, מנהלת מרכז 
שניידר, את בית החולים הישראלי בפני המשלחת מאיחוד 
האמירויות. חברי המשלחת סיירו במחלקות וצפו על בניין 
הזכוכית – מגדל האשפוז החדש של מרכז שניידר, שעתיד 

להיחנך בשנתיים הקרובות.
השגריר מוחמד אל חאג'ה הודה למארחים ואמר: “התרגשתי 

לפגוש את הילדים האמיצים שמתמודדים עם מצבים לא 
פשוטים בצורה מעוררת השראה. הילדים האלה הם התזכורת 

לכולנו שאנחנו מחויבים להשאיר אחרינו עולם טוב יותר עבורם. 
הסכמי אברהם ושורת שיתופי הפעולה שנוצרו בעקבותיהם, בין 
היתר בתחום הבריאות, יסייעו לילדים בכל רחבי המזרח התיכון 

לגדול במציאות של שלום ושגשוג וליהנות מהטיפול הרפואי 
המתקדם ביותר". בדבריו התייחס השגריר גם לגישה החדשנית 
של מרכז שניידר, הרואה את המטופלים כילדים ולא כ"מבוגרים 

קטנים" ופועלת להתאמת שיטות הטיפול לשפת הילדים. 
ד"ר אפרת ברון הרלב הודתה לאורחים על הביקור ואמרה כי “אנו במרכז 

שניידר, בית חולים יחיד ומיוחד במזרח התיכון לטיפול כוללני בילדים, שמחים 
לממש הלכה למעשה את החזון לתת לכל ילד וילדה את הרפואה הטובה ביותר 

שגרירים מכל העולם, המוצבים בישראל, הגיעו למרכז שניידר יחד עם בני 
משפחותיהם ועובדי השגרירויות, על מנת לקבל את מנת הבוסטר של החיסון 
נגד נגיף הקורונה. המתחסנים, כולם בעלי אזרחות זרה, הגיעו במיוחד לשניידר 

ביוזמה משותפת של בית החולים ושל משרד החוץ, וחוסנו בהירתמות של 
אחיות רבות מבית החולים. על האורחים המכובדים שקיבלו את החיסון 

השלישי נמנו שגריר צרפת, אריק דנון, שגריר הודו, סנג'יב סינגלה ושגריר 
בריטניה, ניל וויגן. מנהלת מרכז שניידר, ד"ר אפרת ברון הרלב, נפגשה עם 
השגרירים והזמינה אותם לסיור מיוחד בבית החולים. לדבריה, "זוהי גאווה 

לארח מאות דיפלומטים מרחבי העולם, לעזור במבצע ההתחסנות ולהראות 
להם בכל השפות, התלבושות והתרבויות את בית החולים שהוא אחד יחיד 

ומיוחד עבור ילדי כל העולם ועבור אנשי כל העולם".
בתמונה: שגריר הודו, סנג'יב סינגלה, בעת קבלת החיסון.

חיסון דיפלומטי: 
שגרירים מכל העולם 
הגיעו למרכז שניידר 
לקבלת מנת הבוסטר

ואת הבריאות הטובה ביותר. פוטנציאל ההתקשרות לקידום הבריאות והרפואה, 
בין הצוותים של שניידר לבין הצוותים העוסקים ברפואה ובבריאות ילדים 

באמירויות, הוא אדיר – ומיצויו יאפשר לממש את החלום המשותף לבריאות 
טובה יותר לילדים באשר הם". 

חדשות שניידר
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איתן סטיבה, הישראלי השני המיועד לטוס 
לחלל, ביקר במרכז שניידר לרפואת ילדים 

– אחד מהמוסדות שנבחרו להשתתף 
ב"משימת רקיע" של קרן רמון ומשרד 

המדע והטכנולוגיה, שבמסגרתה ישוגרו 
לחלל ניסויים מדעיים חדשניים פורצי דרך. 

אחד מהניסויים, שיבוצע בשיתוף ילדים 
חולי סרטן ומחלימים מסרטן המטופלים 

במרכז שניידר, ישוגר בתחילת 2022 
לתחנת החלל הבינלאומית יחד עם 

האסטרונאוט הישראלי.

האם בחלל לא צריך 
כימותרפיה?

הניסוי המדעי והחינוכי של המערך 
ההמטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר 

בודק את השפעת תת הכבידה על תאי 
לוקמיה מסוג T, בהסתמך על מחקרים 

קודמים שהראו עיכוב גדילת תאי 
סרטן בתנאי תת כבידה. ממצאי הניסוי 
שיתקיים בחלל יושוו לניסוי זהה שייערך 
על פני כדור הארץ, תוך ניטור השינויים 

בביטוי הגנים בתאים. הניסוי תוכנן 
ויבוצע על ידי ילדים המטופלים במערך 

ההמטולוגי אונקולוגי בהדרכת אנשי 
המעבדה, רופאים וצוות המרכז החינוכי, 

הפועל במרכז שניידר ומשויך למשרד החינוך.
לאחר שמנהלת מרכז שניידר, ד"ר אפרת ברון הרלב, הציגה את בית החולים 

בפני איתן סטיבה, הוצג המחקר על ידי הצוות המוביל אותו: ד"ר יהודית )דיתי( 
בירגר, מנהלת המעבדה לחקר מחלות המטואונקולוגיות בילדים, פרופ' שי 
יזרעאלי, מנהל המערך ההמטולוגי אונקולוגי, ד"ר גלי אברהמי, סגנית מנהל 

המערך, דנה רזניק, מנהלת רשות המחקר בבית החולים, והחוקרת ד"ר ליאת 
גנון. את הצד החינוכי במחקר הציג צוות המרכז החינוכי בשניידר – משכית גילן 

שוחט, מנהלת המרכז החינוכי, מוריה צ'רקה, רכזת צוות חינוכי באונקולוגיה 
וסגנית מנהלת המרכז החינוכי, ושי מנצור, מורה למדעים במרכז החינוכי. 

שיחה על חייזרים ועל מחקר מדעי
בהמשך הביקור נערך סיור במחלקה האונקולוגית, כולל במעבדה שממנה יצא 
הניסוי. במהלך הסיור ביקר סטיבה את דור, אחד הילדים המשתתפים בניסוי, 

שהיה מאושפז בבידוד במחלקה. הביקור נחתם במפגש ובשיח בין סטיבה לבין 

גיבורי על בחלל
איתן סטיבה, הישראלי השני בחלל, ביקר במרכז שניידר לקראת משימת החלל שבמהלכה יתקיים ניסוי 

פורץ דרך בשיתוף ילדים חולי סרטן ומחלימים מסרטן, החוקרים יחד עם המדענים את השפעת תת 
הכבידה על תאים סרטניים

חלק מהילדים שלוקחים חלק בניסוי – יעל בת ה-15, שוהם בן ה-12 ומיכל 
בת ה-17. מיכל, שעולה לכיתה י"ב, עושה את עבודת הגמר שלה בביולוגיה על 
נושא המחקר, בהנחיית חוקרות מהמערך האונקולוגי המטולוגי בשניידר ומורה 
למדעים מהמרכז החינוכי. בשיחה בין סטיבה לילדים הוא השיב לשאלות שונות 
לגבי השהות בחלל, ולשאלה "האם לדעתך קיימים חייזרים" השיב בחיוב ובחיוך. 

"הביקור בבית החולים והמפגש עם הצוות והילדים המדהימים היה מרגש", 
סיכם איתן סטיבה את החוויה, "הילדים הציגו בפניי את הניסוי ושיתפו אותי 

בתהליך הטיפול שהם עוברים. שמחתי לשתף אותם במסע שאני עתיד לעבור, 
בתקווה שהניסוי שהם שולחים איתי לחלל יביא לתובנות חדשות בחקר הטיפול 

בתאים סרטניים בכדור הארץ".

לתת את ה'מעל ומעבר' לילדים
הניסויים נבחרו על ידי ועדה מדעית טכנולוגית בראשות ענבל קרייס, מנהלת 

החדשנות בחטיבת מערכות טילים וחלל 
בתעשייה האווירית – כאשר המשימה כולה 
מוקדשת לקידום המדע, החינוך והטכנולוגיה 

בישראל. תוצאות הניסוי של מרכז שניידר 
עשויות לתרום לאופן שבו יפותחו טיפולים 
חדשניים, שמטרתם להפחית את תופעות 

הלוואי של הטיפולים המקובלים כיום. 
"במסגרת הניסוי הילדים יוצאים מגבולות 

המחלה והמחלקה שלהם, חוקרים ומבצעים 
למידה חווייתית תוך העצמה אישית", אמרה 
ד"ר אפרת ברון הרלב, מנהלת מרכז שניידר, 
"שיתוף הילדים במחקר לצד חוקרים ממגוון 

מקצועות, והתעסקותם בסרטן מנקודת מבט 
מדעית, עשויים לתרום לשיפור החוסן הנפשי 

שלהם בהתמודדות עם מחלתם, כמו גם לעורר 
סקרנות והבנה מעמיקה יותר לגבי המחלה, 
וחשוב לא פחות מכך – לגבי מחקר בכלל 
ומחקר רפואי בפרט. מבחינתי, זהו הערך 

המוסף המשמעותי של הניסוי, ומקום שבו אנו 
יכולים להעניק לילדים את ה'מעל ומעבר' שהוא 
חלק מהתרבות ומהחזון שלנו במרכז שניידר". 
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משחק ב״רופאה 
וחולה״ הסתיים 

בחדר הניתוח
משחק מסוכן: חייו של שקד בן הארבע וחצי 

ניצלו במרכז שניידר לאחר ניתוח להוצאת 
צעצוע, שנתקע בחלל הלוע שלו בעת 

משחק עם אחותו

פרופ' סילבנה פניג, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר 
ופרופסור חבר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, הוזמנה על 

ידי האיגוד האמריקני לפסיכיאטריה של הילד )AACAP( לשוחח על מצב 
בריאות הנפש של ילדים בישראל, בדגש על השפעת מגפת הקורונה והמשבר 
המתמשך בבריאות הנפש בעולם. השיחה בין פרופ' פניג לבין נשיאת הארגון 

האמריקני, פרופ' גבריאל קרלסון, נמשכה כשלושים דקות והועלתה לאתר של 
AACAP וליוטיוב. במהלך הראיון )בתמונה( שוחחה נשיאת האיגוד עם פרופ' 

פניג אודות המשבר המתמשך בבריאות הנפש בקרב 
ילדים ונוער, בישראל ובעולם, על ההתמודדות עם 

העלייה במצוקה נפשית, על גישות וטכניקות חדשות 
לטיפול בילדים ובבני נוער במהלך הפנדמיה ועל 

ההבדלים בין הטיפול והשירותים הניתנים בארה"ב 
לעומת ישראל. 

ד"ר רויטל נמרי, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה 
וסוכרת במרכז שניידר, הרצתה בכנס של החברה 
האמריקנית לסוכרת )ADA(, שהתקיים במתכונת 
וירטואלית עקב מגבלות הקורונה. ד"ר נמרי הוזמנה 

להרצות בכנס השנתי היוקרתי בעקבות מחקרים 

חולקים ידע עם עולם הרפואה

משחק תמים של שני אחים כמעט והסתיים אסון. שקד קליין בן הארבע 
וחצי מראש העין, שיחק עם אחותו הקטנה בביתם והגיע למרכז שניידר 

לאחר שצעצוע נתקע לו בחלל הלוע.
צוות המחלקה לרפואה דחופה )מיון( שקיבל את שקד, העבירו בדחיפות 

לחדר הניתוחים, לצורך הוצאת הגוף הזר. שקד שוחרר לביתו כשהוא 
מרגיש טוב, לאחר שהפרוצדורה הושלמה בהצלחה.

לדברי ד"ר מירב סוקולוב, רופאה בכירה ביחידה לאף אוזן גרון במרכז 
שניידר: "שקד הגיע לחדר הניתוח במצב מסכן חיים, כשצעצוע תקוע לו 

בחלל הלוע. האתגר הטיפולי היה גדול במיוחד מאחר ושקד לא יכל לפתוח 
את הפה, ובעצם קשה היה לדעת לאיזה עומק הגיע הצעצוע. מאותה 

הסיבה, לא ניתן גם היה להנשימו דרך הפה, מה שדרש התערבות מיוחדת 
של המרדימה ד"ר אולגה שנקין. שקד הורדם ועבר הליך מורכב שבסיומו 
הצלחנו להוציא את הצעצוע מהפה. במצב שכזה ייתכנו סכנות חמורות 
כגון קריעה של החיך, פגיעה בכלי דם גדולים בצוואר, שאיפה של הגוף 

הזר או בליעתו. הבנו שעלינו לפעול בדחיפות ובזהירות רבה על מנת לחלץ 
את הגוף הזר מפיו של שקד מבלי לגרום לנזק. אנו שמחים שהמקרה 
הסתיים בשלום, ומבקשים להתריע בפני הורים על הסכנות הגדולות 

הטמונות במשחקים שבבית".
לדברי טפי קליין, אמו של שקד: "שקד היה בבית בחופשה מהגן ושיחק 
עם אחותו ב'רופאה וחולה' עם צעצוע שעושה קישוטים לשיער. בקצה 
הצעצוע יש מעין וו, אותו הכניסה אחותו הקטנה של שקד לפיו 'לצורך 
בדיקה'. הוו נתקע בפיו של שקד וכך באמצע יום יפה הגענו בהיסטריה 

לבית החולים, לרופאים אמיתיים למרבה האירוניה. אנו מודים לצוות מרכז 
שניידר שטיפל בשקד באופן מיידי והציל את חייו, ומבקשים מכל ההורים 
להיות זהירים במיוחד ולא להסיר את העיניים מהילדים, כי בשנייה אחת 

משחק תמים עלול להפוך לחלום בלהות".

שפורסמו על ידי צוות המחקר שבראשותה, בנושא הטיפול בסוכרת באמצעות 
טכנולוגיות מתקדמות. בהרצאתה היא דיברה על הצורך בשינוי פרדיגמת 

הטיפול בסוכרת והכנסה של פלטפורמה טיפולית, שתכיל את כל נתוני המטופל 
ותאפשר טיפול מיטבי אינדבידואלי תוך שימוש במערכות אוטומטיות לתמיכה 
בהחלטות טיפוליות. במהלך ההרצאה הציגה ד"ר נמרי את המערכת שפותחה 

במכון לסוכרת בשניידר יחד עם חברת דרימד שצמחה מתוך המכון, וכן את 
המחקרים שבוצעו בשניידר במטופלי סוכרת מסוג 1 ומסוג 2.

פרופ' סילבנה פניג )מימין( ופרופ' גבריאל קרלסון בשיחה המקוונת

חדשות שניידר
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 ילדים ובני נוער רבים עברו השתלות איברים במרכז שניידר מאז הקמתו ב-1991. 
כ-20 מהם חברים בקבוצת מושתלים, שנוצרה לפני כארבע שנים ביוזמתן של 

דנה והילה, מחנכות מצוות המרכז החינוכי במחלקת אשפוז ג'. בקבוצה חברים בני 
נוער מושתלי כבד, כליה ולב, "בוגרי שניידר" מכל גוני האוכלוסיה בישראל, שבית 

החולים הפך לחלק בלתי נפרד מהתבגרותם ומתהליך גיבוש זהותם. הקבוצה 
מתנהלת הן במסגרת אפליקציית הוואטסאפ והן במפגשי פנים אל פנים יזומים, 
הנערכים מחוץ לבית החולים. המפגשים נבנים על ידי המחנכות, ועוסקים בעיקר 

בדילמות מעולמם של הנערות והנערים ובגיבוש חברתי. 
לאור ההיענות הרבה מצד בני הנוער, והמשוב החיובי המתקבל מהם, הוחלט 
להקים קבוצת תמיכה דומה גם עבור בני נוער דוברי ערבית. הקבוצה יצאה 
לדרך עם שבעה נערים מושתלים מכל הארץ, בגילאי 15 עד 21, בהנחייתה 
של דועא יונס, מורה מהמרכז החינוכי העובדת במחלקת אשפוז ג'. לקבוצת 
המושתלים מהחברה הערבית יש מאפיינים ייחודיים לה כמו שפה, תרבות 

ומנהגים – אולם מהמפגשים שהתקיימו ומשיחות שנערכו בקבוצת הוואטסאפ 
ניתן להבחין כי מעבר לכך, הדילמות שמעסיקות את חברי הקבוצה שונות 

בחלקן מאלו של בני הנוער היהודים וייחודיות לחברה הערבית. דועא מספרת 
כי הקבוצה יוצרת תחושת שייכות והזדהות רבה יותר בהקשר לשפה, לערכים, 

לחוויות ולהתמודדויות המשותפות, ומהווה מרחב בטוח להעלאת דילמות 
וקשיים לצד הישגים והצלחות.   

ההשתתפות בשתי הקבוצות מעודדת חברויות, ביקורים הדדיים בעת אשפוז 
ובמיוחד שיתוף של חוויות סביב תקופות האשפוז, ההשתלה והחיים לצדה, 
התמודדויות עם הסביבה הקרובה )חברים, לימודים, תעסוקה( ועוד. כמו כן, 

המושתלים ה"ותיקים" תומכים בחדשים ומייעצים להם מניסיונם, ומתהליך זה 
הם יוצאים מחוזקים בעצמם. אין ספק שהצטרפותם של בני נוער מהחברה 

הערבית למסגרת זו מדגישה את חשיבות הפעילות הקבוצתית, את התמיכה 
ההדדית, ובעיקר את היות חברי הקבוצה מקור לשותפות והעצמה.

חדש בשניידר: קבוצה לבני נוער 
מושתלי איברים מהחברה הערבית

גאים לטפל בכם  השנה הוחלט לציין את יום הגאווה במרכז שניידר באופן מתוק במיוחד: בעמדה מיוחדת שהוקמה 
בקומת הכניסה לבית החולים חולקו במהלך היום דונאטס עם מילויים בכל צבעי הקשת. בנוסף התקיימה שעת סיפור, ובה הקריא הצוות של הנהלת הסיעוד את 

הספר "יום של גאווה“. תודה לכל מי שלקח חלק ביום הזה, ותהיו גאים להיות מי שאתם!

אנחנו גם בטיקטוק
בחודש יולי השיק מרכז שניידר ערוץ טיקטוק - 
פלטפורמה בעלת יותר ממיליארד משתמשים 

ברחבי העולם. הסרטונים שעלו עד כה לערוץ מציגים 
את מרכז שניידר באור שונה מהרגיל, בדגש על זווית 
הראייה שמעניינת את הילדים וקשורה לעולמם. כך 

לדוגמה, הועלה סרטון של צוות חדר ניתוח בזמן 
חזרות לריקוד קבוצתי לקראת מסיבת הפרידה מד"ר 

יעקב כץ, מנהל חדרי הניתוח ומחלקת ההרדמה 
שפרש לגמלאות. הסרטון צבר מעל ל-100 אלף 

צפיות ב-48 השעות הראשונות וכבר למעלה 
ממיליון צפיות במצטבר, הניב לייקים רבים ואף 
פרץ את גבולות הרשת והפך לאייטם בתוכנית 

הבוקר של רשת 13. התגובות החמות 
משמחות ומראות כמה חשוב לחבר את 

הילדים, את ההורים ואת כלל הציבור 
לצד האנושי, ההומוריסטי והמשעשע 

של הצוותים הרפואיים – וכמה אפשר 
לגעת ולרגש בדרך זו.
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דבר אלי
בפרחים

דוקטור, לגו!
סדנת לגו כיפית התקיימה במרכז שניידר על ידי חברת "דוקטור לגו" בארגונה של עמותת תקווה ומרפא. 

הסדנה איפשרה לילדים ללכת הכי רחוק שאפשר עם הדמיון, ליצור ולבנות חלומות עם אין-ספור קוביות לגו 
מכל הסוגים והצבעים – ובעיקר, הסיחה את דעתם מהטיפולים ומהבדיקות. שמחנו לראות את החיוכים של 

הילדים וההורים – ותודה לכל מי שלקח חלק ביוזמה.

הנס של גילי,
הנדר של רוית

גילי, בתה של רוית, נולדה עם תסמונת נדירה וסיכוייה לחיות היו קלושים. 
היא טופלה במרכז שניידר ואובחנה עם תסמונת נדירה המתאפיינת 

בריאה אחת וקנה נשימתי צר מאוד. אחרי תחקיר של המשפחה ושל 
צוות הרופאים התגלה כי קיים ניתוח חדשני בלונדון, שבוצע עד אז פעמים 
בודדות בלבד, ועשוי להעניק לגילי סיכוי לחיות. למרות החששות הטבעיים, 

היא הוטסה ללונדון בליווי ד"ר אפרת ברון הרלב וד"ר גילי קדמון ועברה 
את הניתוח. אחרי תקופת התאוששות ומעקב מרחוק של הצוות הרפואי 

בשניידר, גילי חזרה לארץ, הבריאה והיא מנהלת אורח חיים רגיל ככל 
הילדים. אומרת האם רוית: "כשסיכוייה של גילי לחיות היו קלושים, נדרתי 

נדר שאם בתי תבריא אציל בעצמי חולה סופני. לא הרגשתי שהודיתי 
מספיק על הנס העצום שנעשה לנו, ורק על ידי נתינה שכזו, ללא תמורה, 
הרגשתי שאוכל לסגור מעגל". השנה גילי חגגה בת מצווה, ורוית החליטה 
שזה הזמן לממש את הנדר שנדרה. היא התייצבה בבית החולים בילינסון 

ותרמה כליה לחולה סופני שאיננה מכירה. "זוהי שנת הבת מצווה של בתי, 
ואין מאושרת ממני ששתינו קיבלנו מתנה וגם נתנו מתנה – את החיים".
ד"ר אפרת ברון הרלב, מנהלת מרכז שניידר: "את גילי פגשתי בטיפול 

נמרץ ילדים, תינוקת קטנה ומתוקה שעברה טיפולים מורכבים בגיל כה 
צעיר. התרגשתי מאוד אך לא הופתעתי כשרוית עדכנה אותי שהיא 

תורמת כליה בתרומה אלטרואיסטית, מעשה המושתת על ערכי הנתינה 
והעזרה לזולת. אני מחזקת את ידיה במעשה אצילי זה".

על תרומות נוספות למען ילדי שניידר 
באמצעות "ילדים שלנו" ו"נאמני מרכז 

שניידר" – ראו במדור "עם כל הלב"
בעמ' 22–23

אנשים טובים שאכפת להם, דאגו שלילדי שניידר 
יהיה לוק פרחוני במיוחד: 

עמותת תקווה ומרפא, יחד עם הצוות המדהים של 
חברת "זר פור יו", פתחו במיוחד עבור ילדי מרכז 

שניידר סדנה של שזירת פרחים בין כתלי בית 
החולים. הילדים שזרו זרים וקישוטי פרחים נוספים, 

נהנו מהיצירה ולא פחות מהתוצאה הסופית, 
שהניבה הרבה תמונות יפות ולא מעט צילומי 
סלפי. תודה לכל מי שתרם והשתתף בסדנה.

ד"ר אפרת ברון הרלב )משמאל( עם גילי ורוית
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שניידרמדיה

אודיויפעת שביסשטיס
שביםאנשיםאוליךיפעת62

שלאדירהמחלקהאנחנווהיוםשניים,כאן"התחלנו
נפרדכץיעקבד"רילדיי".כמוכולםמרדימים,24

עלששעשליבנן"טיפלתי
שאקדישונשבעתיתעיש,

ילדים"להצלתח"את
שלדורותגידלבניתוחים,ילדיםהרדמתבתחוםבארץחלוץהיההוא

מביה"חפורשכץיעקבד"רעכשיוהאגדי"כ"מרדיםונודעמומחים

בנולידשנשבעכפיבדיוקחייהםאתלוחבים ילדיםכשאלפישניידר

שגרתיתמשמרתעודהיתהזאת

עדייןאזהיהכץיעקבר"דבמד"א.
והואהחירום,צוותמתמחה.רופא

כשה־מיידלאמבולנסזינקבתוכו,

גיע

$TS1$כשהגיע$TS1$

$DN2$כשהגיע$DN2$שםלאכץדרכים.בתאונתפצועעלדיווח

זיההלמקוםכשהגיעוורקהמדויקת,לכתובתלב

לביתו.מאודסמורנמצאלטיפולשהיעד

אלכשפניושוכבפצוע,בילדהבחיןעצמהבזירה

ראשוני.טיפוללולהגישכהרגלו,ומיהר,הכביש,

שמדוברלחרדתוזיההגבועלהילדאתכשהפךרק

דופק.ובלינשימהבלישהיה,8בןאזארתור,בבנו

להוציאבדרכוכשהיהישירהפגיעהבופגערכב

מהגן.אחותואת

שפעל־חושבאניכאבא,שליהזעזוע"למרות
תי

$TS1$שפעלתי$TS1$
$DN2$שפעלתי$DN2$שנדרש",מהוכלהחייאהועשיתיסבירכרופא
מתגלגליםרומנימבטאכששרירי,(67)כץמשחזר

היהזהחיים.איבודסףעלהיה"הואלשונו.על

אתשאקדישאזנשבעתישלי.בחייםמכונןרגע

אתשמנהלתרופאה,(67)למריםנשויהוא

(42)לארתוראבקפלן,החוליםבביתהרנטגןמכון

במ־גבו,מאחורינכדים.לארבעהוסב(38)ולאורנה

סדרונות

$TS1$במסדרונות$TS1$

$DN2$במסדרונות$DN2$הילדים"מרדיםאותומכניםהחולים,בית

שניידר".שלהאגדי

מחלקתמנהללאחרונהעדהיההרשמיבטייטל
ילדים.לרפואתשניידרבמרכזוהתאוששותהרדמה

לוותהלגמלאותפרישתולפנסיה.יצאכשבועלפני

ברשתשהופץלסרטוןהודותתקשורתי,ברעש

הניתוחחדרצוותשבוטיים,לפרייםגםוהגיע

"נומההלהיטלצליליסוערבריקודממנונפרד

מ־3002.יה",נומה

שמהשירזהנהדרת.הפתעההיההזה"הריקוד

בחתו־גםפופולרימאודשנה15לפנישהיהמאוד

נות

$TS1$בחתונות$TS1$

$DN2$בחתונות$DN2$.אותודווקאבחרושהםהושבאניישראליות

ברומנית".הואכי

,27בןכשהיהב־2891,מרומניהארצהעלהכץ

שנתעשההואהרפואה.לימודיאתשסייםאחרי

החלוםבסורוקה.בהרדמההתמחותכךואחרסטאז׳

אבלוהרדמה,נמרץטיפוללאישלהפוךהיהשלו

שבועתו.אתלהגשיםגם

תת־לעשותהחלטתיההתמחות,את"כשסיימתי

התמחות

$TS1$תתהתמחות$TS1$

$DN2$תתהתמחות$DN2$היהבארץהזההתהוםילדים.בהרדמת

מבוגריםגםהרדימוכולםהדרך.בתחילתממש

בו".התאהבתילתחוםכשנכנסתימיידילדים.וגם

לים,מעברעשהילדיםבהרדמתההתמקצעותאת
Royalבעולםהמפורסמיםהחוליםמבתיבאחד

Children’sHospitalMelbourne Australiaשם

מומ־בראון,קסטנרד"רשלו,המנטוראתפגשגם

חה

$TS1$מומחה$TS1$

$DN2$מומחה$DN2$ספרותשפרסםהראשוןשהיהילדיםבהרדמת

להידמותכץניסהארצה,כששבבתהום.מקצועית

הדוראתטיפחשבובאופןשלו,האידיאלילמורה

הילדים.מרדימישלהבא

הניתוחכשחדרשנים,28לפנילשניידר"הגעתי

ומביטנזכרהואהקירות",רקהיוריק.היההזה

"הייתירפואי.בציודהעמוםהניתוחחדרעלסביבו

הרדמתמחלקתאתולהקיםמאפסלהתחילצריך

צעיראזהייתיישראל.במדינתהראשונההילדים

הכתפיים,עלכזאתאחריותלקהת.37בןיחסית,

והיוםמרדימים,שניכאןהתחלנוקטן.לאאתגרזה

כמוכולםמרדימים,24שלאדירהמחלקהאנחנו

הואעבודתי",פריוהםאותםגידלתישלי,הילדים

אבהית.בגאווהאומר

ד"רשלחייומפעלעצמה,המחלקההקמתלצד

ילדיםבהרדמתעמיתיםהשתלמותלייסדהיהכץ

מקוםהוא"שניידרובחו"ל.בארץצעיריםלרופאים
להתפתח,התהילהכשהמחלקהזה.בשבילאידיאלי
לשניידרהגיעועכשיועדהזה.המפעלאתהקמתי

שהשת־מדינות,מ־51מיותרצעיריםמרדימים21

למו

$TS1$שהשתלמו$TS1$

$DN2$שהשתלמו$DN2$הםוהיוםילדים,בהרדמתמשנהיותרבמשך

ישראל.מדינתשלשגרירים

בהרדמתעמיתיםהשתלמותגםהקמתי"בנוסף,

גםבארץ.רפואהשלמדוישראליםלרופאיםילדים

אלינושהגיעוצעיריםמרדימיםב־12מדוברכאן

בכנסיםמסתובבאניהיוםשונים.חוליםבתימ־41

שעשושלי׳׳הילדיםאתפוגשואניובחו"ל,בארץ

אצלנו.ההתמחותאת

מוקףמרגישאתההלב.אתמחמםבאמת"זה

הרדמתשלהתורהאתשמפיציםמוכריםבאנשים

מקצועייםאנשיםכולםהםהעולם.בכלילדים

להחדירשהצלחתימניהואנירגילה,בלתיבצורה

j!

מרדיםשלהיותההכרהואתהמקצועאהבתאתבהם

רגיל".רופאמלהיותיותרקצתזהילדים

הרדמתתחוםאתמייחדמהלהביןמנסהכשאני

הנינוחודיבורוכץ,שלבעיניונדלקזיקהילדים,

חייועלששומר"מילחיים.מתעוררכמווהמתון

הוריםכללשבדרךמוזרזההמרדים.הואהילדשל

מיבשאלהעסוקיםולאמקצועימנתחמחפשים

תהילתשלהבעיותאחתאוליזוהמרדים.יהיה

מהניתוחגדולשחלקיודעיםאנשיםמעטהמקצוע.

באחריותנמצאהילדשבוההרדמה,תהליךהוא

המרדים.שלמלאה

האופ־התנאיםאתנותניםכמרדימים,"אנחנו,

טימליים

$TS1$האופטימליים$TS1$

$DN2$האופטימליים$DN2$ואנ־הנדרשת,הפעולהאתלבצעלמנתח

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$זאתילדלהרדיםהילד.חייעלשמופקדיםמי

בתוךאותו,להחזיראדירסיפוקוגםכבדהאחריות

הת־ולכלהטבעיתלסביבתוימים,עדשעותכמה

פקידים

$TS1$התפקידים$TS1$

$DN2$התפקידים$DN2$זהדברשלבסופוהחיים.שלהחיוניים

ילדים".חיילהציל

כשחייםקורהמהשואלת.אניכשלא,קורהומה

במער־מפסידואתהנגדעיםתקווהומלאיצעירים

כה

$TS1$במערכה$TS1$

$DN2$במערכה$DN2$לומראפשראיכישלונות."ישהמוות.למלאך

כמובן.קשים,רגעים"ישבשקט.משיבהואשלא",

שלמרותתאונותלפעמיםוישקשות,מחלותיש

זההילד.חייאתלהצילאפשראישלנוהמאמצים

פה,אנחנוזהבגללאבלהצוות.לכלעצוברגע

ילדים׳להצלתחיי

של׳היעדיםלהםקורא"אניעוניידר.החוליםבביתעבדשעימוהצוותעם

עמוד 3

חדשות 12

הארץ

גלובס

ישראל היום

ידיעות אחרונות

ישראל היום

כאן 11

Developy - קהילת אימהות בפייסבוק

וואלה

ynet

ידיעות אחרונות
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,
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עדממשבזהעסקבעליתורם.לו
כאלהיששלנובמשפחהפטירתו.
של'הילדלרוניקוראיםהיוםשעד
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במחלקתכאחותבעברשעבדההישועהמעייני
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ברונישמטפלבשניידרלצוותלך,
ולבעלההברלגב'וכמובןשנולדמאז
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ידעתישנים,לפניאז,וכברהחולים,שלהרב
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אוהד
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ביתלבנותצורךשאיןדנון,יהודה
שאלו,”הםלילדים.מיוחדחולים
מנהמספרתלהפריד?‘“,מה’בשביל
ברוןאפרתד“רהיום,החוליםביתלת
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בבתילהתאשפזימשיכושהילדים
המייסדיםאבללמבוגרים.החולים
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שינויהואבניין,מסתםיותרהואדים
מוסדזההילדים.ברפואתפרדיגמה
הרמות,בכלהילדיםבשפתשמדבר
השקעאתשהציבהחשמלאימרמת
הגיעכעת,להם“.שמותאםבמקום
נוסף.פרדיגמהלשינויהזמן

המקוםהיאהילדיםרפואת”היום
הםהמטופליםשבווהחמודהקטן
חוליםוכשהםכלל,בדרךבריאים
מהשגרה.לגמריוחורגגדולאסוןזה
מבוגלחוליםמופניםהמשאביםרוב
יותר.חוליםהםכיהגיוני,וזהרים
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הבריאותי
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אנחהיום.כברהילדים,שלהמחר
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ואנחכמבוגרים,שלהםהבריאות
שמגדירהדרכיםמפתמעיןבוניםנו

שלהםהבריאותאתלשפראפשראיך
בהמשך.

בתחומיהםשנבחניםהמדדים
הגנהנוירולוגיה,האנדוקרינולוגיה,
אומהאונקולוגיה,תחומיוכלטיקה
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המבטמנקודתגםאלאהרפואה,של
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לסביבהגנטיקהביןהממשקהיכן
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כאלהגישותמכיריםאנחנו
שלוהרגשהקוגניציהמעולמות
בהשכלהשקיעיששלפיהןילדים,
הילדשלהרגשיותובמיומנויותלה
כדיבילדותמסוימיםזמןבחלונות
זהיכולות.עםמבוגריהיהשהוא
הזדמ”חלוןשישלרעיוןהמקור
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היוםעדהרפואה,בעולם”בהחלט.
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והכבמניעהכסףהרבהדימסורתי
כללבדרךלילדיםאבללעתיד.נה
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מהמלרבותהבסיסאבלאותם.כללה
בילדות“.כברמתחילהללוחלות

להשמנהסיכוןמזהים
בתינוקותכבר

החדששהמכוןמספרתהרלבברון
”כברהסוכרת.בתחוםבמחקרהחל
שלבראשותובמחקרהתחלנו
האנדומנהלפיליפ,משהפרופ‘
מוקדםלגילוישלנו,קרינולוגיה
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מבוגרים,לסוכרתסיכוןמוקדם
הופעתה.אתלמנועבמטרה

בתינוקותכברלזהות”אפשר
להםלגרוםשיכוליםתהליכים
מהולומרבעתידכרוניתלהשמנה
מחלותגםלאכול.צריךכזהילד
באמלמנועאפשרדלקתיותמעי
לאבאפשרמסוים.תפריטצעות
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תפריטהמוקדמתבילדותכבר
להתהמעיחיידקילתמהילשיעזור
אדםעבורביותרהטובבמצבקבע
המחאתפותרלאזהצליאק.עם

הבאההמהפכה
ילדים:ברפואת

מחלותניבוי
בינקותכברמבוגרים

שמטרתווחדשנות,מחקרמכוןמקימיםויצמןומכוןשניידרהחוליםבית

מתרחשותשהןלפניבמחלותוטיפולזיהויילדים:ברפואתחדשהגישהלקדם

עצמםהילדיםאתלשתףהיאהכוונהבמרכז“,”הילדמתפיסתכחלק בבגרות
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hsiWמכון

מרכזפעילות:תחום

רפואתלקידוםהחדשנות

ומכוןשניידרשלילדים

מחקרשמטרתוויצמן,

מחקרכוללילדים,ברפואת
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בילדיםעתידיות
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שניביןקודםמחקריפעולה

המוסדות
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הואההתחלתיהתקציב

בשנהשקליםמיליוניכמה

מכוןעלנוסףמשהו:עוד

שניידרבמרכזיוקםהמחקר

ייחשפושבוחינוכימתחםגם

ילדיםולחדשנותלמחקר

החוליםבביתהמאושפזים

מדעשוחריילדיםוגם

בשניידרמטופליםשאינם
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עושים היכרות

ד"ר איתן אור, מנכ"ל חברת הייעוץ TACK אסטרטגיות צמיחה, משתף בגיבוש תמונת העתיד 
והאסטרטגיה החדשה של מרכז שניידר - תהליך שיצא לדרך ברוח החזון של מנהלת בית החולים 

ד"ר אפרת ברון הרלב ובהשתתפות פעילה של רבים מעובדי בית החולים

הילד בן 30, ואין לו חום גבוה – וגם אם יש, הוא מטופל בידיים הכי טובות 
שאפשר. "בשלושים שנותיו, מרכז שניידר הגיע להישגים יוצאי דופן: זה קרה 
בזכות צוות מדהים וגישה מיוחדת, אבל לא פחות מכך בזכות תהליכי עבודה 

מצוינים וקביעת אסטרטגיה ברורה וניתנת ליישום. עכשיו אנו ממשיכים עם זה 
הלאה, כעוד חוליה בשרשרת – מוסיפים ומחדשים בזכות העוצמות הקיימות 
של בית החולים כדי לבנות המשכיות ועתיד מתקדם", אומר ד"ר איתן אור, 

הילדים – השפה שבה אנחנו רוצים לדבר ולהישמע", אומר ד"ר אור, "חשוב 
לנו להביט לילדים בעיניים, לדבר איתם בשפתם, לזכור תמיד שהמשפחה היא 

מרכיב קריטי בבריאות הילד – ולהוביל את רפואת הילדים לכיוון של דיבור ישיר 
לילד לצד השיח עם הוריו". ד"ר אור סוקר עבורנו את חמשת מוקדי העשייה:

1. כולם ביחד חושבים עליי
למוקד הראשון קראנו "כולם ביחד חושבים עליי". כאן אנחנו מדגישים את בניית 
הטיפול באופן מדויק ומותאם אישית, המבוסס על ידע, גנטיקה, רשומה רפואית 
אישית, וכל מה שנגזר מכך ומפעילות מקצועית רב תחומית ומורכבת. הבסיס 
הוא רפואה מותאמת אישית: הילד במרכז, הטיפול בו במרכז, רפואת הילדים 

במרכז. זו פעילות הליבה של מרכז שניידר. לכן, מבחינתנו זהו גם המוקד 
הראשון בהיררכיה.

2. בדיוק בשבילי
המוקד השני הוא המערך השירותי לילד, ולכן קראנו לו "בדיוק בשבילי". הרעיון 

הוא פיתוח כלים שמדברים בשפת הילדים. המטרה היא לספק לילד – עוד 
לפני הגעתו לשניידר ועד לחזרתו הביתה מבית החולים – מסע בריאותי-טיפולי, 

שלוקח בחשבון גם את כלל הרצונות והחוויות שלו כאדם צעיר, ולא רק את 

אחד, יחיד ומיוחד: 
בונים פאזל אסטרטגי

"לכנס ההשקה קראנו 'מחברים זכוכית, 
רוח ואבן. ראינו איך בין הבניין הקיים לחדש 

מחברות רוח יחידה שניידרית נפלאה ואווירה 
של מצוינות מקצועית" 

החזון שמובילה מנהלת מרכז שניידר אומר 
בפשטות: אנחנו בית חולים אחד, יחיד ומיוחד 
לילדים, שיודע ושואף לעשות בכל תחום את 

ה"מעל ומעבר" 

מנכ"ל TACK – חברת הייעוץ המלווה את מרכז שניידר בהתוויית האסטרטגיה 
החדשה. "זו לא מהפכה, ואנו לא בונים יש מאין; שניידר הוא מרכז רפואי חזק 

ומוביל, והמטרה היא לאפשר להנהלת בית החולים לקחת את כל האיכויות 
הללו צעד נוסף קדימה".

הניסיון המקצועי של החברה פגש בחזון הסוחף של ד"ר אפרת ברון הרלב, 
מנהלת מרכז שניידר. החזון הזה אומר בפשטות: אנחנו בית חולים אחד, יחיד 
ומיוחד לילדים, שיודע ושואף לעשות בכל תחום את ה"מעל ומעבר". המטרה 

המוגדרת היא להיות ברשימת ה-TOP10 העולמי ובצמרת העשירייה הפותחת 
 של בתי חולים לילדים בעולם, כמודל בינלאומי של מצוינות בכל שדות הפעילות. 
"בנינו פאזל אסטרטגי, שבנוי מחמישה מוקדי עשייה משמעותיים ומדבר בשפת 
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ההתייחסות אליו כחולה או כמטופל. כדי לחדד את השפה הזאת ולדייק אותה 
נקים מועצת ילדים ומועצת הורים, שילווו אותנו לאורך זמן.

3. הכי חדש, הכי חכם
למוקד השלישי קראנו "הכי חדש, הכי חכם", וכשמו כן הוא: באמצעותו אנו 
רוצים להמשיך לפתח את בית החולים דרך חדשנות, יזמות ומחקרים פורצי 
דרך. כחלק מכך תקום בשניידר חממה שתייצר אקו-סיסטם של חדשנות, 

בשיתוף עם חברות סטארט-אפ ותוך עידוד הצעת יוזמות של חדשנות בכל 
הצוותים, עם פתיחות רבה להצעות מכל מי שעובד בבית החולים. חלק מהעניין 
הוא לגרום לחוקרים להציב את הילדים במרכז כבר בתהליך המחקרי. עוד יוזמה 
בתחום הזה עוסקת בהזמנת ילדים לנסח שאלות מחקריות מתוך זווית הראייה 

שלהם. במבנה החדש יוקצה לכל זה מקום פיזי, אבל בעיקר מדובר בתרבות 
חיים ועבודה.

4. משחקים בחוץ
לתחום הרביעי קראנו "משחקים בחוץ – בית חולים פורץ גבולות". השקענו 
מחשבה רבה בשאלה כיצד מרכז שניידר פורץ את גבולותיו הפיזיים: החל 
מטלרפואה וחדרי בדיקות וירטואליים לילדים מכל הארץ וגם מהעולם, דרך 

פיתוח שיתופי פעולה בינלאומיים וחיבור לקהילה ולצוותים אחרים המטפלים 
בילדים במרכזי מומחיות בישראל ובחו"ל, ועד לאירוח כנסים בינלאומיים. חשוב 

שנדע גם "לשחק בחוץ", תוך פריצת הגבולות הקיימים.

5. כסף ואהבה
אי אפשר בלי אהבה, אבל גם קשה מאוד בלי כסף. בתחום הזה של "כסף 
ואהבה", הכנסנו פעולות רבות הקשורות לפיתוח עסקי ולהון האנושי. אנחנו 

מכוונים לשת"פים עסקיים ולמשאבי מימון חדשים כמו הקמת קרן מחקר של 
בית החולים – עשייה שתקדם את המותג החזק "שניידר" גם על סמך הרגש 
שהוא מעורר. המרכז גם יקדם ויעודד פילנתרופיה ומקורות הכנסה נוספים, 

שימשיכו לקדם את בית החולים בראייה לטווח ארוך.

איך הופכים אסטרטגיה למציאות?
אסטרטגיה ללא תוכנית יישומית – לא מחזיקה מים. לכן, הוספנו לתוכנית 

מרכיב של תשתיות ארגוניות הנדרשות לטובת מימוש התוכנית. למשל, בקרוב 
יתוספו בבית החולים תפקידים חדשים הקשורים בחדשנות, בפיתוח עסקי, 

בחוויית מטופל, בתקשורת פנים ארגונית, וגם תפקידים רוחביים חדשים כמו 
 Case Manager ,)מרכז מטופל מורכב )שמטופל על ידי יותר משתי מחלקות

ו-Case coordinator, נאמני גנטיקה ועוד. כמו כן יורחבו תקנים ומשרות 
לרופאים חוקרים, לנאמני חדשנות ולרוקחים קליניים. אנו מבינים שלא די 

בהצהרות אלא נדרשים משאבים נוספים, המוקצים בימים אלו על ידי הנהלת 
בית החולים על מנת לממש את האסטרטגיה.

כיצד מניעים תהליך כזה?
בתהליך גיבוש האסטרטגיה השתתפו למעלה מ-150 אנשי צוות מבית 

החולים, בכל התפקידים והסקטורים. שלחנו שאלונים לכל העובדים, קיבלנו 
מאות תגובות ותשובות, וביצענו אינטגרציה שמשקפת את תשובות העובדים. 

השותפים לתהליך נפגשו והקדישו לנושא הרבה שעות עבודה, רצון טוב וחשיבה 
חכמה. זו אולי הכותרת העיקרית של התהליך: הנהלת שניידר הובילה מהלך 

מאוד משתף, המבוסס על חוכמת העובדים ועל ההון האנושי של בית החולים. 
הוקמו עשר קבוצות עבודה, שבאמצעותן הורחבה החשיבה למעגלים נוספים 

בתוך בית החולים. בשורה התחתונה עבדו במשותף כ-130 אנשים בכל 
הקבוצות – דבר ששאב השראה רבה מתחושת הביחד של הצוותים ומהצרכים 

בשטח, ונתן פרספקטיבה רחבה להנהלה ולנו כמלווי התהליך. אנו מאמינים 
שמעורבות כה רחבה ועמוקה של הצוות גם מבטיחה יישום איכותי.

מהו הלו"ז, ומה נעשה עד כה?
היישום שאנו מדברים עליו מתבסס על בניית תוכנית עבודה לשלוש שנים. 

תוכנית העבודה כוללת 25 משימות מפורטות עם אחראי לכל משימה, מבנה 
ארגוני תומך ולו"ז מפורט לאבני הדרך, על מנת לממש את המשימות אחת 

לאחת. אנחנו מלווים את הנהלת בית החולים בכל 25 המשימות שהוגדרו, עד 
שהדברים יעלו על מסלול ביצועי. את כנס ההשקה של האסטרטגיה החדשה 
ערכנו בבניין הזכוכית ההולך ונבנה, בין קירות של בטון חשוף עם כריות על 

הרצפה. קראנו לכנס "מחברים זכוכית, רוח ואבן", ואכן ראינו מול העיניים איך בין 
הבניין הקיים לחדש מחברות רוח יחידה שניידרית נפלאה ואווירה של מצוינות 

מקצועית. מרכז שניידר הוא אכן בית חולים אחד, יחיד ומיוחד. מכיוון שהוא כה 
ייחודי, ורמת המעורבות של הצוות כה גדולה, אנחנו מרגישים חלק מהשליחות 

ומהתהליך כולו.

"זו אולי הכותרת העיקרית של התהליך: 
הנהלת שניידר הובילה מהלך מאוד משתף, 
המבוסס על חוכמת הצוות ועל ההון האנושי 

של בית החולים"

"חשוב לנו להביט לילד בעיניים, לדבר איתו 
בשפתו, ולהוביל את רפואת הילדים לכיוון של 

דיבור ישיר לילד לצד השיח עם הוריו"
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במרכז

בין 10,000 ל-12,000 ניתוחים ופעולות כירורגיות נערכים מדי שנה במרכז 
שניידר, וכ-40 אחוז מהם מתבצעים בגישה זעיר-פולשנית. גישה זו, שכיום היא 

פרקטיקה מקובלת, נחשבה רק לפני כעשור לחדשנית בכירורגיית ילדים. מי 
שפרץ את הדרך ביישומה בארץ היה ד"ר דרגן קרברושיץ', כיום מנהל המחלקה 

לכירורגיה בשניידר. 27 שנה לאחר שהגיע לכאן כעולה מסרביה שלא שולט 
בעברית – ואחרי דרך ארוכה שכללה התמחות בכירורגיה כללית, התמחות 
בכירורגיית ילדים, פלושיפ בקנדה והשתלמויות אצל הטובים בעולם בתחום 

הכירורגיה הזעיר פולשנית – הוא שב בתחילת שנת 2020 למקום שבו החל 
מסלול הקריירה שלו ושהפך עבורו לבית מקצועי.

"מאז שנחשפתי בהתמחויות שלי בארץ ובחו"ל לשיטות הזעיר פולשניות, 
שאפתי להפוך אותן לגישה מובילה בניתוחי ילדים כי הן הרבה פחות 

טראומטיות למטופל ועם השפעות קוסמטיות זניחות ביחס להיקף הפעולה 
הכירורגית", אומר ד"ר קרברושיץ', "עם השנים נצבר ניסיון רב וכיום אנחנו 

מבצעים ניתוחים מזעריים מורכבים עם תוצאות מצוינות – בחלל הבטן 
)לפרוסקופיה( ובבית החזה )טורקוסקופיה(, באבחנות אורולוגיות וגינקולוגיות, 
ובמגוון גדול של מקרים כמו תיקון מומים מולדים מורכבים, כריתות גידולים, 

ניתוחי השמנה ועוד". כירורגיית הילדים, לדבריו, היא ה'פיין-טיונינג' של מקצוע 
הכירורגיה. "כירורג ילדים עובד על ספקטרום רחב מאוד, והחזון שלי הוא לחבר 

יחד את כל היתרונות שלנו במגוון התחומים הזה, כדי להביא בשורות לעוד 
הרבה ילדים ומשפחות ולהזניק את שניידר לגבהים נוספים ברמה העולמית".  

מצילים חיים – ואיכות חיים
במחלקה לכירורגיה מטופלים בכל שנה אלפי ילדים מרחבי הארץ, לפני ניתוח 

ואחריו, כשהם מלווים על ידי צוות רב תחומי משלב האבחנה, דרך ההכנה 
לניתוח ועד לשחרור הביתה. 

באשפוז הכירורגי מאושפזים ילדים בתחומים שונים – אורתופדיה, נוירוכירורגיה, 
פלסטיקה, אורולוגיה, אף אוזן גרון ועוד. באחריותה המקצועית של המחלקה 

מתבצעים מדי שנה כ-1,500 ניתוחים של כירורגיה כללית – מניתוחים שיגרתים 
כתיקוני בקע שונים, תיקון אשך טמיר וכריתות תוספתן, ועד לניתוחים מורכבים 

כמו תיקון מומים מולדים )ושט, תריסריון, פי הטבעת, ריאות ועוד(, הסרת 
גידולים, תיקוני עיוותים של בית החזה, טיפול בחבלות בטן וחזה, וכן פעולות 

להתקנת צנתר בטני לדיאליזה וקו ורידי קבוע. חלק ניכר מהניתוחים מבוצעים 
בטכניקות אנדוסקופיות שונות, באמצעות מכשירים זעירים וללא פתיחת הבטן 

או בית החזה – טכניקה המבטיחה החלמה מהירה, פחות איבוד דם במהלך 
הניתוח ופחות כאבים לאחריו, יחד עם צמצום סיבוכים אפשריים. ד"ר קרברושיץ' 
מסביר: "מבחינת טכניקה כירורגית הטווח הוא עצום – מניתוח בתינוק של 2.5 

ק"ג עם מום מולד, ועד לניתוח במטופל עם השמנת יתר ששוקל 150 ק"ג. 
ניתוחים לתיקון של מומים מולדים וניתוחים אונקולוגיים תמיד מאתגרים, כי כל 
מקרה שונה ממשנהו. אני מקפיד מאוד שניתוחים מורכבים או מיוחדים יתבצעו 

לאחר דיונים מעמיקים ומקצועיים עם הצוותים הרב תחומיים הרלוונטיים. אני 
מברך על שיתופי הפעולה המצוינים שיש לנו בשניידר – עם המערך האונקולוגי, 
מחלקת הרדמה, מכון הגסטרו, מכון ריאות, הפגייה, מחלקת הדמיה ורדיולוגיה 

פולשנית, המכון לדיאליזה ומחלקות האשפוז. חשוב להמשיך ולטפח את שיתופי 
הפעולה האלו הן בניתוחים מצילי חיים והן בניתוחים שמצילים לילדים את איכות 
החיים. גם זה חשוב מאוד, ולשם כך אנחנו משתמשים בשיטות זעיר פולשניות 
לביצוע ניתוחים שכוללים תיקונים קוסמטיים כמו 'חזה סנדלרים' ו'חזה יונה' או 

ניתוחים להפסקת הזעת יתר". 

הסיעוד הכירורגי: טיפול 24/7
לצד האשפוז הכירורגי, כוללת המחלקה מרפאות ייחודיות לתחומים שונים 

)קולו-רקטלית, בריאטרית, עיוותי חזה ועוד(, שבהן מתבצעים מדי שנה כ-3,500 
ייעוצים. "זהו עולם מקצועי שלא חדל להתפתח", אומר ד"ר קרברושיץ', 

"לאחרונה, כדי לתת את המענה הכי מדויק ורגיש שאפשר, פתחנו מרפאת 
שדיים לנערות עם גושים או ציסטות בשד, ומרפאה לכירורגיה נאונטולוגית 

למעקב כירורגי אחר פגים שעברו ניתוחים".
על מקומו המרכזי של הסיעוד במחלקה מספרת מנהלת הסיעוד של המחלקה 
הכירורגית, אילנית פוזננסקי: "מבנה המחלקה לכירורגיה שונה לחלוטין ממבנה 
מחלקות הילדים )א', ב' וג'(. המחלקה כוללת את כלל תחומי הכירורגיה, כ-11 

במספר. לכל תחום כירורגי מנהל יחידה, רופאים בכירים ומתמחים של התחום. 
הצוות הזמין לילדים ולהורים 24 שעות ביממה הן האחיות – צוות הסיעוד 

שמעניק שירות וטיפול לכלל הילדים המשויכים לתחומי הכירורגיה השונים". 
מבנה מחלקתי ייחודי זה מחייב את אחיות הכירורגיה בשניידר לרכוש ידע רב 

ומיומנויות מקצועיות סיעודיות בתחומי הכירורגיה השונים, לצורך קבלת החלטות 
מקצועיות באופן עצמאי או בייעוץ טלפוני )ראו פירוט במסגרת(.

"מטרייה ניתוחית" בכל הארץ
ד"ר קרברושיץ' הגיע לניהול המחלקה עם תנופת עשייה גדולה. אחד החידושים 

הוא מתן "מטרייה מקצועית" לכירורגיית הילדים בבתי החולים לניאדו וברזילי 
– שת"פ שמאפשר לבתי חולים קטנים להתגבר על הבעיה של מיעוט מומחים 

בכירורגיית ילדים, וליהנות מהניסיון ומהידע של מנתחי שניידר. ברוח דומה, 
יוצאים רופאי המחלקה לייעוצים במרפאות כירורגיות של מרכז שניידר הפועלות 

ברמת השרון, בני ברק, קרית אונו, יהוד, כפר קאסם ואשדוד. "קלטנו עוד שני 
מתמחים ואנחנו עובדים במתכונת של Group practice", הוא מספר, "מצד 
אחד משדרגים את השירות לרמה ארצית, ומצד שני עושים טריאג' בקהילה 
ומביאים עוד ניתוחים לשניידר, כאשר כל שלבי ההכנה והמעקב מתבצעים 

במרפאה ליד בית המטופל. כולי תקווה שבקרוב נפתח מרפאות כאלה 
גם בטייבה, בחדרה ובמקומות נוספים. בדרך זו אנחנו מקבלים תקן נוסף, 
ורפואת הקהילה בכללית זוכה לשירות של כירורגיה עד הבית. מדובר פה 

ניתוחים זעירים,
כירורגיה גדולה

המחלקה לכירורגיה בראשות ד"ר דרגן קרברושיץ' 
מחברת יחד התמחויות על רבות ומפיקה את 

המיטב מעבודה רב תחומית של המומחים השונים 
בעולם ניתוחי הילדים. הדרך שעשה הרופא הצעיר, 
מאז שנחת בארץ ובשניידר ב-1993, ממשיכה עם 

תוכניות גדולות ועשייה רחבה לקידום כירורגיית 
הילדים בישראל



13

הסיפור המיוחד של אחיות הכירורגיה
"האחות בכירורגיית ילדים צריכה לדעת לאמוד ולזהות מצבים משתנים של הילד לפני 

הניתוח ולאחריו, להקשיב לדיווחי ההורים ולהחליט בזמן אמת האם המצב דורש קריאה 
לרופא או שביכולתה לתת את הטיפול הסיעודי בלי צורך בהוראה רפואית", אומרת 

אילנית פוזננסקי, מנהלת הסיעוד במחלקה, "זו תפיסת עבודה שמקדשת שיתוף פעולה 
מקצועי באופן יום-יומי וברמה הגבוהה ביותר. צוות הסיעוד הוא המעגל המטפל הזמין 

לילדים ולהורים 24 שעות ביממה, ולמעשה מנהל את הטיפול בילד ובמשפחתו". 
בימים טרופים אלה של מגפת הקורונה, הייחודיות של האחיות הכירורגיות באה לידי 

ביטוי ביתר שאת, לאור אשפוזם של ילדים עם כוויות או בעיות כירורגיות שונות, שבשל 
בידודים וסיבות אחרות לא יכלו להתאשפז במחלקה הכירורגית ואושפזו במחלקות 

אחרות בשניידר. "האחיות שלנו הגיעו למחלקות שבהן אושפזו הילדים ונתנו את 
הטיפול המקצועי הכירורגי כמו החלפת חבישות וטיפול בסטומה ובנקזים – כך שכל 

מומחיות הטיפול של אחות כירורגיית ילדים הגיעה עד למיטת הילד, בכל מחלקה לפי 
הצורך", מציינת אילנית, "שיתוף הפעולה וההיענות של הצוות הסיעודי בכירורגיה לפניות 

ממחלקות שונות לקבלת טיפול סיעודי כירורגי, היו ללא היסוס וללא משוא פנים. היה 
ברור לאחיות שהילד תמיד במרכז, ושמטרת העל שלנו היא שיוענק לו הטיפול הכירורגי 

המתאים, המקצועי והאיכותי ביותר בכל מקום בו הוא מאושפז במרכז שניידר".

ב-Win win situation". החזון של ד"ר קרברושיץ' הוא לייצר בכירורגיית הילדים 
סטנדרטיזציה ארצית, בהובלה של מרכז שניידר.

"כאשר ילד ייכנס לניתוח בברזילי באשקלון או בלניאדו בנתניה, הוא יטופל 
באותם סטנדרטים של שניידר, על סמך תבנית האיכות שלנו. בשלושים שנה, 

שניידר שינה את רפואת הילדים בישראל – עכשיו הזמן למקסם את המעטפת 
שלנו לטובת פוקוס על כירורגיית הילדים". חלק מהחזון הוא להביא לשניידר 
את הניתוחים הגדולים והמורכבים ביותר מכל הארץ. "המטרה היא להתרכז 

בניתוחים כמו תיקון מומים וניתוחי אונקולוגיה – כאלה שמערבים מספר 
מקצועות, כי זו המהות שלנו ואלו הן החוזקות. את הניתוחים האלקטיביים 

הפשוטים יחסית, אפשר יהיה לבצע גם בשלוחות שלנו ברחבי הארץ, בקהילה 
ובבתי חולים שיעבדו תחת מעטפת שניידר". 

לנתח אונליין עם מומחים מחו"ל
אחרי שכיהן כסגן מנהל המחלקה לכירורגיה בשניידר, ועבר לנגב לארבע שנים 

לנהל את המחלקה לכירורגיית ילדים בסורוקה, ד"ר קרברושיץ' חזר לשניידר 
ממש עם פרוץ הקורונה. ימי הקורונה דחפו את המחלקה למנף יכולות של 

עבודה ולמידה מרחוק, לעידן חדש של עשייה כירורגית. "הקמנו במחלקה חדר 
תקשורת שניתן לנהל ממנו פגישות רב תחומיות בתוך הבניין, 
ברחבי ישראל, וכמובן דיונים ב'לייב' עם עמיתים בבתי חולים 

בעולם. אלו הן מערכות טלמדיסין מתקדמות, המאפשרות 
להעביר באונליין קבצים כמו סרטוני ניתוח, בדיקות והדמיות, 
להביט בהם עם שותפים מחו"ל ולדון יחד. אנחנו ממשיכים 

ברכש של טכנולוגיות כדי שאפשר יהיה לשדר ישירות מניתוחים 
– לא רק מניתוחים לפרוסקופיים, שבהם המערכת כבר מצלמת 

באופן מובנה – אלא גם מתוך ניתוחים פתוחים, דרך מצלמה 
שתותקן על זרוע מיוחדת. כך אפשר יהיה לנתח בשניידר בסיוע 

אונליין של מומחה מחו"ל, ויש לכך גם ערך הוראתי ולימודי 
רב. כל זה משתלב בשאיפה לקדם עוד יותר את הקשרים 

הבינלאומיים החזקים שלנו עם מרכזים רפואיים מובילים לילדים. 
במקרים המסובכים ביותר – כמו ניתוחי ושט וקנה, מומים נדירים 

ופיסטולות חוזרות – הגישה שלי היא לא לשלוח משפחות 
למסעות ארוכים ויקרים בחו"ל אלא להביא את המומחים לכאן, 

וכך גם להרוויח ערך רב להכשרת הדור הבא". 

שלוחות של מרכז שניידר בעולם
החזון של ד"ר קרברושיץ' פורץ את גבולות ישראל ונכנס לעולם 

הרחב של תיירות מרפא. "העתיד הוא הקמת שלוחות של 
שניידר במדינות כמו קזחסטן, אוקראינה וארצות מזרח אירופה. 

שלוחה קדמית כזאת היא שער למיצוי כל החוזקות שלנו". 

בעשור האחרון הוא פיתח השתלמויות של רופאים ממדינות העולם השלישי, 
שהתקיימו בישראל בהצלחה. "הרופאים האלה חוזרים למדינותיהם ומשדרגים 

את השירות הרפואי שם. התוכניות הבינלאומיות נעצרו בגלל הקורונה, אבל 
יחודשו ברגע שנוכל. אפשר להפוך את שניידר למרכז ידע והוראה עולמי בתחום 

של כירורגיית ילדים. יש פה יכולות גבוהות מאוד מבחינת עבודה מולטי-
דיסיפלינרית. כל זה קורה בזכות הצוות הסיעודי המעולה שלנו בניהולה של 
אילנית פוזננסקי, וצוות רופאים נהדר שלשמחתי תוגבר בשנה האחרונה כך 

שבנוסף למומחים אנחנו נהנים כיום מחמישה מתמחים מצוינים". 

לשמר אווירה של אמון הדדי
כמי שמעיד על עצמו שצמח במרכז שניידר מאפס, ד"ר דרגן קרברושיץ' יודע 

כמה חשוב לטפח אנשים. "הדבר החשוב ביותר מבחינתי הוא לשמר פה אווירה 
של אמון, ושנדע תמיד שאנחנו סומכים אחד על השני. בכך אני גאה להמשיך 

בדרך שהתווה מורי ורבי פרופ' נפתלי פרויד, שניהל שנים רבות את המחלקה, 
תמיד האמין בי ונתן גב לכל יוזמה. אני עדיין נרגש מההזדמנות שקיבלתי 

להמשיך לחבר יחד את כל חלקי הפאזל הזה כדי להשיג את התוצאות הכי 
טובות בטיפול בילדים. הרי בשביל זה כולנו כאן".

צוות המחלקה לכירורגיה במרכז שניידר
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בקדמת הרפואה

הכריעו את הכף:
תיקון “כף יד ראי״ במרכז שניידר

ניתוח מורכב לתיקון מום נדיר, שבו אצבעות היד משוכפלות בתמונת מראה, בוצע במרכז שניידר בתינוק 
שנולד עם שבע אצבעות וללא אגודל, כאשר המנתחים בונים אגודל מאחת האצבעות המיותרות. סקירתו 

של ד“ר אסף כדר מהיחידה לכירורגיית כף היד

“יד ראי“ )Mirror Hand / Ulnar Dimelia( הוא 
אחד מהמומים המולדים הנדירים ביותר בכף היד: 
אם תחפשו בספרות הרפואית העולמית, תמצאו 

רק כמה עשרות דיווחים עליו. 
בתסמונת זו, כף היד “משתקפת“ בקו האמצע 

כאשר הזרת, הקמיצה ואצבע האמה משוכפלות, 
וקיימת אצבע אמצעית נוספת – בדרך כלל 

האצבע המורה. לעיתים נדירות גם עצמות האמה 
מעורבות, ובמקרה זה קיימת הכפלה של עצם 

האולנה )העצם הארוכה המחברת את עצם הזרוע 

לשורש כף היד; בעברית: עצם הגומד(. 
עם השיפור באבחנה הפרה-נטאלית, וביצוע 

בדיקות אולטרסאונד מרובות שבהן הגינקולוגים 
“סופרים“ אצבעות, התסמונת הנדירה ממילא רק 
הפכה לנדירה עוד יותר. ועדיין, לילדים הספורים 

בעולם שנולדים עם “כף יד ראי“ יש שבע או שמונה 
אצבעות ואין אגודל כלל, כך שהם אינם יכולים 
להשתמש באצבעות העודפות לאחיזה יעילה. 

לאחרונה הגיע לטיפולנו, ביחידה לכירורגיית כף 
היד, תינוק קטן עם שבע אצבעות. בדיקה מהירה 

גילתה שלא מדובר במקרה סטנדרטי של אצבעות 
עודפות, אלא ב“יד ראי“ קלאסית עם שכפול של 

האצבעות וגם של האמה. הוריו ציינו שההיריון 
היה תקין, ושבסקירות לא נתגלו מומים כלשהם. 

לאחר הלידה, הילד עבר בירור מקיף והתגלה שהוא 
בריא לחלוטין לבד מהמום ביד. הוריו היו מעוניינים 
בשיפור מראה היד וכן ביצירת אגודל תפקודי, כיוון 

שהוא התקשה מאוד באחיזה יעילה. 
כשהתינוק היה בן שנה ושלושה חודשים, ביצענו 

ביחידת כף היד פרוצדורה כירורגית מורכבת 
לכריתת האצבעות העודפות וליצירת אגודל מאחת 
האצבעות הנותרות )Pollicization(. מדובר בהליך 

רפואי מסובך, הן בשל גודל המבנים הקטן והן 
בגלל האנטומיה הייחודית במום זה, שאינה דומה 

לאנטומיה הרגילה של כף היד. במקרים כאלו, קיים 
חשש סביר שבשל המבנה האנטומי הייחודי ייפגעו 

כלי הדם הזעירים המתחברים לאצבע שעתידה 
להיות האגודל, והאצבע תעבור נמק. בניתוח, שארך 

כארבע שעות, הוסרו אצבעות עודפות ואצבע 
נוספת קוצרה וסובבה ליצירת האגודל. בסיום 

הניתוח התוצאה הקוסמטית הייתה משביעת רצון, 
והאגודל החדש היה חיוני וללא סימני נמק.

הילד החל בתהליך שיקומי ממושך, המלווה 
על ידי צוות מהיחידה לריפוי בעיסוק, ונמצא 

במעקב מרפאתי צמוד במרפאת כף יד במחלקה 
האורתופדית במרכז שניידר.

קורונה בילדים: לא תמיד זה עובר בקלות
קורונה היא מחלה קלה ומעוטת תסמינים בקרב ילדים, אבל היום כבר ברור 
שתסמונת הפוסט-קורונה אינה פוסחת על חלק מהילדים ובני הנוער שחלו 

בנגיף. לפי סקר משרד הבריאות, כ-11% מהילדים שנדבקו חוו תסמינים 
 Long כלשהם לאחר ההחלמה, כאשר אצל בני הנוער עולה הסיכון לתסמונת
COVID. אלפי ילדים בישראל נותרו עם תסמינים ארוכי טווח של הקורונה גם 
כעבור חצי שנה מאז שהחלימו, וכ-140 מהם טופלו עד כה במרפאה לפוסט 

קורונה במרכז שניידר. "מדובר בילדים שהיו בריאים לגמרי, חלקם עסקו בספורט 
תחרותי והם מתקשים לחזור לעצמם גם בחלוף שנה מהמחלה", אומרת ד"ר 

ליאת אשכנזי הופנונג, מנהלת מחלקת אשפוז יום ומרפאת פוסט-קורונה במרכז 
שניידר, "בין השאר הם חווים עייפות, קשיי נשימה, כאב בחזה, סחרחורת בשינוי 

תנוחה, וכן תופעות כמו נימול ונשירת שיער וגם קשיים בריכוז ובעיות זיכרון". 
במקביל, צוות המרפאה נחשף גם לילדי Long COVID צעירים, בני שנתיים 

עד ארבע, שחלקם חווים מחלות נשימתיות חוזרות, עליית חום חוזרת או כאבי 
שרירים ועייפות המתבטאים בסירוב ללכת ובצליעה. במרפאה עובר כל ילד 
בירור על ידי רופא מומחה, סדרת בדיקות נרחבת, הערכה של תפקוד לבבי 
וריאתי, הערכה של פסיכולוגית, תזונאית, עובדת סוציאלית ופיזיותרפיסטית, 

ובמידת הצורך גם הפניה לייעוץ של מומחים נוספים. "הנגיף חדש וכך גם 
תופעות הלוואי המאוחרות שלו, אבל רוב התסמינים משתפרים בטווח של 

חודשים", מסכמת ד"ר ליאת אשכנזי הופנונג, "כיוון שיש טיפול שניתן להציע 
למטופלים, חשוב שכל רופא ילדים בקהילה, הנתקל בילד שהחלים מקורונה 

ומתלונן על סימני מחלה מאוחרים המשפיעים על תפקודו היומיומי, יפנה אותו 
למרפאה שלנו או למרפאות דומות שנפתחו לאחרונה בחלק מבתי החולים".

ד"ר ליאת אשכנזי הופנונג ומטופל צעיר

כך נראית “כף יד ראי“ לפני התיקון )מימין( ולאחריו )משמאל(
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המרפאה להרטבת לילה במרכז שניידר נפתחה מחדש לאחרונה תחת ניהולה 
של ד“ר טל מאי, רופאה בכירה ביחידה לאורולוגיה בבית החולים. הרטבת לילה 

מוגדרת כבריחת שתן לא רצונית במהלך הלילה – תופעה השכיחה בקרב ילדים 
ונפוצה פי שניים בבנים. “רוב הילדים נגמלים מההרטבה באופן ספונטני בין 

גיל שלוש לגיל ארבע“, אומרת ד“ר טל מאי, “הרטבת לילה ראשונית מוגדרת 
בילדים אשר לא חוו מעולם תקופת יובש העולה על שישה חודשים, בעוד 

שהרטבת לילה שניונית מוגדרת בילדים שהיו יבשים בלילה למשך תקופה 
העולה על שישה חודשים, ולאחר מכן חזרו להרטיב – דבר היכול להעיד על בעיה 

ממקור רגשי“. כאשר מדובר בהרטבת לילה אצל ילדים בני שש שנים ומעלה, 
המרטיבים לפחות פעמיים בשבוע, מומלץ לפנות למרפאה לקבלת אבחון 

וטיפול מתאימים. להזמנת תור: טל' 03-9253177, בשעות פעילות המרפאה – 
ימי ראשון בשעות 15:00–18:00. השירות אינו כלול בסל הבריאות.

למה חשוב שכל יילוד יעבור 
בדיקת אולטרסאונד מפרק ירך?

חוסר התאמה מבנית בין ראש עצם הירך לעצם האגן )DDH( מופיע בשכיחות של 1–4 לאלף ילודים, 
וחשוב לאבחנו בבדיקת אולטרסאונד הנערכת ביחידת הדימות במרכז שניידר. ככל שהאבחון והטיפול 

יהיו מוקדמים, כך יהיה קל יותר למנוע סיבוכים עתידיים

זה קורה בשכיחות של 1–4 לכל 1,000 ילודים: בעיה מולדת המתבטאת בחוסר 
התאמה מבנית בין ראש עצם הירך לבין עצם האגן, ועלולה לגרום לנקע או 
לפריקה של ראש פרק עצם הירך. ככל שגילוי ההפרעה והטיפול בה ייעשו 
מוקדם יותר, כך ניתן יהיה למנוע סיבוכים עתידיים כמו צליעה, קיצור אורך 

הרגל, כאבים, הגבלה בתנועה ושינויים ניווניים מוקדמים. הבעיה המולדת הזאת 
במפרק הירך, ששמה Developmental Dysplasia of the Hip( DDH(, היא 

הסיבה לכך שכל ילוד מופנה לבדיקת אולטרסאונד של פרקי הירכיים, כבר 
במהלך השבועות הראשונים לחייו. במרכז שניידר לרפואת ילדים הבדיקה הזאת 
מתבצעת ביחידת האולטרסאונד של מכון הדימות בהנהלתה של ד“ר אסנת קונן 

כהן.
ד“ר אסנת כהן, מנהלת מחלקת הדימות במרכז שניידר, מציינת כי DDH יכול 
להופיע בצד אחד או בשני פרקי הירכיים, ושכיח יותר בקרב בנות, בקרב ילוד 

ראשון ובמצבים שבהם יש סיפורים משפחתיים דומים. כמו כן, הבעיה שכיחה 

ביילודים עם מיעוט מי שפיר, במצב של ריבוי עוברים או במצג עכוז. “למרות 
שכל ילוד עובר בדיקת רופא בשחרור ממחלקת היילודים, על מנת לאתר 

סימנים המרמזים על ההפרעה, לא כל המקרים מאותרים בבדיקה גופנית, 
ולכן יש לבצע בגיל 6–8 שבועות את הבדיקה המאפשרת להדגים במדויק את 

מפרק הירך“, היא מסבירה, “בדיקת האולטרסאונד היא בדיקה שגרתית, פשוטה, 
מהירה ולא מכאיבה, שגם לא כרוכה בקרינה מייננת. ברוב המקרים הבדיקה 
תהיה תקינה, ובמקרה שלא, התינוק יופנה למרפאה האורתופדית להמשך 

בירור, טיפול ומעקב. ככל שהאבחון יתבצע מוקדם יותר, כך יהיה קל ופשוט 
יותר לבצע את הטיפול שמטרתו לפתח את עצם האגן, על מנת שתוכל להכיל 

 את ראש פרק הירך בצורה אנטומית“.
לקוחות כללית מוזמנים לקבוע תור לבדיקה ביחידת האולטרסאונד במכון 
הדימות במרכז שניידר )טל' 03-9253031(. לקראת ההגעה לבדיקה יש 

.)L6857( להצטייד בטופס 17 קוד

הרטבת לילה: יש מה לעשות
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המחקר על הפרק

ISF ד״ר אורית ויסבורד-צינמן זכתה במענק
על מחקרה בנושא מחלת איטמות דרכי מרה ביילודים

פרופ׳ ליאת דה-פריס שותפה למענק ISF על מחקר
להבנת המשמעות הגנטית של סוכרת סוג 1

מחקר על דחיית כליה בראשות ד״ר דניאלה לוי ארז 
זכה למענק של איגוד הנפרולוגיה הישראלי

מענק מחקר יוקרתי של הקרן הלאומית למדע )ISF( על 
סך כמיליון וחצי שקלים הוענק לד"ר אורית ויסבורד-צינמן 

מהמכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז 
שניידר, לטובת מחקר שהיא עומדת בראשו בנושא "תהליכי 
נזק ושיקום דרכי מרה במחלת איטמות דרכי מרה בילודים".  

זוהי זכייתה השנייה של ד"ר ויסבורד-צינמן במענק של 
הקרן הלאומית למדע, אחרי שזכייתה הקודמת, אף היא 

בתחום מחלות הכבד, הייתה בשנת 2017.
איטמות דרכי מרה בילודים )ביליארי אטרזיה( היא מחלה 
שבה תינוקות בגיל מספר שבועות מאובחנים עם צהבת 
וחסימת דרכי מרה חוץ כבדיות. זו הסיבה המובילה בארץ 
ובעולם להשתלות כבד בילדים. הגורם למחלה אינו ידוע 

ואין כיום טיפול יעיל במחלה, פרט לניתוח שבו כורתים את 
דרכי המרה החוץ כבדיות, אולם הצלחתו אינה גבוהה וברוב 
המקרים עדיין תידרש השתלה בשלב מאוחר יותר. מטרת 
המחקר היא ללמוד את תהליך הנזק בדרכי המרה בעזרת 

דגימות של דרכי מרה הנלקחות מהמטופלים עצמם וגדלות 
בתרביות מיוחדות בתנאי מעבדה, זאת לאחר שהחוקרים 
הראו כי למידת הנזק עשוייה לסייע משמעותית לתהליך 
השיקום. שיקום הנזק עשוי למנוע הידרדרות אשר תוביל 

ברוב המקרים להשתלת כבד.
המחקר נעשה במעבדה לחקר מחלות כבד בילדים בבניין 

המחקר על שם פלסנשטיין, בשיתוף החוקרות ד"ר עדי 
הר-זהב וד"ר סופיה פריד. 

פרופ' ליאת דה-פריס מהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 
במרכז שניידר שותפה לזכייה של מספר מרכזים בארץ 

בגרנט היוקרתי של הקרן הישראלית למדע )ISF( בשיתוף 
עם הקרן למחקר סוכרת נעורים )JDRF(. המחקר שזכה 
במענק הוא בנושא "הבנת האטיולוגיה הגנטית של סוכרת 

מסוג 1 בקרב קבוצות גדולות של משפחות עם כמה אחים 
שמקורן באוכלוסיית מייסדים ספציפית". השותפים למחקר 
הם פרופ' דוד צנגן מהדסה ירושלים, פרופ' אפרת להד-לוי 

מהמכון הגנטי בשערי צדק וד"ר דני זאבי מהדסה, ומתאמת 
המחקר היא איילת פרנס.

במחקר המתוכנן מבקשים החוקרים לנסות ולמצוא גורמים 
גנטיים לסוכרת מסוג 1, שהיא המחלה הכרונית השכיחה 

ביותר בקרב ילדים. למרות שנים רבות של מחקר, לא 
ידוע מהם הגורמים לסוכרת מסוג 1 וכיצד ניתן למנוע 

את המחלה. במחקר ייאספו דגימות DNA של מטופלים 
ממשפחות גרעיניות, שבהן יש מספר חולים בסוכרת מסוג 
1 שמוצאם האתני אחיד, בהנחה שקיימת מוטציה שמוצאה 

מאב קדמון אחד. המחקר יתמקד במשפחות יהודיות ממוצא 
אשכנזי ובמשפחות פלסטיניות ממזרח ירושלים, והדגימות 
ייבדקו בשיטה של ריצוף כלל הגנום. משמעות המוטציות 

והשינויים בגנום שיימצאו, תיבחן באמצעות שיטות הבודקות 
את השפעת השינויים הגנטיים על התפקוד. ממצאים אלה 
עשויים לתרום להבנת המנגנון של סוכרת מסוג 1, לפיתוח 

כלי לטיפול ואף למניעה של סוכרת. 

ד"ר דניאלה לוי ארז מהמכון לנפרולוגיה במרכז שניידר 
זכתה במענק מחקר של האיגוד הישראלי לנפרולוגיה 
ויתר לחץ דם, על מחקר פיילוט בנושא "אפיון חלבונים 
אקסוזומליים בשתן של מושתלי כליה למציאת סמנים 

לדחייה".
מטרת המחקר למצוא סמנים בשתן לזיהוי מוקדם של 
דחיית הכליה המושתלת, על ידי אפיון חלבוני חלקיקים 

הנקראים אקסוזומים. 
ילדים ומבוגרים המועמדים להשתלת כליה, נאלצים לעיתים 

קרובות להמתין זמן לא מועט להשתלה כשהם עוברים 
טיפולי דיאליזה. כאשר מגיעה השתלת הכליה המיוחלת הם 

נדרשים לטיפול נוגד דחייה, ולמרות זאת, ישנם מטופלים 
המפתחים דחייה. כיום, האבחנה לדחייה היא ביצוע 

ביופסיית כליה. המחקר מבוסס על ההבנה כי שתן מהווה 
מקור מופלא לזיהוי סמנים לאפיון מחלה, היות שהוא מכיל 

חלקיקי חלבונים ותאים שמקורם מהכליה המושתלת. 
המחקר יצא לדרך בשיתוף פעולה עם ד"ר רומי זמל 

ממעבדת ההשתלות במרכז פלסנשטיין, ד"ר הדס אלפנדרי 
מהמכון לנפרולוגי בשניידר בראשות פרופ' דניאל לנדאו, 

צוות ההשתלות בבילינסון בראשות ד"ר אביתר נשר, 
ומחלקת השתלות כליה ונפרולוגיה בבילינסון בהובלת 

פרופ' בניה רוזן צבי. 

מענקי מחקר יוקרתיים
  לרופאות-חוקרות משניידר
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מחקר משותף של שניידר ובילינסון בנושא 
BURNS מחנה כוויות לילדים פורסם בעיתון

מאמר שהתפרסם באפריל 2021 בעיתון BURNS מציג מחקר משותף של 
מרכז שניידר ובילינסון )בסיוע עמותת ילדים שלנו(, שכותרתו "מחנה 'סבבה' – 

עולם של ילדים עם כוויות".
את המחקר הובילה ענת בן דרור, מרפאה בעיסוק ממרכז שניידר המתמחה 

בתחום הכוויות בילדים ונוער במסגרת לימודי תואר שני בריפוי בעיסוק, לצד ד"ר 
יחיאל חיון, ד"ר אסף אולשינקה ובהנחייתה של פרופ' נעמי שרוייר. 

מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד חווים נערים ונערות נפגעי כוויות את 
השתתפותם במחנה, ואילו אתגרים, תרומה ומשמעויות הם מייחסים 

להשתתפותם. זהו מחקר איכותני, המהווה חוליה המשכית במחקר מעורב 
)Mix methods research( ובא להעמיק ולהסביר את תוצאות המחקר הכמותי, 

שעוקב בשנים האחרונות אחר המיזם של המחנה. 
אוכלוסיית המחקר כללה 10 בני נוער מרקע תרבותי מגוון, שלקחו חלק 

במחנה. המחקר כלל מילוי שאלונים, ביצוע ראיונות עומק וקיום קבוצת מיקוד 
בהשתתפותם.

ממצאי המחקר מעלים ארבע תמות מרכזיות, המוצגות כמעין רצף כרונולוגי 

של שלבי השיקום: התמודדות עם צלקות פיזיות ורגשיות, גיבוש אסטרטגיות 
התמודדות, הכוח של השתייכות לקבוצה, והשלכות ההשתתפות במחנה.
ניתוח התוצאות מראה כי השתתפות חברתית במחנה בסביבה בטוחה, 

המאפשרת פתיחות ואמון לספר על הפציעה ועל ההתמודדות עימה, בצד 
השתתפות בפעילויות אתגריות, חיזקו את תחושת המסוגלות והגיבוש הקבוצתי 

של בני הנוער. ההשתתפות בקבוצת השווים במחנה תרמה להתמודדותם עם 
האתגרים הפיזיים והנפשיים ואף לחזרה לפעילויות טיפוסיות של גיל ההתבגרות, 

במחנה ובקהילה. כמו כן נמצא, שקיבוץ בני נוער עם כוויות מתרבויות שונות, 
מחזק את המשותף על פני השונה, דבר שמגביר את התוקף שבמחנה מסוג 

זה.
מסקנות המחקר הן שיש לשלב את המחנה כחלק אינטגרלי מתהליך השיקום, 
תוך שימת דגש על פעילויות אתגריות תואמות גיל ועל עידוד התמיכה בקבוצת 

השווים. הרחבת הפרויקט והפצתו תביא תועלת למספר רב יותר של ילדים 
ונערים, כמו גם פיתוח של מסגרות דומות שילוו את הילדים ומשפחותיהם 

לאורך השנה.

מחקר סרולוגי למיפוי נוגדני קורונה 
בילדי ישראל נפתח במרכז שניידר

לאור העלייה בתחלואה ולקראת תחילת 
שנת הלימודים, נרתם מרכז שניידר למאמץ 

הלאומי באיסוף מידע עדכני על מצב הקורונה 
בישראל. בשניידר יצא לדרך לאחרונה מחקר 
ייעודי לילדים שמטרתו להבין מהו הסטאטוס 

החיסוני של הילדים בישראל. באמצעות בדיקה 
סרולוגית ניתן לגלות במחקר האם קיימים 
נוגדנים בילדים שחלו בעבר בקורונה ללא 

סימפטומים, ומבלי שידעו על היותם חולים, וכן 
מהו שיעור הילדים הללו באוכלוסייה. בנוסף, 

הבדיקה הסרולוגית תאפשר לדעת מהי כמות 
הנוגדנים הקיימת בגופם של הילדים בשלב 
זה. המחקר ייעשה הן באמצעות דגימות דם 
הנלקחות במסגרת הטיפול הרפואי במרכז 
שניידר בכל מקרה, וזאת ללא צורך בדקירה 

נוספת, והן בבדיקה ייעודית למי שמעוניין בכך. 
במחקר משתתפים כלל המטופלים, ביניהם 

ילדים מכל הגילאים והמגזרים שהחלימו 
מקורונה, ילדים שחוסנו לקורונה וילדים שלא 

חלו בקורונה. 

מענק לידיה אביתר למתמחים הוענק לד״ר נועה זיו 
על מחקרה בנושא חיסון קורונה במושתלי כליה

מענק למתמחים על שם לידיה אביתר הוענקה לד"ר 
נועה זיו ממרכז שניידר, על מחקרה "יעילות החיסון 

לווירוס הקורונה במושתלי כליה צעירים". המחקר נערך 
בהשתתפות ד"ר אורלי חסקין וחוקרים נוספים מהמכון 

 לנפרולוגיה ואשפוז יום, בסיועה של מתאמת המחקר
ספיר לרמן.

מטרת המחקר לבדוק בארבע נקודות זמן את היעילות 
הקלינית של החיסון לקורונה, התגובה הסרולוגית לחיסון 

ותופעות הלוואי במושתלי כליה צעירים, בהשוואה לתגובה 
הסרולוגית במושתלי כליה שחלו בקורונה ובהשוואה לילדים 

בריאים שחוסנו לקורונה. 

לאחרונה הסתיים השלב הראשון של המחקר, בו הושוותה 
התגובה הסרולוגית במושתלים שחוסנו למושתלים שחלו 

)ללא ילדים בריאים(, והוא מצוי בשלבי הגשה לפרסום. 
הבדיקות לצורך המחקר בוצעו כחלק מהמעקב הקליני 

אחר ילדים מושתלים.
המענק יאפשר את השלב השני של המחקר, בו תיבדק 
רמת הנוגדנים במושתלים שחוסנו בהשוואה למושתלים 
שחלו בקורונה ובהשוואה לילדים בריאים שחוסנו. מדובר 

ב-50 מושתלים שחלו או חוסנו לקורונה )בכל גיל(, 
בהשוואה ל-50 ילדים בריאים שחוסנו לקורונה ויאותרו בין 

מבקרי המרפאה הנפרולוגית והמחלקה לאשפוז יום.  
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המשאב האנושי

ד"ר ילנה צייטלין: מנהלת מחלקת הרדמה 
וחדרי ניתוח במקום ד"ר יעקב כץ שפרש

ד"ר צייטלין מונתה למנהלת המחלקה עם 
פרישתו של ד"ר כץ אחרי 30 שנות עבודה 

במרכז שניידר

ד"ר ילנה צייטלין, רופאה מרדימה בכירה במרכז שניידר, מונתה 
למנהלת מערך חדרי הניתוח ומחלקת הרדמה במקומו של ד"ר 
יעקב כץ, מראשוני מרכז שניידר, אשר פרש לאחרונה לגמלאות.
ד"ר יעקב כץ עבד בכללית משנת 1983 ולמרכז שניידר הצטרף 

עם הקמת בית החולים. מראשית עבודתו ניהל את מחלקת 
ההרדמה ואת מערך חדרי הניתוח, חינך דורות של מרדימים ויצר 

למערך ההרדמה של בית החולים מוניטין מוביל בארץ ובעולם.
בשנת 2020 זכה ד"ר כץ בפרס מנכ"ל כללית על כך שהוביל את 
מערך חדרי הניתוח להישגים יוצאי דופן. בנימוקי הפרס נאמר כי 
"בראשותו, האיכות המקצועית במערך וניצולת חדרי הניתוח הן 
מן המובילות בכללית, הוא מקדם הטמעת טכנולוגיות חדשניות 
ועושה זאת תוך הפגנת יכולות מנהיגותיות מרשימות. המערך 

בהובלתו מתגייס לכל משימה, כולל השתלות מורכבות, בשעות 
לא שעות כאשר טובת הילדים עומדת תמיד לנגד עיניו".

המוטו שהוביל את ד"ר כץ לאורך כל שנות עבודתו בשניידר, ואותו אף הנחיל 
לצוות ולרופאים צעירים, הוא שהילד תמיד במרכז וכולנו כאן עבורו – ולכן, 
צריך תמיד לחפש פתרונות עבור ילד חולה ומשפחתו. "אל תשכחו", תמיד 

אמר, "שניתוח שנחשב שגרתי ופשוט לצוות הוא מבחינת ההורים אירוע מכונן 
ומורכב, וכך גם צריך להתייחס אליו". 

עם כניסתה לתפקיד אמרה ד"ר צייטלין כי "הרדמת ילדים היא תחום חשוב 
ומאתגר שדורש סבלנות, עדינות, אחריות ומיומנויות מסוג אחר. אני גאה לקבל 

תחת ניהולי מחלקת הרדמה מעולה, הכוללת מומחים מהמקצועיים שיש. כולנו 
התחנכנו על ידי ד"ר כץ, המרדים ומנהל המחלקה המיתולוגי של שניידר, שידוע 
בשל הגישה המאוד מיוחדת שלו. זוהי זכות גדולה וכבוד מבחינתי להמשיך את 

דרכו ולשמר את איכות הטיפול הגבוהה ביותר למטופלים שלנו".
תודה לד"ר כץ, על שנות ההשקעה והתרומה המשמעותית לבית החולים, 

ואיחולי הצלחה לד"ר צייטלין בתפקיד החדש. צוות המרדימים וחדר הניתוח נפרד 
מד"ר כץ בקליפ מדליק שהגיע גם לתקשורת הארצית. לצפייה בקליפ, ששודר 

בתוכנית הבוקר של רשת 13, חפשו ביוטיוב "נפרדים מד"ר יעקב כץ". 

ד"ר ילנה צייטליןד״ר יעקב כץ

סדנה ייחודית בנושא "הנפגע השני", לאנשי צוות 
מתחום הרפואה והסיעוד, התקיימה בחודש יולי במרכז 
שניידר והועברה כולה על ידי אנשי מקצוע מתוך בית 
החולים. הסדנה עסקה בתמיכה באיש צוות שמעורב 

באירוע של טעות רפואית או כמעט טעות. שיתפו 
את הנוכחים בניסיונם ד"ר סיון אחיטוב – סגנית 

מנהלת שניידר ומנהלת היחידה לניהול סיכונים, פרופ' 
עירית קראוזה – מנהלת מחלקת ילדים ג', וד"ר נועה 
בן-ארויה מילשטיין, מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית 

במחלקה לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר. במהלך 
הסדנה תרגלו המשתתפים סימולציות שונות של מצבי 

תמיכה בעמית. הסדנה תוכננה על ידי ד"ר ארנון יערי 
– רופא בכיר במלר"ד, עו"ס נירית פיין, אתי צור – עו"ס 

וממונה על הטיפול בעובד, ואסתר שמואלוב – אחות 
אחראית תחום ניהול סיכונים.

הנפגע השני: מדברים על זה

שאו ברכה
ד"ר ענבל סמוק מונתה למנהלת 

השירות הקולורקטלי במערך הכירורגי.
ד"ר סיגל אייזנר מונתה למנהלת 

שירות השתלות כליה.
ד"ר נעמה אורנשטיין מונתה 
למנהלת היחידה לגנטיקה ילדים.

לוסיאנה הרשקוביץ מונתה לאחות אחראית מכון 
הלב.

רויטל וייס מונתה לאחראית שעת חירום בבית 
החולים.

דנית גייסמן מונתה למנהלת הסיעוד במחלקת ילדים 
א', והחליפה בתפקיד את נינה סברדלוב, שעברה 
לשמש כסגנית מנהלת בית הספר לסיעוד דינה.

אפרת מילנר מונתה למנהלת השירות בבית החולים.

ד"ר אסף כדר קיבל מינוי לדרגת מרצה 
בכיר בחוג לפדיאטריה בבית הספר לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב.
יורם שמסיאן מונה למנהל יחידת המחשוב 

במקומו של רועי כהן, ששימש כמ"מ למנהל 
יחידת המחשוב.

עו"ד בועז פריעד מונה ליועץ המשפטי של 
בית החולים במקומה של עו"ד נטעלי שרויטמן. 
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סקר מחלימי קורונה בשניידר:
כך השפיעה המגפה על עובדים שחלו

עם פרוץ מגפת הקורונה, משרד הבריאות הציב 
מספר מטרות לצמצום התחלואה וההתמודדות 

עימה. אחת המטרות המרכזיות הייתה לשמר את 
הצוות הרפואי, להגן עליו מפני תחלואה עד כמה 

שניתן ולמנוע שחיקה.
בגלים הראשונים של המגפה חלו במרכז שניידר 

כ-150 אנשי צוות מסקטורים שונים. ברוב 
המקרים, התחלואה הייתה קלה עד בינונית ואיש 

לא נזקק לאשפוז. מעבר להתמודדות עם המחלה, 
לתחלואה של אנשי צוות בקורונה היו השלכות 

נוספות: יציאת עובדים רבים שנחשפו לאיש הצוות 
המאומת לבידוד, ורגשות מעורבים מצד חברי 

הצוות כלפי המאומת, שנעו בין האשמה, כעס, 
רחמים, אמפתיה, דאגה ועוד.

"סלט הרגשות" הזה ליווה את הצוות המחלים גם 
בחזרה לעבודה. בסקר מחלימים שנערך בשנת 

2020 דיווחו 25 אחוז מהמחלימים שחבריהם 
לעבודה מתרחקים מהם, והיו עדויות של ניכור 
וריחוק "כאילו אנחנו מצורעים". הקושי התעצם 

עם החלטת משרד הבריאות על צמצום ימי 

הבידוד ואישור חזרה לעבודה בתום עשרה ימים, 
ללא קשר לתוצאת בדיקת PCR. הגורם שנרתם 
כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של עובדי בית 
החולים המחלימים הוא השירות לטיפול בעובד 

במרכז שניידר, המהווה חלק ממערך משאבי אנוש 
ומנוהל על ידי אתי צור, עובדת סוציאלית במקצועה. 

בשיתוף עם היחידה למניעת זיהומים, נולד צורך 
בניטור תחושות ורגשות המלווים את המחלימים 

לאורך תקופת ההחלמה וחזרתם לשגרה, על מנת 
לאפשר חזרה נוחה, בטוחה ומהירה של מחלימי 

קורונה לעבודה. לשם כך יצא לדרך סקר המחלימים 
שנערך בשתי פעימות זמן, בהפרש של שנה, 

באמצעות שאלון שהמשתתפים התבקשו למלא.
בסקר נמצא כי 17 אחוז דיווחו על מצוקה נפשית 
בזמן התחלואה, תחושה שנמצאה בקורלציה עם 
תחושת בושה. בקבוצה זו המצוקה התגברה עם 

החזרה לעבודה, וחבריה גם דיווחו על תחושה 
סובייקטיבית של התרחקות הסביבה מהם בזמן 
חזרתם לשגרה. לא ניתן היה לשייך את הקבוצה 

הזו לסקטור, מגדר או גיל. 

בקרב המחלימים בשאלון הראשון, נמצא כי 
יותר אנשים חשו במצוקה. כמו כן, קבוצה זו 

הביעה רגשות שלילים כמו כעס, עצבות ותסכול 
בקורלציה חיובית מובהקת לעומת רגשות חיוביים 

כמו שמחה, גאווה ושייכות שנמצאו בקורלציות 
מובהקות הפוכות. יש לציין כי עובדים שחשו 

מצוקה בזמן המחלה, חשים כי התחלואה בקורונה 
שינתה את חייהם לרעה.

בסקר השני שנערך לאחרונה, 85 אחוז 
מהמחלימים נעזרו בגורמים מטפלים במקום 

העבודה. מעל ל-90 אחוז רצו לחזור לעבודה, אך 
חששו לחזור למקום עבודתם לאחר מחלתם. 

פחות מ-5 אחוזים דיווחו על הרגשת ריחוק, ו-96 
אחוז מהמחלימים דיווחו שהרגישו רצויים במקום 

העבודה. 
עוד עולה כי שיתוף הפעולה בין אתי צור, הממונה 
על הטיפול בעובד, לבין המנהלים במרכז שניידר, 
הקל משמעותית על חוויית החזרה לעבודה, וכי 
תמיכה טלפונית בזמן המחלה קיצרה את ימי 

המחלה שהעובד ניצל מעבר לימי הבידוד הנדרשים. 

משולחן הרווחה: קיץ חם לילדי שניידר ולצוות

הפנינג פתיחת קיץ
בחודש יולי האחרון התקיים 

בבית החולים הפנינג פתיחת 
קיץ לילדים המאושפזים ולילדי 

העובדים. ההפנינג אורגן בשיתוף 
ועד העובדים, ועד הרופאים 

והנהלת מרכז שניידר, והופעל 
על ידי מתנדבים מעמותות 
"ילדים שלנו" ו"אור מנחם".

ראש טוב בראש חודש
אחת לחודש, בתחילת ראש חודש 

עברי, מתקיימת בבית החולים 
פעילות שוברת שגרה לאנשי 

הצוות בסגנון Happy hour. הקיץ 
התקיימו כבר שני אירועים כאלה: 

בראש חודש אב התחברנו לילד 
שבתוכנו עם משחקי ענק, ובראש 

חודש אלול שמרנו על הכושר 
והאושר. להתראות במפגשים 

הבאים!
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פעימת הלב

האחות הראשונה 
בשניידר עם מומחיות 

קלינית בפגים
בקרוב יחלו אחיות נוספות במרכז שניידר בתהליך 

הכשרה, שבסופו הן יוגדרו כאחיות מומחיות 
קליניות בפגים. בינתיים, הכירו את הסנונית 

הראשונה שלנו בתחום חשוב זה: אחות הפגייה 
ז'אנה שקנוף פלדבלום

הכירו את ז'אנה שקנוף פלדבלום – אחות מומחית ראשונה בתחום הפגים 
במרכז שניידר. ז'אנה )נשואה ואם לשלוש בנות( עובדת כאחות מאז שנת 

2013. עם סיום לימודיה המשיכה מייד ללימודי תואר שני ולקורס על בסיסי 
בטיפול נמרץ פגים. בתוך זמן קצר הפכה לאחת האחיות הבכירות בפגיית 

שניידר, המשמשת גם כיועצת הנקה ובנוסף כבוחנת במס"ר )מרכז לסימולציות 
רפואיות(.

את ההודעה על קבלתה ללימודי המומחיות קיבלה ז'אנה יחד עם הבשורה 
שהיא בהיריון השלישי. הלימודים החלו בינואר 2020, ומה שהתחיל כשגרה 
הפך בתוך זמן קצר לאתגר, כמו כל דבר בשנה וחצי מאז שהקורונה נכנסה 

לחיינו. "היה צורך למצוא דרך שמשלבת עבודה בימי סגר, לפי דרישות המחלקה 
ובית החולים, לבין מסגרת לימודית קבועה – שלא לדבר על תשומת הלב 

למשפחה", מסבירה ז'אנה את המורכבות. יתרונות הזום עזרו לה להתמודד עם 
הקושי וחסכו נסיעות לחיפה, אך לא פגעו במחויבות שלה להשגת המטרה. יום 

לאחר לידת בתה השלישית, עוד במחלקת יולדות, ז'אנה כבר חזרה ללימודים 
באמצעות הזום. חודש אחרי הלידה כבר הייתה בהתנסויות שנמשכו חצי שנה, 

ואת הלימודים חתמה בסדרת מבחנים )שלב א' ושלב ב'( שהביאו אותה להשגת 
התואר הנחשק.

אסיה קוגן, אחות מפגיית שניידר, הוזמנה 
להרצות בקונגרס האוקראיני הראשון 

לרפואת ילדים – כנס בינלאומי שנערך 
בעיר קייב בחודש מאי האחרון. הכנס אורגן 

 OKHMADET על ידי בית החולים
– בית החולים הלאומי לרפואת ילדים 

באוקראינה. הכנס כלל משתתפים שהיו 
נוכחים פיזית במקום, בצד משתתפים 
רבים נוספים מרחבי העולם שהצטרפו 

אליו בזום. 
את ההזמנה להרצות בכנס קיבלה אסיה 
משגרירות ישראל באוקראינה, באמצעות 

רונית סינגר מהיחידה לקשרי חוץ של 
מרכז שניידר. אסיה הרצתה דרך הזום 

על הטיפול בפגים וסקרה את המדיניות 
המונהגת בארץ על מנת לקדם את הטיפול 
בפגים. היא הציגה מודלים שונים ובמרכזם 

את הייחודיות של הפגייה בשניידר, 
הפגייה הגדולה בישראל המטפלת בפגים 

וביילודים מורכבים מכל הארץ. אסיה קצרה 
מחמאות רבות ממשתתפי הכנס שהביעו 

עניין רב בתוכן שהועבר.

ז'אנה היא האחות הראשונה בשניידר בעלת מומחיות קלינית בפגים. בשנה 
הבאה יחלו את התהליך אחיות נוספות. צוות הפגייה כולו מתרגש לקראת שינוי 

המעמד החדש של אחות מומחית קלינית – תפקיד שמגשר ועוזר לרופאים 
ולאחיות כאחד, משפר את התקשורת ומקל על עבודת צוות. ומי המרוויחים 

הגדולים? דווקא הקטנים שבחבורה – הפגים!

אסיה באוקראינה: 
פגיית שניידר הוצגה בכנס בינלאומי

האחות אסיה קוגן בפגייה
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שבוע התזונה שנערך ברחבי הארץ בחודש 
יוני האחרון צוין במרכז שניידר במגוון פעילויות 

להעלאת המודעות התזונתית לילדים, בדגש על 
תזונה מותאמת אישית.

במהלך השבוע נערכו הרצאות של דיאטניות 
המחלקות השונות, שהיו פתוחות לצפייה לקהל 
הרחב בערוץ היוטיוב של שניידר. ההרצאות כללו 
נושאים כמו בררנות וסרבנות, אכילה בגיל הרך, 
תזונה בילדי דיאליזה, תזונה מתאימה במחלות 

כליה ועוד. 
כחלק מאירועי השבוע, מטופלים בבית החולים 

כתבו בדף הפייסבוק של שניידר על חוויית הטיפול 

ועל הערכתם לטיפול המקצועי והמסור שקיבלו 
מדיאטניות היחידה. היה מרגש לקרוא ומחמם את 
הלב להבין, עד כמה הטיפול התזונתי חשוב ומסייע 
בהחלמת המטופלים הצעירים שלנו. בחדר האוכל 
הוצבו המלצות לבחירה נבונה של הרכב הארוחה, 

על מנת לסייע גם לעובדי מרכז שניידר לבחור 
נכון ולהתאים את מה שמונח על הצלחת – הן 

להעדפות האישיות והן להמלצות למזון בריא.
שבוע התזונה נחתם בפעילות מיוחדת של שוק 
איכרים לעובדים, שהתקיימה במרכז ההדרכה 

של כללית בפתח תקווה. בשוק האיכרים הוזמנו 
עובדי מרכז שניידר לרכוש תוצרת טרייה ישירות 

מהחקלאים, והוא התקיים כפעילות משותפת 
ליחידות התזונה של מחוז דן פתח תקווה, מרכז 

שניידר ובתי החולים בילינסון והשרון )מרכז רפואי 
רבין(. צוות דיאטניות מיחידת התזונה והדיאטה של 
מרכז שניידר ליווה את הפעילות והדריך את מבקרי 

השוק באופן אישי, עם המלצות לגבי הבחירה 
הנכונה והבריאה להם.

דפנה זיו בוסאני, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, 
בירכה את צוות הדיאטניות בבית החולים ואמרה 

כי התזונה היא נדבך מרכזי במניעת מחלות 
ובהחלמה, וחלק משמעותי מסל הכלים העומד 

לרשותנו כדי לגדל ילדים שיהיו למבוגרים בריאים. 

עפרה נוימן, האחות האחראית המייסדת של היחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר, חגגה את יום הולדתה 
התשעים. לרגל האירוע הוזמנה עפרה על ידי מערך הסיעוד לטקס הוקרה, שבמהלכו הוצב לוח זכוכית 
המנציח את תרומתה הרבה לבית החולים – כתודה על מסירותה, מקצועיותה ותרומתה הרבה למערך 

הסיעוד, על מתן תמיכה רגשית ואנושית לילדים המטופלים ולמשפחותיהם, ועל מפעל החיים שלה שנוסד 
מתוך ראייה חדשנית של טיפול נמרץ לילדים. עד 120!

בתמונה: עפרה נוימן עם מנהלת בית החולים ד"ר אפרת ברון הרלב )משמאל(, מנהלת הסיעוד נורית ברוך 
)במרכז( ומייסד היחידה לטיפול נמרץ בשניידר, ד"ר טומי שינפלד.

זוכרים את דור המייסדים

הסיעוד מגיע 
אל הקהילה

אנחנו ממשיכים בסדרת ההרצאות לקהילה 
– הפעם היה זה אופיר ליפשיץ, אח בהנהלת 

הסיעוד )בתמונה(, שהגיע לאלעד כדי להרצות 
בפני קבוצת אימהות בנושא בטיחות ומניעת 
תאונות בית בדגש על כוויות, טיפול ראשוני 

והחשיבות של קדימות הטיפול. ההרצאה 
התקיימה במרכז קהילתי באלעד ובסופה 

התקיים שיח באווירה פתוחה.

שבוע התזונה: כולם קרובים לצלחת
התזונה היא נדבך מרכזי במניעת מחלות ובהחלמה – זהו המוטו של צוותי התזונה והדיאטה במרכז שניידר. 

שבוע התזונה שנערך לאחרונה צוין בבית החולים במגוון פעילויות, ביניהן גם שוק איכרים ייחודי לעובדים
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עמותת "ילדים שלנו" פועלת למען הילדים ובני משפחותיהם מיום היווסדו של מרכז שניידר. 
רוצים להתעדכן בפעילות העמותה? היכנסו לדף הפייסבוק  ולאינסטגרם  של העמותה  
Our Children ועשו לנו "לייק". לתרומות ו/או התנדבות: טל' 03-9253802 או 03-9217880

עם כל הלב

לפעמים 
חלומות 

מתגשמים

רועי לא האמין כאשר קיבל מאיתנו שיחת טלפון, 
שבישרה לו שקיבל שני כרטיסים למשחק של 

מכבי תל אביב נגד עירוני קרית שמונה באצטדיון 
בלומפילד. למחרת, כאשר הבאנו לו למכון 

הדיאליזה את הכדורגל שנבחרת ישראל שלחה לו 
במיוחד – את החיוך מאוזן לאוזן של רועי לא ניתן 

היה להחמיץ, גם מתחת למסכה. 

 :W Club השקת
אימהות צעירות 

למען ילדי שניידר

זו רק נועה, 
הפאוץ׳ והחום 

של ישראל 
נועה קירל המדהימה הגיעה לביקור מיוחד 

במחלקת אשפוז ד' במרכז שניידר, לשוחח עם 
בני הנוער שכל כך מעריצים אותה ולחלק מתנות 

לנערות ולנערים. ההתרגשות הייתה בשיאה, 
והרבה מאוד תמונות סלפי צולמו תוך שעה קצרה. 

כמובן שלאחר מכן המשיכה נועה את הביקור 
במחלקות השונות לשמחת הילדים המאושפזים, 

הצוותים וההורים. 

לוחמי האש האמיצים ביקרו
את לוחמי שניידר האמיצים

 W Club שאפו לקים וייס עזורי ולמאיה מורנו, שבזכותן השקנו את מועדון
לאימהות צעירות. אירוע השקת המועדון נערך בחודש יולי במלון נורמן בתל 

אביב, ובמהלכו נהנו הנשים מבראנץ' מפנק ומתוכנית מרתקת שנפתחה 
במפגש עם ד"ר אפרת ברון הרלב, מנהלת מרכז שניידר, שכיבדה אותנו 

בנוכחותה ונתנה סקירה קצרה על העשייה והחזון של מרכז שניידר. בהמשך 
נהנו הנוכחות ממופע סטנד-אפ הורס של הגדולה מכולן, נלי תגר, ומהרצאה 
של ד"ר אירית שור ספיר, מנהלת מערך ה-ADHD במרכז שניידר, בנושא 
יחסי אחים. על קטעי הקישור הייתה אחראית הדר מרקס, שדרנית גלגלצ. 

תודה לקים ולמאיה שביחד העזו לחלום, ליזום ולהפוך רעיון למציאות בעזרת 
שותפות ושותפים לדרך, שתרמו מזמנם וממרצם לטובת האירוע. התוצאה 
הייתה אירוע מרגש ומעצים, עם המון רוח וכוח נשי, שכל הכנסותיו הוקדשו 

לפעילות העמותה ולמען רווחת ילדי שניידר. מצפות כבר לאירוע הבא.

בתמונה )מימין לשמאל(: קים וייס עזורי, לימור וייס, מירי עזורי, ד"ר אפרת ברון 
הרלב, מאיה מורנו והילית גלעד באירוע ההשקה של מועדון W Club שנערך על 

ידי עמותת "ילדים שלנו"

תודה על הביקור המרגש 
של כבאות והצלה לישראל, 

ובמיוחד ללוחמי מחוז 
יו"ש תחנה אזורית שומרון 

משמרת ג' המדהימים! 
לוחמי האש האמיצים באו 
כדי לספר לילדות ולילדים 

המאושפזים בשניידר 
שהם הלוחמות והלוחמים 

האמיתיים, ולחלק להן 
ולהם מתנות שנותנים רק 

לגיבורים.
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עמותת נאמני מרכז שניידר היא הזרוע לגיוס המשאבים, המלווה את פעילות בית החולים מאז 
היווסדו. ליצירת קשר: טל' 03-9253411 או 03-9253481

דוא"ל: friends.schneider@clalit.org.il  אתר: www.fos.org.il  הצטרפו אלינו ב-  

בני משפחתה של סבתא אנה, הגרים בסמיכות למרכז שניידר, ביקשו להנציח בדרך ייחודית את זכרה של סבתם האהובה. הם בחרו לתרום על שמה תרומה, שתשמש 
לרכישת מקרר תרופות עבור היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים. תודה מקרב לב על המחשבה הטובה - נזכור תמיד את התרומה ואת סבתא אנה. 

ילדים למען ילדים: אהבה, נתינה ודו קיום

ילדה למען ילדים: 
ענבל עשתה 

מצווה מרגשת
לקראת חגיגת בת המצווה שלה, החליטה ענבל לעשות 

מעשה טוב למען ילדים אחרים.
במשך שנה וחצי )!( היא אספה בקבוקים לִמחזור, והגיעה 

לסכום נאה. בחודש יולי האחרון חגגה ענבל את מסיבת בת 
המצווה שלה. עוד לפני חגיגת הבת מצווה, לענבל ולאימה לוני 
היה חשוב מאוד להגיע למשרדי העמותה ולתרום את הכסף 

אישית למען ילדי שניידר.
לנו חשוב להודות לענבל על תרומתה, לשבח אותה על 

היוזמה הברוכה ולאחל לה מזל טוב מכל הלב. בעצה אחת עם 
ענבל ולוני, הוחלט כי התרומה תיועד לרכישת ציוד למעבדה 
במערך ההמוטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר. בזכות תרומתה 

של ענבל, ותרומת הילדים מטייבה, עלה בידינו לצייד היטב את 
המעבדה. אנו מקווים כי רבים ילכו בעקבות הילדים האלה, 
שהחשיבה שלהם על הזולת והרצון שלהם לתרום לילדים 

אחרים פשוט מעוררים השראה.

למען הילדים, בשמה של סבתא אנה

شكر وثناء لمدرسة الحكمه االبتدائيه في الطيبه
من القلب نوجه عظيم شكرنا لمن ساهموا بالتبرع 

من اجل صحة االطفال المرضى بمستشفى شنايدر 
لالطفال سوا طالب اهالي او هيئه تدريسيه

كل االحترام والتقدير

בוקר אחד התקבלה שיחת טלפון מרגשת במשרדי 
עמותת נאמני שניידר. על הקו הייתה לילה מבית 
הספר היסודי אל-חכמה בטייבה, שסיפרה לנו על 

עשייה מיוחדת שהתקיימה בבית הספר לכבוד 
חודש הרמדאן – פעילות למען הקהילה שמטרתה 

לעודד אהבה, נתינה לזולת ודו קיום.   
בפעילות, שהניבה סכומים נאים מאד, השתתפו 

תלמידי בית הספר, בני משפחותיהם וכמובן צוות 

בית הספר – והם החליטו פה אחד להקדיש את 
התרומה לילדים המטופלים במרכז שניידר. בזכות 

התרומה הנדיבה, נרכש ציוד חדשני ומתקדם 
למעבדה במערך ההמטולוגי אונקולוגי בבית 

החולים. תודה רבה מכל הלב לילדי בית הספר 
אל-חכמה בטייבה, לצוות ולמשפחות, על המחווה 
יוצאת הדופן ומחממת הלב, על רוח ההתנדבות 

והנתינה. כן ירבו יוזמות מעין אלו.



מרכז שניידר לרפואת ילדים
www.schneider.org.il

שניידר גם בטיקטוק,
אז... תעקבו אחרינו!


