חג שמח!

חדשות הרצוג  • 11אפריל  • 2012ניסן תשע"ב
האגף החדש ע"ש סמסון:
בונים את השלד

"
עובדים ,משפחות
וידידים ,ברכת
"חג החרות לשמחה"!

כפי שהנכם רואים
הבנייה
ושומעים.....
החלה ,ואנו מקוים
שבאגף החדש ההולך
ונבנה ,השלב הראשון יסתיים בעז"ה בפסח
הבא .כולנו מצווים להתגייס בעת הזו להשגת
המשימה המשותפת – בניית האגף החדש
שיכיל כ 250 -מיטות בתקנים הגבוהים ביותר.
ביה"ח הרצוג חייב לבסס את עצמו ולצעוד
לקראת הפיכתו למרכז הרפואי המוביל בתחום
הגריאטרי ,הפסיכאטרי ,הטיפול הנשימתי
ותחומי עשייה עתידיים .אתם העוסקים
בעבודת הקודש ,תהיו "הקטר" המוביל את
הקרונות הנוספים.
מי יתן  -והקב"ה יעצים את כוחנו ויסייע לנו
להרחיב את היקף מספר ידידי ביה"ח בארץ
ובחו"ל ,כדי לתת מענה לצרכי האוכלוסייה
הזקוקה לנו.
ברכה נאמנה,
שמאי קינן

ראש עיריית ירושלים בביקור במרכז הטראומה:

"נגביר שיתוף הפעולה בין
העירייה למרכז הטראומה"

מחלקת תת-חריפה ב' מימין לשמאל :שמאי קינן,
פרופ' דני ברום ,ניר ברקת ,אשר רחמים ,יואל ורדי

"פעילותכם בקרב נפגעי פסיכוטראומה
חשובה – נפעל להגברת שיתוף הפעולה

העגורנים שהוצבו
בימים אלה באתר
הבנייה ,מסמנים
את כניסת פרויקט
בניית האגף החדש
לשלב בניית השלד.
ה ע ג ו ר נ י ם
מתנשאים לגובה
 60מ' 18 ,מ' מעל הבניין העתידי .בשטח,
הסתיימה יציקת  390כלונסאות  -היסודות
והחלה יציקת רצפות במפלסים שונים,
קירות ,וקירות תומכים לכבישים ,חניות

וגינות2000 .
קוב בטון נוצקו
עד כה.
כ 50-פועלים,
מפקחים,
מהנדסים
ומנהלי עבודה,
עובדים יום יום
באתר בתיאום מנהל הפרויקט מטעם הרצוג,
אלי כהן-ארזי .האגף החדש ע"ש סמסון
יכלול שתי קומות מרתף ושש קומות אשפוז.
הצפי לסיום שלב בניית השלד –אפריל .2013

 234בוגרות קורס סייעות ב 8-השנים האחרונות
 53השתלבו בעבודה בהרצוג
ביה"ח הרצוג
הכשיר במהלך
שמונה השנים
האחרונות 234
ס י י ע ו ת
מאומנות
לאחיות מבני
העדה האתיופית .מחציתם השתלבו
בעבודה בבתי"ח ומוסדות סיעוד ברחבי
הארץ ו 53-בביה"ח הרצוג .בימים אלה
הסתיים הקורס ה 13-ועומד להיפתח ה14-
במספר.
הקורס בן החמישה חודשים נערך ע"י אגף
הסיעוד בהרצוג בשיתוף מכללת מתן

ביניכם למחלקות בעירייה" – דברי ניר ברקת,
ראש עיריית ירושלים בביקור שערך ב,14.2.12-
במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה של
ביה"ח הרצוג .קיבלו את פניו יו"ר הוועד המנהל
של ביה"ח הרצוג ומרכז הטראומה – שמאי
קינן ,מנכ"ל מרכז הטראומה – פרופ' דני ברום,
המשנה למנכ"ל הרצוג – אורנה כהן ועובדי
המרכז וביה"ח הרצוג.
לאחר שסייר במקום ,שמע ברקת על פעילות

ובפיקוח משרד התמ"ת .הוא ממומן
באמצעות תרומות ומועבר ע"י הצוות הבכיר
של אגף הסיעוד ונציגת מתן.
צביה לוי ,מנהלת אגף הסיעוד" :חשיבות
הקורס במתן תעסוקה הוגנת והולמת לבני
ובנות העדה האתיופית שחלק גדול מהם
התפרנסו עד כה מעבודות מזדמנות
ובתרומתו להשתלבותם בחברה הישראלית.
התוכנית נותנת גם מענה למצוקת בתיה"ח
בגיוס כוח עזר מיומן".
מנהלת התוכנית מטעם מתן :יעל קינן;
מרצות  :דורית גולוב ,שנה גוטסמן ואחיות
נוספות מצוות הסיעוד; ריכוז התוכנית :צביה
לוי ,מנהלת אגף סיעוד.

המרכז בתחום ההכשרה ,המחקר והטיפול
בנפגעי טראומה בארץ וההתגייסות לעזרה
באזורי אסון ברחבי העולם .שמאי קינן ,העלה
את הצורך בהקמת מבנה מיוחד למרכז
הטראומה שיהפוך מרכז עולמי לטיפול
בפסיכוטראומה .ראש העירייה הביע
התעניינות מיוחדת בפרויקט העצמת חיילים
משוחררים שחוו טראומה ובפעילות בקרב
העדה האתיופית.
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לכל משפחת הרצוג שלום רב,
חג הפסח בפתח ובעלון מס'  11שלפניכם תמצאו ,כך
אנו מקווים ,חומר מעניין רב על ביה"ח שלנו בתחומים
שונים.
הרבה התרחש בחודשים האחרונים במערכת הבריאות
בכלל ובביה"ח בפרט .כחלק ממערכת הבריאות,
ביה"ח מוצא עצמו מטלטל בין הגלים שאופפים אותנו
 המגיעים מכל עבר .למרות היותנו עמותה "עצמאית",ואולי משום כך ,אנחנו חשים ביתר שאת חלק
מהמצוקות במערכת.
הבעיה העיקרית בעיני ,הנה המחסור בכוח אדם .היא
פוקדת את מרבית התחומים אך ,מטבע הדברים
חמורה ביותר בתחומים המקצועיים כגון סיעוד
ורופאים .הבעיה איננה ייחודית לביה"ח שלנו ,אלא
נחלת מערכת הבריאות כולה ובמיוחד באזור ירושלים.
כמובן שהפתרון איננו בידי ביה"ח שכן זו בעיה
ממלכתית ובטיפול הגורמים המוסמכים .אנחנו יכולים
לעזור בחיפוש בין עמיתינו מהתחום ולראות האם ניתן
לגייסם לעבודה ב"משפחת הרצוג".
מצד שני ,ביה"ח מתקדם במהירות ,מתרחב ומתפתח.
חזון הבנייה החדשה הפך למציאות ולנגד עינינו צמחו
שני "עגורנים" ,המניפים אל על את חלקי הבניין ההולך
וצומח לנגד עינינו .אם כי זה עדיין נראה כמו "משחק
לוגו" גדול ,נזכה בחודשים הקרובים לראותו מקבל
צורה של בניין אמיתי .גם כאן עוד נכונה לנו עבודה
מרובה בגיוס התרומות הדרושות ומושקע בזה מאמץ
רב בארץ ובחו"ל.
ביה"ח בנוי על העבודה הקשה ,המסורה והמקצועית
של כלל עובדי ביה"ח .זו עבודת צוות במלוא מובן
המילה .כל אחד תורם את חלקו כמו במכונה משומנת
היטב ,מתוך מסירות ונאמנות ,גם נוכח הקשיים
האובייקטיביים הרבים .על כך נתונה לכם ,עמיתי
לעבודה ,תודתי ,תודת ההנהלה כולה ואוסיף – גם
תודתם של החולים הרבים ומשפחותיהם אשר
בזכותכם ,עובדי ביה"ח הרצוג ,זוכים לטיפול הטוב
ביותר שניתן להעניק להם.
אני מאחל לכולכם ולכל בני ביתכם ,חג פסח שמח.
ד"ר יחזקאל קן

עובדים/ות ,מנהלים/ות יקרים/ות
שלום וחג שמח
כפי שהבטחתי הנהלת ביה"ח
שוקדת בימים אלה על מיתוג
ביה"ח.
מטרת תהליך המיתוג שאנו עוברים
בימים אלה הוא לספק מענה
לכיווני התפתחותו לפחות בעשור
הקרוב :החל משינויים מתמידים
ברמה הרפואית מקצועית עד
לשינויים בתשתיות ,בדמות הבניין
החדש שהולך ומוקם ועד לשינויים
במערכות המחשוב וההתארגנות
האנושית.
בתהליך המיתוג אנו מגדירים
ומסכימים על הזהות המיוחדת
שלנו כמוסד והערכים שמנחים
את פועלינו והצלחותינו לאורך
השנים .ניתן לומר שאנו חושפים
את הדי.אנ.איי שלנו ומתרגמים
אותו לשפה גראפית ותקשורתית;
כלים אשר ישמשו אותנו בתקשורת
השיווקית כלפי חוץ ויהפכו להיות
גם חלק מהזהות והדיאלוג שלנו
כלפי פנים .בסופו של התהליך,
תוצרי המיתוג ילוו אותנו החל
מלוגו וניירת חדשים ,שילוט ,סרט
תדמית וברושורים לתורמים מחו"ל
ולפעילויות בארץ ,פרסומים לגיוס
עובדים ,ותקשורים לעובדי ביה"ח.

תכני המיתוג -חזון ביה"ח
• מרכז רפואי לבריאות בשונה
מתפיסת החולי .כלומר חולים
מגיעים ע"מ להבריא – כוונת
המקום הינה בריאות ולא חולי.
• המכנה המשותף הרחב להרבה
ממחלות הזקנה ,הפסיכיאטריה,
והמונשמים הינו המוח – אנו
מאמינים כי בעשור הבא נתמקד
ברפואה ובמחקר המוח.
בביה"ח הדבר מתרחש תוך כדי
תנועה צעד אחר צעד ומתאפיין
בשילוב של מחקר וטיפול משלב/
אינטגרטיבי.
מגמה זו תלך ותגבר בעשור הקרוב
ותאפשר לחולים מיצוי מרבי של

פוטנציאל החלמה = בריאות,
בשילוב של איכות חיים טובה.
• לביה"ח  118שנה של עשייה
ו 118-שנים של גיבוש ערכים:
חלוציות ,הובלה/מקוריות ,פתיחות
וזריזות,
מחשבתית/גמישות
יצירתיות וחמלה וכמובן  118שנים
של ניסיון.....
העברנו אליכם המנהלים והעובדים
מס' גרסאות ללוגו חדש – לוגו
שאמור לשקף את הזהות של
ביה"ח בעבר ,בהווה ובעתיד
והתוצאות הורו על מעורבות
מרשימה שלכם ,על כך תודתי
האישית ותודת ההנהלה כולה.
עוד הבטחתי לכם שביה"ח יעבור
שינויים דרמטיים בנושא תשתיות
המחשוב והתוכנה .בימים אלה אנו
מסיימים הטמעת שתי מערכות
מחשוב ותוכנה חדשות:
• מערכת  – E.R.Pאשר הותקנה,
עובדת ובשלבי הטמעה סופיים.
במערכת זו ידברו בשפה אחידה
כל המערכות האדמיניסטרטיביות
והמחלקות האשפוזיות ,תהליכי
העבודה יתייעלו ,הדיוק יגבר ולאחר
תקופה מסוימת נוכל אף לדבר על
תקציב מחלקתי.
• מערכת נוכחות ,שכר וכו"א
משולבת – מערכת זו גם היא
אינטגרטיבית ומטרתה העיקרית
לטפל באופן הוליסטי יותר בעובד,
גם מערכת זו בשלבי הטמעה
סופיים .נודיעכם על סיום התהליך.
• עם שדרוג שתי מערכות מחשוב
אלה ,נפתח הפתח לשדרוג
המתבקש הנוסף :מחשוב התיק
הרפואי .החוזה עם בית התוכנה
נחתם ובימים אלה החלה עבודת
צוות ההיגוי להובלת פרויקט זה.
אני מבקשת להודות לכל עובד
ועובדת ,לכל מנהל ומנהלת
בביה"ח על התרומה האישית שלו
להצלחת ביה"ח ולאחל לכם ולבני
משפחותיכם שנה המבורכת בכל
הטוב שבעולם.
אורנה כהן

יום עיון לאחיות:
ניהול סיכונים
יום עיון בנושא "סוגיות בעבודת
האחות בהיבט של ניהול סיכונים"
התקיים בביה"ח ב,24.1.12-
בהשתתפות כ 60-אחיות מצוות
הסיעוד הבכיר של הרצוג וממוסדות
סיעוד ברחבי ירושלים.

המרצה המרכזית הייתה לידיה
גולדשמידט ,מדריכה בביה"ס
לסיעוד של ביה"ח הדסה .בין
הנושאים שנדונו בכינוס :רשלנות
בסיעוד ,תקשורת ומהותה בניהול
סיכונים והעובד המסוכן .חתמה את

צביה לוי במשלחת השתלמות
מנהלות סיעוד בקנדה
צביה לוי ,מנהלת
ההשתלמות
אגף סיעוד ,חזרה
התמקדה בדרכי
של
משבועיים
הכשרת האחות,
ה ש ת ל מ ו ת
בעבודתה
בטורונטו ,קנדה,
המקצועית
כחלק ממשלחת משלחת מינהל הסיעוד לטורנטו
וסמכויותיה,
מינהל הסיעוד של משרד הבריאות.
ובתהליכי ההטמעה והיישום של
המשלחת ,שמנתה ארבע אחיות
תפקידיה כולל תפקיד האחות
בכירות ממרכזים גריאטריים
המומחית בגריאטריה.
מובילים בארץ ,יצאה במטרה
ללמוד על המערך הגריאטרי באתרי
צביה לוי" :אחרי היכרות עם מערכת
טיפול שונים בטורונטו ,באשפוז
הבריאות הקנדית ,אני יכולה להעיד
ובקהילה .בין המרכזים הרפואיים
שכאן בהרצוג ,עם תקציב נמוך
בהם השתלמו גם ביה"ח ביקראסט,
בהרבה ,עושה אגף הסיעוד עבודה
מהמוסדות המובילים בעולם
טובה מאד לקידום הטיפול בחולה
ובטיחות הטיפול".
בתחום הגריאטרי.

יום העיון הרצאתה של אתי חזקיהו,
מרכזת תחום ניהול סיכונים
בביה"ח ,בה הציגה ניתוח אירועים
בבי"ח שמקורם בתקשורת לקויה.
יום העיון עורר התעניינות רבה וזכה
לשבחים מהמשתתפים.

 .24.1.12יום עיון לאחיות

פרופ' גרינברג  -יו"ר הועדה המדעית
של כנס לבריאות הנפש ותרבות של
האיגוד הפסיכיאטרי העולמי

פרופ' דוד גרינברג ,מנהל
הקהילתית
המרפאה
לבריאות הנפש ,נבחר לעמוד
בראש הוועדה המדעית
של כנס בנושא תרבות
ובריאות הנפש מטעם
האיגוד הפסיכיאטרי העולמי
) (WPAשיתקיים בארץ
בנובמבר .2012

הכנס יעסוק בקשר שבין
בריאות הנפש לנושאים
כהגירה ,סטיגמה ,דת
ומגדר .האיגוד העולמי
המייצג
לפסיכיאטריה,
למעלה ממאתיים אלף
פסיכיאטרים מ 117-מדינות,
הוקם במטרה להפיץ מידע
ולקדם שיתופי פעולה
בתחומי הפסיכיאטריה .אחת
לשלוש שנים ,הוא עורך
קונגרס עולמי לפסיכיאטריה,
ובנוסף כנסים בינלאומיים
ואזוריים ,וועידות נושאיות
שונות.

דיירי המחלקה הפסיכיאטרית בסיור בכנסת
דיירי המחלקה הפסיכיאטרית ערכו
ב ,30.1.12-סיור לימודי מודרך
בכנסת .הסיור נערך ביוזמת מפקד
תחנת משטרת שלם בירושלים,
סנ"צ דוד חיון ,ובליווי שוטרי וקציני
התחנה .בביקורם באולם המליאה
ובקומת הוועדות למדו על תפקידי
הכנסת ועבודתה ,ובטרקלין שאגל

על יצירות האמנות במקום.
ההתעניינות הייתה רבה ,נשאלו
שאלות וכולם התרגשו לבקר באולם
המליאה .הקשר בין דיירי המחלקה
למשטרת תחנת שלם נרקם בשנה
האחרונה כשהוזמנו לבקר בתחנת
המשטרה.
בהמשך סיירו יחד בעיר דוד וחגגו

במשותף את חג הסוכות וחנוכה,
בביה"ח .מפקד תחנת שלם רואה
בפעילות זו תרומה חשובה לקהילה
מעבר לעבודת המשטרה הרגילה.
נציגי משטרת שלם שנטלו חלק
בסיור :סנ"צ דוד חיון ,פקד רן
חבשוש ,רס"מ מירב מזרחי ורונית
אברהם.

 .30.1.12באולם המליאה

אירועים בביה"ח
סדנת "מאסטר שף"
צהרים חגיגית ומוקפדת
ביוזמת ריטה לוין  -אחראית
שכללה בין היתר :מרק ירקות,
גריאטריה
תעסוקה
מאפה בטטה ומגוון סלטים.
ופסיכיאטריה ,ובמעמד מנהל
השף סויסה־סיגל" :כל הכבוד
מחלקת פסיכיאטריה  -פרופ'
פסח ליכטנברג ,השף הראשי
על התוצאות היפות שהגיעו
אשר
ביה"ח
של
אליהם בתנאים לא תנאים.
סויסה־סיגל ומנהלת המטבח
במיוחד הצטיינו בהכנת
הסלטים" .פרופ' ליכטנברג
רונית טדסה ,נערכה סדנת שף ביה"ח מברך בסיום הסדנא
"מאסטר שף" במחלקה
הודה לשף סויסה-סיגל
הפסיכיאטרית .דיירי המחלקה הכינו ארוחת
ולמנהלת המטבח על תרומתם לפרויקט.

פורים במחלקת ילדים

חג הפורים נחוג במחלקת ילדים עם
ליצניות רפואיות ,ילדים מחופשים
והרבה שמחה.

סיפורו של ביה"ח הרצוג

הברכות מספר הזהב

על שלושה דורות של מברכים בספר הזהב
בגיליון הקודם עסקנו בתיאור הפקת ספר הזהב של ביה"ח .בספר מופיעות  50ברכות מבקרים מ 1934-ועד היום .נציג כאן שלוש ברכות המייצגות
שלושה דורות של משפחת הרצוג :יצחק הלוי הרצוג  -הרב הראשי הראשון למדינת ישראל ,בעלה של מי שביה"ח נקרא על שמה ,הרבנית שרה
הרצוג ,נשיאת ביה"ח בשנים  ;1979-1943חיים הרצוג  -הנשיא ה 6-של מדינת ישראל; ויצחק )בוז'י( הרצוג – ח"כ ושר לשעבר בממשלות ישראל.
הסב :יצחק אייזיק הלוי הרצוג
הרב הראשי הראשון למדינת ישראל
)(1959-1888

(1935
ב"ה ,י"ז כסלו ,התרצה ))1935
היום בקרתי את המוסד בית חולי
רוח – עזרת נשים .מאד מאד
נתפעלתי מכל מה שראו עיני .אשרי
חלקם של העושים והמעשים לקיים
את המוסד הגדול הזה שהוא
עמוד של גמ"ח ושפעולתו היא להציל כמה וכמה
נפשות מישראל .חבל שהמקום צר מהכיל את כל
הנצרכים לרפואה הנמצאים בארצנו הקדושה .אני
פונה בכל לשון של בקשה לאחינו בני ישראל היושבים
בארץ ובגולה לתמוך ביד רחבה ונדיבה במוסד
הגדול הזה ולאפשר לההנהלה להוסיף בניינים ומאת
הרופא-כל-בשר יתברכו בכל הברכות האמורות
בתורתנו הקדושה.
יצחק אייזיק הלוי הרצוג
הברכה נכתבה במהלך ביקורו של הרב הרצוג
בביה"ח ,שנמצא אז במבואות ירושלים ,ברח'
יפו ,והרב מביע את התפעלותו מהישגי
ביה"ח וקורא לתרום למימון הרחבתו.
הרב יצחק הלוי הרצוג נולד בפולין וגדל
באנגליה ובצרפת .בן  20הוסמך לרבנות ושש
שנים אח"כ קבל תואר דוקטור לספרות
מאוניברסיטת לונדון .בין  1915ל 1936-כיהן
כרב באירלנד וב 1925-מונה לרבה הראשי של
יהדות אירלנד .עם עלייתו ארצה ,נבחר לרבה
הראשי של א"י ואח"כ מדינת ישראל.
הוא מייסד מכון יד הרב הרצוג ויוזם הקמת
היכל שלמה .היישוב משואות יצחק ,רחובות
רבים בערי ישראל וישיבה תיכונית נקראים
על שמו .ב ,1917-נישא לשרה ,בתו של הרב
שמואל הילמן מלונדון .הרב הרצוג חבר מס'
ספרים בנושאי הלכה ומדינה והיה מחוקרי
תחום "התכלת" הקשור לדיני ציצית.

האב :חיים הרצוג
הנשיא ה 6-של מדינת ישראל
)(1997-1918

י"ח בתמוז ,תש"נ 11.7.90
אכן ,מעייני הישועה .התרגשתי
להיווכח כי חלומה של אמא ז"ל הפך
למציאות .תבואו על הברכה כל
אלה אשר הביאו להגשמת החלום
ואשר ממשיכים במלאכת הקודש.
חיים הרצוג
חיים הרצוג ,נשיא מדינת ישראל בשנים
 ,1993-1983ובנו של הרב יצחק הלוי הרצוג,
כותב ברכה זו במהלך ביקורו בביה"ח שנמצא
כבר בשכונת גבעת שאול .כמי שגדל כשהוא
עד למסירותה ופעילותה של אמו לטובת
ביה"ח ,הוא מתרגש להיווכח בהתגשמות
חלומה.

חיים הרצוג ,אלוף צה"ל ,פוליטיקאי ונשיא,
נולד וגדל באירלנד .ב 1935-עלה ארצה ,למד
בישיבות מרכז הרב וחברון והצטרף ל"הגנה".
עם סיום לימודי משפטים באנגליה,
ובעיצומה של מלחמת העולם ה ,2-התגייס
לצבא הבריטי שם שרת כקצין מודיעין
בקרבות בצרפת ,בלגיה ,הולנד וגרמניה
ובשחרור המחנה ברגן בלזן .עם הקמת
המדינה ,התגייס לצה"ל ושימש במהלך
מלחמת העצמאות כקצין מבצעים ומודיעין.
בשירותו הגיע לדרגת אלוף .במהלך מלחמת
ששת הימים ,ריתקו שידוריו כפרשן צבאי
ברדיו קהל מאזינים גדול .כנציג ישראל באו"ם
בשנים  ,1979-1975הוא זכור בנאומו הנוקב
נגד החלטת האו"ם שגינתה את הציונות
כגזענות וקריעתו מעל הדוכן את נוסח
ההחלטה .ב 1981-נבחר לכנסת ה 10-כחבר
מפלגת העבודה וב 1983-כנשיא ה 6-למדינת
ישראל.

הנכד :יצחק )בוז'י( הרצוג,
ח"כ ושר לשעבר בממשלות ישראל

ט"ז טבת ,תשס"ח 25.12.07
לד"ר קן ,שמאי קינן ההנהלה
והעובדים
התרגשתי מאד לצעוד
במשעולי העשייה והחסד על
שמה של סבתי ,הרבנית
הרצוג זצ"ל .זה היה חלומה
ומפעל חייה והוא משמש לתפארה את המוני בית
ישראל .שאו ברכה בעמלכם
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
זוהי ברכת חה"כ יצחק )בוז'י( הרצוג ,בביקור
שערך ב 2007-בביה"ח ,כשכיהן כשר הרווחה

והשירותים החברתיים.
נכדה של הרבנית שרה הרצוג ,הנשיאה
לשעבר של ביה"ח שנקרא כעת על שמה,
מתרגש כמו אביו ,נשיא מדינת ישראל,
מהגשמת חלום סבתו.
חה"כ הרצוג גדל והתחנך בת"א ועשה את
שירותו הצבאי ,כמו אביו ,בחיל מודיעין.
במהלך הקריירה הפוליטית שלו מילא
תפקידים שונים בממשלות ישראל:
 – 2005שר הבינוי והשיכון
 – 2007שר הרווחה והשירותים החברתיים
והשר לענייני תפוצות ,חברה ומאבק
באנטישמיות.
חה"כ יצחק הרצוג ממשיך גם בימים אלה
ללוות את ביה"ח ולגלות מעורבות בנעשה בו.

מנהלים שעושים בשטח:

עם ד"ר יקיר קאופמן
מנהל מחלקת נוירו-פסיכוגריאטריה
ד"ר יקיר קאופמן נולד וגדל בחיפה .שש שנים
מילדותו עברו עליו בקנדה ולימים חזר לשם
להתמחות בתחום שבחר .הוא בוגר "הריאלי"
בחיפה ,שירת כקצין בצנחנים ,ובין לבין למד
פנטומימה והופיע על הבמה .כשצריך היה
להחליט בין עולם הפנטומימה לרפואה ,בחר
ברפואה") .המדע סיקרן אותי והיה לי חשוב
לעבוד עם אנשים"(.
עם סיום לימודי רפואה בירושלים ,התמחה
במחלקה הנוירולוגית בהדסה ,ובהמשך
השלים שנתיים נוספות של התמחות-על
קלינית ומחקרית בנוירולוגיה התנהגותית
בבי"ח ביקראסט ,קנדה.
הוא מלמד בביה"ס לרפואה בירושלים,
בתוכנית הבינלאומית של ביה"ס לרפואה
בבאר שבע ,ובבתיה"ס לסיעוד בהדסה ,שערי
צדק ומכון טל.
תחביבים :טיולים ,לימוד תורה וחסידות.
"המקצוע שלי הוא גם התחביב שלי" הוא
אומר.
למה בחרת להתמחות
בנוירולוגיה ?
מחלות נוירולוגיות רבות קשורות בתפקוד
המוח ,וזה תחום שעניין אותי מאד .כי המוח
הוא "הראש" של כל הגוף ,בו הכל מתחיל,
והמחקר בתחומו עדיין נמשך ומסקרן מאד.
הנוירולוגיה ההתנהגותית בה התמחיתי ,היא
תחום הנמצא בין נוירולוגיה לפסיכיאטריה ואני
רואה בו חיבור בין גוף נפש ורוח.
מתי הגעת להרצוג?
לפני שמונה שנים כיועץ בתחום הנוירולוגיה.
ארבע שנים אח"כ קבלתי את ניהול מחלקת
נוירו-פסיכוגריאטריה.
איזה חולים מאושפזים
במחלקה שבניהולך?
חולים פסיכיאטריים
וחלקם
שהזדקנו
סיעודיים;
הפכו
דמנטים
חולים
שרובם סיעודיים;
וחולים עם הפרעות
חריפות בהתנהגות
באשפוז קצר מועד.
הם מגיעים אלינו
ממחלקות שונות בהרצוג ובבתי"ח אחרים,
מחדרי מיון ומהקהילה ומטופלים ע"י צוות
רפואי ,סיעודי ופרא-רפואי מגוון.
מה מייחד את מחלקת
נוירו-פסיכוגריאטריה ממחלקות

דומות בבתי"ח אחרים?
א .הדגש שאנו שמים על שיפור איכות חיי
המטופלים באמצעות רמה סיעודית גבוהה,

שיעילותם הוכחה במחקר.
ג .אנו שומרים על יחסים טובים של
מטפל/מטופל ומטפל/משפחה שיכולים
לעודד תהליך של ריפוי.
איך אתה מיישם את עבודתך
המחקרית בעבודה במחלקה?
במחקר שערכתי בביה"ח ביקראסט נמצא כי
ככל שאיכות חיים רוחנית של חולים בשלבים
ראשונים של מחלת האלצהיימר ,גבוהה יותר -
קצב התקדמות המחלה איטי יותר .על בסיס
מחקר זה ,פיתחנו ד"ר יאול ואנוכי ,שירות
לתמיכה רוחנית לחולים ובני משפחותיהם.
הרצוג היה אחד מבתיה"ח הראשונים בארץ
שהנהיג שירות זה.

"שיפור איכות חיי
המטופלים ע"י טיפול מקצועי,
יחס אנושי ושמירת כבוד האדם"
יחס אנושי ושמירת כבוד האדם .מדובר במתן
איכות חיים תעסוקתית באמצעות הדרכה
תעסוקתית ,איכות חיים רוחנית המוענקת
ע"י תומכים רוחניים ,וטיפול רפואי מקצועי
השומר על איכות חיי המאושפז .כך אנו
מונעים מתן תרופות-יתר ומעודדים ככל
שניתן תזונה דרך הפה ולא באמצעות .PEG
ב .יחידה ראשונה מסוגה שהקמנו לטיפול
קצר מועד בהפרעות התנהגות חריפות
של חולים דמנטיים ,כמענה לחוסר יכולת
המשפחה/המוסד הסיעודי להתמודד עם
הבעיה .לאחר איזון ההפרעות ההתנהגותיות
בטיפול מולטי-דיסיפלינרי ,אנו מדריכים את
המשפחה איך להתמודד עם הבעיה והחולה
משתחרר לביתו/למוסד.
איזה שינויים נוספים
הנהגת במחלקה?
בעקבות ניסיון שרכשתי בביה"ח ביקראסט
בניהול צוות רפואי שפעל בכיוון רפואה
אינטגרטיבית ,הטמעתי גישה זו במחלקה:
א .המשכתי לתמוך בטיפול מולטי-דיסיפלינרי
רפואי ,פרא רפואי וסיעודי ,מתוך גישה
שמטפלים באדם בכללותו ולא רק במחלה.
ב .שילבנו במחלקה רפואה קונבנציונלית
ברמה גבוהה עם טיפולים בתוספי מזון,
ויטמינים ,ולעיתים טיפולים משלימים

איך אתה רואה את תפקיד המחלקה
הנוירו-פסיכוגריאטרית במערך ביה"ח?
בהרצוג קיימת רציפות טיפול בכל
טווח הבעיות הרפואיות הגריאטריות
והפסיכיאטריות .המחלקה שלנו יוצרת
אינטגרציה בין שני האגפים הללו.
איזה שינוי היית רוצה
לראות במחלקה/בביה"ח?
שמחתי לגלות שביה"ח צועד בכיוון של פיתוח
מרכז לבריאות המוח בגישה אינטגרטיבית.
למרכז כזה יהיה תפקיד מניעתי חשוב לשיפור
הבריאות ,איכות החיים ותוחלת החיים והרצוג
יכול להיות כאן פורץ דרך .מקווה שעם בניית
האגף החדש ,יתממש בעזרת השם החזון הזה.
איזה מסר היית רוצה להעביר
לעובדים ,למשפחות?
צוות מחלקת נוירו-פסיכוגריאטריה ובראשם
אנג'לין בואנו דה-מוסקיטה ,עושה עבודה
נדירה בדאגה לאיכות חיי החולים ובשמירה על
תפקודם והכל במסירות ובסבלנות .אני חש
יומיום הערכה והוקרה רבה על עבודתם שהיא
קשה ותובענית כל כך .למשפחות אני קורא
להמשיך ולתת ליקיריהם כל תמיכה אפשרית
כי החיבוק המשפחתי הזה מאריך חיים ומשפר
איכות חיים ובריאות.

צוות מחלקת נוירו-פסיכיגריאטריה
ד"ר יקיר קאופמן ,אנג'לין בואנו דה-מוסקיטה ,ד"ר פרלה ברקוביץ

חוקרי הרצוג בקדמת המחקר
פרופ' דוד גרינברג ,מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש וצוות מחקר ,פרסמו ב Transcultural Psychiatry -את המאמר
" ,"Value-sensitive psychiatric rehabilitationהעוסק בעבודה הקלינית הנעשית במרפאה לבריאות הנפש בקרב הקהילה החרדית
בצפון ירושלים ובתהליך השיקום המלווה.
פרופ' אורי הרסקו-לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה ,פרסם ב International Journal of Neuropsychopharmacology -את המאמר
” .“D-SERINE Adjuvant Treatment Alleviates Behavioral and Motor Symptoms in Parkinson’s Diseaseהמאמר עוסק
במחקרו בו מצא שטיפול ע"י החומצה האמינו הטבעית  ,D-SERINEעוזר בהפחתת סימפטומים מוטוריים והפרעות כגון :איטיות
חשיבתית וחוסר מוטיבציה וחשק לפעולה ,אצל חולים הסובלים ממחלת פרקינסון ומטופלים בתכשירים המקובלים כיום לטיפול במחלה זו.
מאמרו של ד"ר אפרים יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב" ,הערכה וטיפול בפצעי לחץ בזקנים" ,פורסם בכתב העת .Drugs & Aging
המאמר עוסק בבעיה רפואית נפוצה של פצעי לחץ בקרב קשישים מוגבלים פיזית או מרותקים למיטה .בימים אלה פרסם ד"ר יאול את
ספרו "סיפורים שספרו לי מטופלי" העוסק בהתמודדות עם שאלות ומצבים גופניים בגיל ההזדקנות.
פרופ' פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים ,פרסם ב Psychiatry Quarterly -את המאמר" :החלופה של טיפול בית
בקהילה לחולה פסיכוטי חריף" ,התומך ברעיון של טיפול במחלה פסיכיאטרית חריפה במסגרת קהילתית במקום אשפוז.
פרופ' יעקב מנצ'ל ,מנהל אגף גריאטריה ומכון האוסטיאופורוזיס ,פרסם בכתב העת גרונטולוגיה את המאמר" :התפתחות המחלקות
הגריאטריות בירושלים" ,הסוקר את תהליך הקמת המחלקות הגריאטריות בבתי החולים השונים בירושלים מ 1969-ועד היום .בנוסף ,הציג
פרופ' מנצ'ל בכינוס ה 19-של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ,את מחקרו אודות הקשר בין תשישות ואוסטיאופורוזיס .במחקר זה,
שנערך בשיתוף ד"ר שלי שטרנברג ,אושר הממצא אודות שכיחות גבוהה יותר של אוסטיאופורוזיס בקרב ניצולי שואה.
פרופ' רות פת-הורנצ'יק ממרכז הטראומה ,נשאה הרצאה בכנס הבינלאומי " -טראומה במעגלי החיים מנקודת
מבט של חוסן"  -שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים .נושא הרצאתה'" :משחקים באש' :התערבות אמפירית,
ממוקדת ביכולת המשחקית של פעוטות ואמותיהם החיים בשדרות תחת איום מתמשך של טילים" .באותו כנס,
הציגו פרופ' דני ברום ,פרופ' פת-הורנצ'יק וד"ר נעמי באום ממרכז הטראומה ,סימפוזיון בנושא אלימות בגיל הרך ,בו דיווחו על ממצאי מחקר חדש
בקרב ילדים ואימותיהם .הכנס נערך במסגרת שיתוף פעולה בין בתיה"ס לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ניו יורק.
ד"ר יקיר קאופמן ,מנהל מחלקת נוירו-פסיכוגריאטריה ,הרצה בכנס עמותת פרקינסון בישראל שהתקיים במלון דניאל בים המלח ,על "שינויים
התנהגותיים בקרב חולי פרקינסון והשפעתם על התא המשפחתי" .ההרצאה עסקה בגישת הרפואה האינטגרטיבית בטיפול בחולי
פרקינסון ובני משפחותיהם ובשיפור איכות חייהם .ד"ר קאופמן הרצה גם בכנס העמותה הישראלית לצמחי מרפא )עיל"ם( שנערכה במרכז
הרפואי שיבא בנושא" :הגישה האינטגרטיבית למניעת ירידה קוגנטיבית והטיפול בתופעה".
פרופ' גבי שפלר ,הפסיכולוג הראשי של ביה"ח הרצוג וצוות חוקרים ,הוציאו לאור את הספר "מקצועיות אתית בפסיכותרפיה" .בנוסף ,יחד עם פרופ'
משה הלוי ספירו ,ערך פרופ' שפלר את כרך ב' של "מארג"  -כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה ,וערך מדעית את התרגום לעברית של
"השאלה האינסופית" מאת כריסטופר בולאס .שלושת הספרים יצאו בהוצאת מגנס.

שומרים על איכות ברפואה:

פרויקט חדשני הוביל למידע חדש במצב מונשמים כרוניים
ביה"ח הרצוג ממשיך להציג עבודות שנערכו
בביה"ח לשמירה על איכות הרפואה.
ד"ר אופיר אילן ,יועץ ביה"ח בתחום
אף-אוזן-גרון ,הציג בכנס השנתי של איגוד
קלינאי התקשורת שהתקיים בת"א ,עבודה
שבוצעה בהרצוג בשיתוף ד"ר אסתר-לי
מרקוס ,מנהלת יחידת מונשמים וקלינאי

תקשורת ,במהלכה סקרו את מצב האוזן
התיכונה במטופלים מונשמים כרוניים .ד"ר
אילן" :מדובר בתצפית שלא בוצעה מעולם
שנתנה לנו מידע חדש ותובנות חדשות על
מצב מונשמים כרוניים בביה"ח הרצוג ובעולם
בכלל".
עבודה נוספת שהציגו ד"ר אופיר וד"ר מרקוס

עוסקת בבעיות ארוכות הטווח של הנשמה
כרונית דרך טרכיאוסטומי .העבודה ,שהוצגה
בכנס השנתי של איגוד רופאי אף-אוזן-גרון
שנערך באילת ,שמה דגש על הגישה
המקצועית והניסיון הייחודי בטיפול בבעיות
הקשורות לפיום קנה בקרב מונשמים כרוניים
בביה"ח הרצוג.

מהנעשה בשטח:

חלון לעובדים הסיעודיים )כו"ע(
בין תפקידיהם :האכלה ,רחצה ,שינויי תנוחה ,עזרה בניידות ,אחריות לבטיחות החולה ולסדר
והניקיון בסביבתו .עבודתם מלווה בדיווח שוטף לאחראי/ת מחלקה .את ההכשרה העיונית
לתפקידם מקבלים רובם ע"י צוות ביה"ח .עם קליטתם הם עוברים הכשרה תוך מחלקתית
בכל ההיבטים של הטיפול בחולה.
את הביקוש הגובר של משפחות לאשפז את יקיריהם כאן ,צריך לזקוף גם לזכות כוח העזר.

הישאם אבו-סביח ,כו"ע ,פסיכיאטריה-גברים

אחת החוליות החשובות והמשמעותיות לאיכות
הטיפול במאושפז שייכת לעובדים הסיעודיים.
כ 130-עובדי כוח עזר )"מטפלים מיומנים"( פרושים
בכל המחלקות ובכל המשמרות בביה"ח .הם אלה
שעומדים בחזית הטיפול בחולים ושאחראים למתן
טיפול שוטף לכל פעולות היומיום ) (ADLשל
המאושפזים.
עובדי כוח העזר אחראים לסייע למטופלים בביצוע
מטלות שמתקשים בהן ולבצע עבורם מטלות
שאינם יכולים לעשותם בעצמם.

הישאם אבו-סביח עובד בהרצוג  28שנה.
 17מהם כחבר ועד עובדים.
החל כעובד משק ובהמשך השתלב במערך
הסיעודי" .העבודה בתחום הסיעוד עם
הנתינה והעזרה למטופלים ,משכו אותי"
הוא אומר .הישאם אוהב את עבודתו בשל
הקרבה לחולים" .זה להיות בחזית הקדמית,
להכיר את החולה טוב יותר מכל אחד אחר
בצוות ,לגלות ראשון שינוי שחל בו ,ולדווח
הלאה כנדרש".
עבודה קשה?
"עבודה קשה אבל חשובה מאד .הקושי
הגדול ביותר מבחינתי הוא להיפרד מחולה
שהכרתי ,אחרי שהפכנו ל"מן משפחה

אחת" .הטיפול בבני כל הדתות הוא מובן
מאליו לגביו" .אני רואה כל אדם כחולה
שזקוק לעזרה".
הישאם עבד שנים רבות באגף הגריאטרי
)"במחלקת שיקום הייתה עבודת צוות טובה
מאד .כוח העזר היה שותף לקבלת
ההחלטות"( ,ומזה שבע שנים הוא
בפסיכיאטריה.
יש לו הרגשה שבעבודתו באגף
פסיכיאטריה הוא תורם לעבודת הצוות,
במיוחד דרך שיחות עם מאושפזים
)"הצלחתי לדובב חולה שסרב לדבר"(.
"אני כאן כל כך הרבה שנים כי לגבינו,
הוותיקים ,הרצוג הוא הבית השני שלנו".

הרצאות ופעילויות בביה"ח
מועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרי
ימי ב' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
המרצים בחודשים אפריל-מאי :2012
ד"ר ורה קלוז'ני ) ,(16.4.12ד"ר לנה צוקרמן ),(23.4.12
ד"ר מרינה שניירוב ) ,(30.4.12ד"ר שבע מן ).(7.5.12
במפגשים ,שנועדו לצוות הרפואי-גריאטרי ,מוצגים מחקרים מהספרות
הרפואית ונושאים מתחום הגריאטריה.
מנהלת התוכנית :ד"ר לנה צוקרמן ,מנהלת מחלקת תת חריפה ב'
וחריפה-דיאליזה.

הרצאות רפואיות לצוות ביה"ח
ימי ה' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
ב 1.3.12-התקיימה הרצאתו של ד"ר יעקב לובושיץ ,ממרכז
המופיליה ארצי ,תל השומר ,בנושא" :מנגנון קרישת הדם ומניעת
טרומבו-אמבוליזם"
ב 3.5.12-ירצה ד"ר בארי קינסבורנר ,מנכ"ל ומנהל רפואי ,רשת
הוספיס  ,VITASמיאמי ,פלורידה ,בנושא" :בעיות אתיות בסוף
החיים"
הצגות המקרים והרצאות ההעשרה נועדו לכל צוותי ביה"ח.
המעוניין להציג נושא במסגרת הרצאות העשרה יפנה לד"ר אפרים
יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

הרצאות אגף פסיכיאטריה
ימי ה' ,8.30 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
 10.5.12פרופ' אוריאל הרסקו-לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה
"פרמקוטרפיה גלוטמטרגית בדיכאון"
מנהל התוכנית :פרופ' אוריאל הרסקו-לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה.
מערכת חדשות הרצוג :יו"ר  -אורנה כהן ,משנכ"ל; עורכת ומפיקה  -אילת מישור ,דוברת
צילום :מחלקת יח"צ עיצוב והדפסה :דפוס ספירים
לתגובותeilat@herzoghospital.org :

רווחת העובד – פעילויות  -הצעות
שי לחג

הטבות בבנקים

כמידי שנה לקראת חג הפסח,
מעניקים ההנהלה וועד העובדים שי לחג.
המתנה השנה – תווי קניה.

לרווחת העובד,
נמשכות ההטבות לעובדי ביה"ח בבנק יהב.
לפרטים :חיה גורן

טיול לחרמון

הנחות בבתי עסק בהצגת כרטיס עובד
• תכשיטי כהן ,בן הלל  ,4ירושלים 30% :הנחה על מגוון תכשיטים
• מספרת קובי אפוטה ,קניון רב-חן ,תלפיות :פרטים בלוח ועד עובדים
• אופטיקנה :הנחות ברכישת משקפיים .יפורסם מועד הגעת
ניידת-אופטיקנה למכירת ובדיקת ראייה
• מאפיית יעלה )סמוך לביה"ח( 10% :הנחה
• מוצרי בשר חמווי )סמוך לביה"ח ליד טסטליין( 5% :הנחה

האוטובוס מירושלים שטיפס במעלה
הר החרמון ב ,22.2.12-הוריד אותנו -
מטיילי הרצוג  -ליד הרכבל התחתון.
מזג האוויר המצוין ומצב הרוח הנפלא
עשו את שלהם ובפסגת ההר כבר
שרנו ,רקדנו ,וזרקנו כדורי שלג .אנו
שמחים להמשיך במסורת הטיולים
לטובת עובדי ביה"ח ולחיזוק הגיבוש בינינו .תודה להנהלה ומחכים לטיול
הבא.
חיה גורן ,יו"ר ועד העובדים

קצרים
מינואר  ,2012נוספו כ 25-עובדים חדשים לביה"ח.

יוצאות לגמלאות
רבקה ידיד
איחולי בריאות טובה והצלחה

מפסיכיאטריה גברים

ד"ר יוליה נמסטניק
יאיר גדרון
בהצלחה

מונתה למנהלת מחלקת מונשמים
מונה למנהל רשת

ליוליה דיבנסקי
לסאיב דקידק
לדנה מהרי
לילנה צביבל

מחריפה-דיאליזה
מרנטגן
מתת-חריפה ב'
ממונשמים-תת-חריפה א'

מינויים חדשים

ברכות
להולדת הבת
להולדת הבת
להולדת הבת
להולדת הבן

תנחומים
ביה"ח הרצוג משתתף בצערם של העובדים:
מהמרפאה הקהילתית
פנינה לפידות
ממונשמים ד'
ממי נגוסה
מהמטבח
אשר סויסה-סיגל

על מות אביה
על מות אביה
על מות אחותו

לעשות סדר בליל הסדר
"בליל הסדר אי אפשר לשמור על הדיאטה ,זו רק ארוחה אחת – לא נורא" – משפט מוכר?
אספתי מספר המלצות שיאפשרו לכולנו ליהנות מארוחת החג אבל לא להפריז באכילה:
 .1אל תצומו בערב החג ,הקפידו על ארוחות מסודרות במהלך היום.
 .2בליל הסדר איכלו כמות מוגבלת של מצות )רק כמות הכרחית.(...
 .3בחרוסת רק טובלים )עד  2כפיות( – לא "מנגבים"...
 .4איכלו בארוחת החג מנה בשרית אחת או דג .ניתן לאכול מכל אחד מהם ½ מנה.
 .5ותרו על פחמימה כתוספת ואיכלו במקומה ירקות חיים ,מאודים או מבושלים ,ללא הגבלה.
 .6שתו משקאות ללא סוכר :מים ,דיאט .החיוב בשתיית יין/מיץ ענבים  4 -כוסיות )לא כוסות( בלבד ,ולא יותר!
 .7מנה אחרונה מומלצת :סלט פירות )ותרו באותו ערב על עוגה ,גלידה וכו'(.

בברכת פסח כשר ושמח,
מיכל קרייטר ,מנהלת שירותי התזונה

