חג שמח לכל קוראינו!
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האגף החדש ע"ש סמסון:
שלד הבניין הושלם

"
בימים אלה אנו
עדים לסיום בניית
שלד האגף החדש
של בית החולים
שלנו.
אנו מייצבים דימוי
חדש של מרכז
רפואי גדול ,מורחב
וחדיש ,לאוכלוסיה
ה מ ת ב ג ר ת
בירושלים וסביבתה.
משימתנו כפולה  -השלמת גיוס משאבים
לבניית המחלקות וציודן ,וגיוס כוח אדם
מקצועי ,רפואי וסיעודי .שתי משימות אלה,
דורשות שינוס מותניים וגיוס תורמים ,תומכים
וידידים  -למילוי היעדים.
אתם ,העובדים היקרים והמסורים ,הנושאים
בנטל היומיומי  -מהווים את ה"ליבה המוצקה"
עליה ניתן לבנות את "הנדבכים הנוספים."...
בברכת חג
משפחותיכם,

חרות

שמח,

לכם

ולבני

שמאי קינן

מרכז הטראומה לעזרת הקהילה
במבצע עמוד ענן

נובמבר  .2012קו חם במרכז הטראומה

עם תחילת מבצע עמוד ענן בנובמבר ,2012
וכמו במצבים דומים בעבר ,התגייס מרכז
הטראומה ופתח קו חם יומי לנפגעי חרדה
בחמש שפות :עברית ,רוסית ,אמהרית,

בניית אגף האשפוז ע"ש סמסון מתקדמת
בקצב מהיר ובימים אלה הושלם השלד בן
הקומות.
תשע
הבניין מתנשא עתה
לכל גובהו ,וממדיו
המרשימים בולטים
בשטח.
במקביל ,נמשך
חיפוי חזיתות הבניין
ומותקנים
באבן
מרכיבי מעטפת
האלומיניום,
הזכוכית ומערך המעליות.
השלב הבא יתרכז בעבודות הפנים בתוך
הבניין ,במטרה לאכלס מהר ככל האפשר

את הקומה העליונה בת שתי המחלקות.
העגורנים יפורקו בהדרגה לאחר חג הפסח.
על העבודה שקדו
ששה ימים בשבוע,
 10שעות ביום,
כ 50-פועלים .בימים
אלה סיימו עשרות
עובדים סינים את
עבודתם באתר
הבנייה ונערך
לכבודם אירוע
פרידה מיוחד.
המודל המוצג כעת בלובי הכניסה ,ממחיש
כיצד יראה ביה"ח הרצוג עם השלמת בניית
האגף החדש.

פרס על תרומה ייחודית לביה"ח לרחלי ארד
פרס "המנהל שתרם תרומה ייחודית
לביה"ח ע"ש שלמה הלוי" לשנת תשע"ג –
 ,2012הוענק בימים אלה לרחלי ארד,
מנהלת שירותי הפיזיותרפיה .הפרס ניתן לה
ע"י לינה הלוי ,במהלך טקס האזכרה השנתי
לבעלה ,שלמה הלוי ז"ל ,לשעבר יו"ר הוועד
המנהל של הרצוג ,במלאת  12שנה
לפטירתו.
ארד קבלה את הפרס על "השינוי
המשמעותי שהובילה ביחידת הפיזיותרפיה,
תוך גילוי חריצות ונועם הליכות".

לינה הלוי ורחלי ארד

אנגלית וצרפתית .שרות תמיכה זה נועד
לכלל האוכלוסייה ובמיוחד להורים וילדים
תושבי הדרום ,שרבים מהם חיים שנים
רבות תחת איום של טילים.
צוות המרכז ומתנדבים ,כולם מתחום
בריאות הנפש ,הוצף בפניות ,רבות מהן
מהורים מודאגים שבקשו לקבל מענה לגבי
עצמם ולגבי ילדיהם.

תוך שימוש בטכניקות פסיכולוגיות שונות עזרו
אנשי המרכז לעשרות ויותר פונים ,להתמודד
עם הפחד והחרדה .בין הכלים להתערבות
טלפונית בהם נעשה שימוש :הקשבה ,הרגעה
תוך מתן מידע פסיכו-חינוכי ,נורמליזציה של
חלק מהתגובות ,הרפייה ,רעיונות לפעילויות
עם ילדים להפגת לחץ ומתח ,ובמידת הצורך
המלצה לפנייה לגורמי טיפול נוספים.
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חברים ,עמיתי לעבודה בבית חולים,

עובדים/ות ומנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,

בחג הפסח ,המסמל את ראשיתנו כ"עם" ,קיימת תמיד תחושת
התחדשות.
נכתב על ניסן כי "ראשון הוא לחודשי השנה" ,כך שיש בחודש זה
משום שנה חדשה .זהו חג שבו "שיגעון הניקיונות" הפוקד אותנו,
מביא להתחדשות גם בבית.
גם בבית החולים אנו זוכים לתקופת התחדשות .כל זאת ,תוך קדחת
העשייה היומיומית ,והעבודה מתוך הקפדה ומסירות אין קץ של כל
העובדים ,העומדים בעומס הכבד לעיתים מנשוא.
לא עוד חלום רחוק אלא בניין חדש קם לנגד עינינו .האגף החדש של
בית החולים תופר לעצמו בימים אלה חליפה של אבנים על שלד
הברזל והבטון ובחודשים הקרובים נתחיל בבניית המחלקות עצמן.
כמה מכם כבר שותפים לחלק מתוכנית פנים הבניין .אם הכל ילך
כשורה ,עד למועד זה בשנה הבאה נזכה לאכלס את המחלקות
הראשונות של הבניין.
אך כל זה לא היה ניתן שיקרה ללא העזרה והמסירות שלכם ,צוותי
בית החולים בכל האגפים.
שם בית החולים ,היוצא היום למרחוק בזכות עבודתכם המסורה,
מביא לכאן חולים ומשפחותיהם המתדפקים על דלתות בית החולים
בבקשה להתאשפז .מחד ,זו מחמאה גדולה שכל כך חפצים בנו אך
מאידך ,כולנו חשים צער שלא ניתן לתת מענה לכל הפונים .אני תקוה
כי פתיחת מחלקות חדשות בעתיד תאפשר לאחרון הפונים לזכות
במיטה ובטיפול מסור של הצוות הנפלא.
אולם ,לא ניתן לטפל בכל החולים הללו ללא אנשי צוות .לכן ,אני חוזר
על פנייתי לכל אחד ואחת מכם :פנו לעמיתים וחברים ,מכרים מקרוב
ומרחוק ,והציעו להם לבוא ולעבוד עמכם – עימנו – עם משפחת בית
החולים הרצוג ,על מנת לחזק את שורותינו.

בשיחתי עמכם הפעם אני מבקשת לשוחח על שיתוף הפעולה הארגוני.
במשך שנים רבות עובדים אומנו לחשוב כי הם עצמם אינם מספיק
מוכשרים ,מסוגלים ,ראויים לייצג את עצמם בהיבטים מקצועיים,
אדמיניסטרטיביים וכו' .עובדים אלו נזקקו ל"מתווכים" שעשו זאת עבורם:
ועדי עובדים ,נציגי הסתדרות וכו'.
דור העובדים הנוכחי הינו דור שנולד לעולם אינטנסיבי יותר ,טכנולוגי יותר,
לעולם ששקיפות המידע בו גבוהה ביותר ,דור שבטוח יותר בעצמו שנפרד
"מסינר האמא" מוקדם יותר .דור זה מחפש ובצדק ביטוי עצמי ללא
מתווכים ,שהרי הכל נגיש לו :כל הסכמי השכר ,החוקים ,נהלי המקצוע וכו'.
התווך המסורתי שהיה נכון פעם ,לא נכון עוד .ארגונים שלא השכילו להבין
זאת והמשיכו עם דפוסי התווך הישנים מצאו עצמם או בגירעונות קשים
)חברת החשמל ,ביה"ח הדסה ,רכבת ישראל( או חדלו להתקיים) ,ביה"ח
ביקור חולים ,ביה"ח משגב לדך ועוד(.
דור העובדים הנוכחי רוצה לבטא עצמו אבל גם מחפש שותפות ,שותפות
עם חבריו לעבודה ,שותפות עם ההנהלה ,אין הוא עוד זקוק או נזקק לחסדי
"המגינים החיצוניים" שלו.
בביה"ח הרצוג מתפתח תהליך ראוי לציון בנושא זה .כמי שעובדת עם
העובדים מזה  24שנה אני יכולה לציין בסיפוק כי תהליך העצמאות של
העובדים בביה"ח מרשים ,עובדים לוקחים אחריות על חייהם ,על תנאי
שכרם על התפתחותם ועל צמיחתם המקצועית .יחד עם זאת הם מגלים
סולידריות חברתית בינם לבין עצמם ובינם לבין הנהלת ביה"ח.
שיתוף פעולה זה איננו קלישאה בביה"ח ,זוהי מציאות מרתקת .הנהלת
ביה"ח שוקדת בימים אלו למסד שיתופי פעולה פנים ארגוניים אלה כדי
לתגבר את הזרימה הארגונית ,התקשורת הפורמלית והלא פורמלית בארגון
וליצור מודל הטוען כי בצד האחריות האישית ועצמאות העובדים ,יש
לתגבר את שיתוף הפעולה ההרמוני בין העובדים ולייצר ערוץ מפעלי
המורכב מציבור העובדים וההנהלה יחדיו.
שנה זו תוקדש ברובה ליצירת ערוץ חשוב זה ולהעצמת העובדים.
אני מבקשת לאחל לכולנו המשך שיתוף פעולה ושגשוג אישי לכל עובד
ועובדת.
חג שמח ,אורנה

אני מאחל לכם ולכל בני ביתכם חג פסח כשר ושמח,

ד"ר יחזקאל קן

הרב נתנאל אלבז
רב ביה“ח
בראש השנה האחרון ,עברתי
בין המחלקות לתקוע בשופר
לחולים .והנה ,בעת שחולי
המחלקה מתכוננים לתקיעת
השופר ,הבחנתי בדמעות
זולגות מעיניו של חולה שהיה מחוסר הכרה.
בתו שעמדה ליד מיטתו ,נגבה את דמעותיו
ושאלה אותי איך לנהוג" .זכות ליהודי שיאמר

לו קריאת שמע ישראל ופיוט אדון עולם",
השבתי להfghfhgfhgfhghghghghghgh.
צוות המחלקה התגייס והביא סידור ,הראיתי
את מראי המקום ומיד החלו באמירת קריאת
שמע .שעות ספורות אח"כ השיב החולה את
נשמתו בקדושה וטהרה ובתשובה לאביו
שבשמיםnbmbbmbmbnmbm .
מי יתן לי להבין מה הזכות שעשה יהודי זה

בחייו ,לזכות לשופר ולדמעות אלה ברגעיו
האחרונים .אכן כן עלה לאלוקים בתרועה.
ולרגל חג הפסח המתקרב :ינלחללחחלךחלך
לכל משפחת הרצוג העוסקים במלאכת קודש
– הצלחה ,בריאות וחג כשר ושמח .ערר
הרב נתנאל אלבז

כיתת לימוד במחלקת ילדים

מרץ  .2013מרכזת הכיתה ותלמידה

במחלקת ילדים נפתחה בחודשים
האחרונים כיתת לימוד .בצוות החינוכי
מורות לחינוך מיוחד ,מטפלת בתנועה,
מורה למוסיקה וביבליותרפיסטית .מרכזת
הכיתה היא אמל-חמאתי-מסאלחה .כיתת
הלימוד מסונפת לביה"ס לחינוך מיוחד של
ביה"ח הדסה.
בימים אלה מגבש הצוות תוכנית פדגוגית

שתספק לכל הילדים במחלקה גירויים להם
הם זקוקים .התוכנית מכוונת במיוחד
לשבעה מהם הנמצאים בדרגות שונות של
הכרה.
חמאתי-מסאלחה" :כל ילד מקבל מדי יום
טיפול אישי ע"י המורים השונים ובהתאם
לתוכנית .עד לאחרונה עסקנו בנושא
ה"חורף" ,ומשם נמשיך ל"אביב" .על מנת
להביא לילדים את העולם שבחוץ ,אנחנו
מדברים אתם וממחישים להם באמצעות
מישוש ,הרחה ושמיעת מוסיקה .הכל מתוך
הנחה שהם שומעים וקולטים אותנו .אנו
עוקבים אחרי כל מצמוץ עין או תזוזת ראש
והם מגיבים .הצוות חש שכל הילדים,
ובמיוחד השבעה הללו ,מרגישים אותנו“.
פרופ' רינה גיל ,מנהלת המחלקה" :לילדים
השוכבים כל הזמן במיטה ,המסגרת

קבוצת פיזיותרפיה
למאושפזים מונשמים

קבוצת הפיזיותרפיה במחלקת מונשמים א'ב'

ביוזמת צוות הפיזיותרפיה והסיעוד ובניצוחם
של הפיזיותרפיסטים רביד ליסון ,התרפיסט
הנשימתי קובי זלצמן ,והאח הכללי טארק

גושה ,יצאה לדרך בשנה האחרונה קבוצת
הפעלה מיוחדת למטופלים במחלקת
מונשמים א'ב'.
מדי שבוע ,בשיתוף פעולה של הצוות הסיעודי
במחלקה והמשפחות ,יוצאים המשתתפים
ללובי המחלקה ,המוכן מראש עם כל הציוד
הנדרש לקבוצה טיפולית .בהדרכת
הפיזיותרפיסטים ,מבצעים המאושפזים
תרגילי חיזוק ופיתוח סיבולת ויכולת
נשימתית ,תוך חשיפה לגירויים שונים.
פעילות זו באה לשמור ולשפר את היכולות
האקטיביות ,למנוע פצעי לחץ וליצור תקשורת
ואינטראקציה חברתית בין המאושפזים.

החינוכית החדשה מהווה חידוש ושינוי חשוב
באיכות חייהם .והם אמנם משתפים
פעולה".

יום עיון בשירותי התזונה:

"סוגיות בטיפול התזונתי
בחולה הגריאטרי"

אוקטובר  .2012מיכל קרייטר ביום העיון

כ 90-דיאטניות מכל רחבי הארץ ,התכנסו
ב 29.10.12-בביה"ח הרצוג ,ליום עיון בנושא
"הטיפול התזונתי בחולה הגריאטרי" .הכינוס
נערך ע"י שירותי התזונה בהרצוג והתקיים
במעמד מנכ"ל ביה"ח ,ד"ר יחזקאל קן.
בין ההרצאות ביום העיון :ד"ר עדי ששון,
המנהל הרפואי – היפונתרמיה – התופעה
והטיפול בה; ד"ר אסתר-לי מרקוס ,מנהלת
יחידת מונשמים – ויטמין  Dוקוגניציה; מיכל
קרייטר ,מנהלת שירותי התזונה – הגבלות
תזונתיות במחלות כרוניות בגיל המבוגר; עינת
ניסים ,דיאטנית – הזנה בדמנציה; יבגניה
אוגנטייב ,מנהלת היחידה להפרעות
בתקשורת ובליעה – הפרעה בבליעה בגיל
המבוגר; יונית צברי ,עו"ס – התמודדות
החולה הכרוני עם אשפוז ממושך.
מיכל קרייטר" :בכינוס הוצגה הגישה
המיושמת בהרצוג של טיפול הוליסטי בצוות
רב-מקצועי השם דגש על איכות חיים מול
אריכות ימים" .יום העיון רשם הצלחה רבה.

במחקר שערך הדוקטורנט רז לוין נמצא:

בעל יכולת טובה לסנן גירויים? זה כנראה בגנים שלך!
העבודה זכתה בפרס לפוסטרים מצטיינים בכנס שנערך בצרפת
במספר מצומצם שלהם ,חשובה הן לבריאותנו
הנפשית והן ליכולתנו הקוגנטיבית .פגמים
ביכולת זו קשורים בין היתר לליקויים חברתיים
בחולי סכיזופרניה ואוטיזם .מחקר מוקדם
שערך הדוקטורנט רז לוין בשיתוף פעולה עם
פרופ' אוריאל הרסקו-לוי ,מנהל אגף
פסיכיאטריה ,גילה שהיכולת לסנן גירויים
קשורה גם לדפוסי התנהגות חברתיים.
רז לוין .פוסטר מצטיין בכנס בצרפת

מחקר שנערך בביה"ח הרצוג מצא קשר בין
גנים לסינון גירוים.
יכולתנו לסנן גירויים מהסביבה ולהתמקד

בעקבות ממצא זה ,בדק לוין ,האם גנים
הקשורים להורמון "החברתי" אוקסיטוצין
משפיעים על יכולתנו לסנן גירויים .במחקר זה
הערכה
נורמליים
נבדקים
ביצעו

אלקטרופיזיולוגית שדירגה את יכולתם לסנן
גירויים קוליים .התוצאות הראו שיש קשר בין גן
הקשור למערכת האוקסיטוצין ליכולתנו לסנן
גירויים .כעת בודק לוין את האפשרות שגן זה
קשור גם להפרעת הסכיזופרניה ושמתן הורמון
האוקסיטוצין יכול להפחית ליקויים חברתיים
בחולי סכיזופרניה ואוטיזם.
לאחרונה ,הוא הציג עבודה זו בכנס האיגוד
הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית ובכנס
לחוקרים צעירים הECNP Workshop onh -
Neuropsychopharmacology for Young
 Scientists in Europeשנערך בניס ,שם זכה
בפרס לפוסטרים מצטיינים.

 . 1898חברות ועד חברת "עזרת נשים"

 .1910מחלקת הנשים

סיפורו של ביה"ח הרצוג

ציפה פינס
לוח זיכרון בכניסה לביה"ח

על מגילת היסוד של ביה"ח
קבוצת הנשים שהתכנסה בחנוכה תרנ"ה
 1894בבית בשכונת מזכרת משה
בירושלים ,הייתה נחושה לעשות לשינוי
המצב הבריאותי הקשה של היישוב היהודי
בעיר ,ובמיוחד של הנשים שנישאו וילדו
בגיל צעיר.
בהנהגת ציפה פינס ,רוזה פיינשטיין,
איטה ילין ומרגלית מיוחס ,חתמו על
מגילת יסוד )ראו משמאל מקור ביידיש
ותרגום( להקמת "חברת עזרת נשים
הכללית" ,בה התחייבו לתרום מזמנן
וכספן למען הנזקקים ובמיוחד הנזקקות.
השם ”עזרת נשים" מרמז למטרות
הארגון :עזרה למען נשים ,ע"י נשים,
ומקום התכנסות ופעילות של נשים.
מיד החלו לפעול :נשים גויסו לטפל
בחולים "סיעודיים" במונחים של ימינו;
נשכרו שירותי אחיות מיילדות; נערכו
ביקורים בבתי נזקקים; ונאסף וחולק ביגוד
ומזון לנצרכים .הקשרים הנכונים שהיו
למשפחת פינס עזרו בגיוס כספים
ותמיכה.
לא עבר זמן רב וחברת "עזרת נשים"
התגייסה למשימה נוספת :ניהול בית
מחסה לחולי נפש וחשוכי מרפא שהקימה
משפחת ריבלין.
אליעזר בן יהודה ,כתב אז בעיתונו
"הצבי"“ :דבר גדול עשתה חברת ’עזרת
נשים‘....עד לפני שנה לא היה שום מקום
מקלטעלאומלליםעכאלה....עתה....תעשה
’עזרת נשים‘ סדרים וניקיון".

למה עשו את כל אלה? כנראה בשל
השקפת עולמן" .מטרת החברה תהיה
עשות חסד" – נכתב במגילת היסוד –
"בדיוק כגברים ואפשר אפילו יותר" .הן
האמינו בכוח התארגנות של נשים לפעול
יחד ולתרום לקידום בית המחסה.
המוסד הזה ,הוא ביה"ח הרצוג שבדרך,
הפך כעבור  10שנים לאחד המפעלים
הרפואיים החשובים של ראשית המאה
ה.20-

”חברת עזרת נשים“ -מגילת היסוד

תרגום מיידיש למגילת היסוד
שלוש סגולות העניק השם יתברך לעמו
ישראל ,עליהן עומד העולם כולו ,ואלו הן:
תורה)לימוד( ,עבודה )תפילה( ,וגמילות
חסדים.
אנו הנשים ,פטורות לגמרי מלימוד התורה,
ואף ממחצית חובת התפילה ,לעומת זאת
הרינו מחויבות לגמילות חסדים בדיוק
כגברים ,ואפשר שאפילו יותר מהם שהרי
זו חובתנו היחידה.
לפיכך ,החלטנו לייסד חברה כאן בירושלים
בשם "עזרת נשים" ,אשר מציין מצד אחד
את הנשים העוזרות ,ומצד שני את הנשים
הנעזרות .מטרת החברה תהיה עשות
חסד .התקנות המדויקות של אופן מעשה
הצדקה תידונה לראשונה באסיפה כללית.
לעת עתה אנו מצהירות על הצטרפותנו
לחברה ,ומתחייבות לתרומה הקבועה כפי
שמציינות אנו בספר זה – )במגילה זו(.

צילום :משה קן

מנהלים שעושים בשטח:

עם פרופ' פסח ליכטנברג
מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים

מה מייחד את המחלקה הפסיכיאטרית בהרצוג?
שאיפה מתמדת להתייחס למטופלים בגובה העיניים .לאפשר להם להביע את
צרכיהם ורצונותיהם מתוך הקשבה ,רצון להבינם וכבוד למצוקותיהם.

כששואלים את פרופ' ליכטנברג מדוע בחר בתחום הפסיכיאטריה תשובתו:
"אינני יודע ,אבל זו הייתה החלטה נכונה .התחום ממשיך לרתק אותי יום יום".
הוא גדל בקהילה יהודית דתית בברוקלין ,שם למד בישיבות אורתודוכסיות .עם
סיום לימודיו בביה"ס לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין בניו יורק ,החל את
אילו שינויים הובלת במהלך ניהולך
הסטאז' בבי"ח בברוקלין .הקשר עם
את המחלקה?
בי"ח הרצוג נוצר עוד בהיותו סטודנט
בשיתוף כל צוותי המחלקה ,הצלחנו
כשעשה כאן ב 1983-עבודת בחירה,
במעבדת המחקר של פרופ' חיים
להפעיל מודל בו המטופל וצרכיו עומדים
בלמייקר .כבר אז ידע שברצונו לעלות
במרכז .תוך הרחבת הטיפול התרופתי
ארצה .את ההתמחות עשה כבר בהרצוג
לכיוון הפסיכו-סוציאלי ,הנהגנו בין היתר:
)"אמרו לי שעושים כאן מחקרים
טיפול קבוצתי עפ"י המודל של
מעניינים"( וב 1994-מונה למנהל
הפסיכיאטר האמריקאי ארוין יאלום;
מחלקת פסיכיאטריה גברים .בצבא
ישיבות מטופלים בוקר וערב ,וארוחות
שרת כקצין רפואה.
משותפות לצוות ולמטופלים.
 25שנה מלמד בביה"ס לרפואה
בירושלים ובארבע השנים האחרונות
באיזה תחומי מחקר אתה עוסק?
עומד בראש החוג לפסיכיאטריה.
יעילות הפסיכופרמקולוגיה ,השפעת
פרופ' ליכטנברג הוא עטור פרסי
הפלסבו ,היפנוזה וחיפוש חלופות
הצטיינות :הצטיינות בפסיכיאטריה
לאישפוז.
מהפקולטה לרפואה בירושלים );(2009
מצוינות במחקר מהאיגוד הישראלי
אתה פועל בשנים האחרונות לקדם
”בעבודה הזו קיימת תחושת שילוב נדיר
בהיפנוזה ) (2010ומצוינות בהוראה
את מודל "הבית הטיפולי".
וחסד“
מקצועיות
של
מהפקולטה לרפואה בירושלים ).(2010
נכון .חלק מהמטופלים יכול להסתדר
תחביבים :משחק בצוות תיאטרון
במסגרת בתים טיפוליים בקהילה ,גם
האימפרוביזציה  ,PLAYBACKקורא וכותב .לאחרונה השתתף בתפקיד
בשלב החריף הראשון של המחלה .זוהי חלופה לאשפוז פסיכיאטרי הכוללת
פסיכיאטר בסרטו של הבמאי ניר ברגמן .הוא נשוי.3+
צוות מורחב ,קשר אינטנסיבי מתוך כבוד עם המטופלים ומינימום של כפיה .זה
ימנע סטיגמה ואולי אף ישפר לאורך זמן את מהלך המחלה .המודל יושם
התמנית לנהל את מחלקת פסיכיאטריה גברים ב .1994-איזה שינוים
באירופה וצפון אמריקה ואני מקווה שנצליח להקימו גם בארץ .הייתי שמח
עברו מאז על המחלקה?
לאתר תורם שמבין את חשיבות היחס למתמודדים עם בעיות נפשיות ,ואיך בית
זוהי תקופה שהפסיכיאטריה בכלל
טיפולי אחד יכול להכות גלים ולהשפיע על כלל היחס למטופלים פסיכיאטריים
והמחלקה שלנו בפרט ,השתנו.
במדינת ישראל.
*הפכנו ממחלקה פסיכיאטרית-
הרפורמה בבריאות הנפש תיכנס לתוקף ב .2015-איך זה ישפיע על
כרונית המאכלסת חולים לתקופות
פעילות המחלקה?
ממושכות ,למחלקה אקוטית
נצטרך אז להתמודד ,בדומה לשאר המחלקות היום ,עם פיקוח קופות החולים
המשתתפת בתורנות העירונית של
על ההפניות .יתכן והאשפוזים יהפכו קצרים ואקוטיים יותר והתחלופה תיגבר.
קבלת חולים פסיכיאטרים.
"להתייחס למטופלים בגובה העיניים"
אני מקווה שהקופות תאפשרנה לתת למטופלים זמן מספיק לטיפול.
התחלופה בשנה האחרונה עמדה
על כ 210-חולים.
לנהל מחלקה פסיכיאטרית זה לא קל .אתה אוהב את העבודה?
*צוות המחלקה שודרג במספר הרופאים והצוות הפרא-רפואי
לרוב  -אוהב מאד .כמובן שישנם ימים בהם מתעוררות בעיות קשות .אבל,
ננוהסיעודי.
בעבודה הזו קיימת תחושת שילוב נדיר של מקצועיות וחסד .זהו אתגר מוסרי
*חידשנו את תוכנית ההתמחות במסגרתה הגיעו למחלקה מתמחים מוכשרים
ואינטלקטואלי גם יחד.
עביותר.
*בנינו לעצמנו שם של מחלקה מצטיינת בהוראה.
מסר לעובדים?
אני קורא לכל אנשי הצוות
איזה חולים מתאשפזים במחלקה?
מגוון רחב של תחלואה פסיכיאטרית – רובם עם הפרעות פסיכוטיות .רבים מהם
להמשיך ולעשות את
חרדים אבל גם דתיים ,חילוניים ,ומהאוכלוסייה הערבית.
עבודת הקודש.
נכון ,היומיום יכול לפעמים
איך מתנהלת העבודה במחלקה?
לשחוק ולהתיש .אבל ,יש
אנו מנסים להעניק לכל מאושפז טיפול רפואי ופרא-רפואי ,מגוון פעילויות,
לנו כאן אפשרות לעזור למי
תעסוקה ועניין – אף פעם לא במידה שהיינו רוצים .לדאבוני ,משרד הבריאות
שזקוק מאד לראיה טובה
רואה בטיפול במתמודדים עם קשיים רגשיים ,ערך תחתון בסולם העדיפויות
ולמילה טובה ויש להעריך
החברתי ולכן מימון הטיפול במחלקה הפסיכיאטרית נמוך מדי .חלק מזה ,אנו
את ההזדמנות הזו לעזור
משלימים בעזרת צוותי ריפוי בעיסוק ,אחראי-תעסוקה ,סטודנטים ,מתנדבים,
צוות מחלקת פסיכיאטריה גברים
להם.
וארגון יציאות לסיורים וטיולים.

חוקרי הרצוג בקדמת המחקר
ד"ר ז'אק אייזנברג ,מנהל המרפאה הפסיכיאטרית לילדים ומכון אתגר ,פרסם ב Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences-את
המאמר “Heart rate variability during a continuous performance test in children with problems of attention” :בו נמצא כי
מערכת העצבים הפאראסימפטתית היא סמן ליכולת טובה לוויסות עצמי בילדים בעלי קשיי קשב וריכוז.
פרופ' דויד גרינברג ,מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש ,וצוות מחקר ,פרסמו בכתב העת  Psychiatryאת המאמר“Arranged :
“ Matches and Mental Illness Therapists’ Dilemmasהדן בקונפליקטים ואתגרים בשירותי בריאות הנפש לחרדים.
פרופ' אוריאל הרסקו-לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה ,פרסם בכתב העת  The International Journal of Neuropsychopharmacologyאת
המאמר .“D-serine adjuvant treatment alleviates behavioural and motor symptoms in Parkinson's disease” :המחקר מראה
שמתן החומצה האמינית  ,D-serineהקיימת בגוף באופן טבעי ,לחולי פרקינסון ,משפר משמעותית סמפטומים מוטוריים ושאינם מוטוריים,
זאת לעומת מתן פלצבו.
ד"ר אפרים יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב ,פרסם ב Ostomy Wound Management-את המאמר“Prospective pilot study of atypical :
“ pressure ulcer presentation in a skilled geriatric nursing unithהדן במניעה וטיפול בפצעי לחץ לא טיפוסיים.
ׂ שנערך ביפן בספטמבר  .2012הוא עמד בראש מושב
ד"ר יאול ,נבחר כחבר הוועדה המדעית בכנס "הארגון העולמי לריפוי פצעים" )(WUWHS
שדן בפצעי לחץ והרצה על חשיבות הטיפול המולטי-דיסיפלינרי וראיית האדם שמעבר לפצע.
פרופ' פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים ,יחד עם ד"ר עזגד גולד ,מתמחה במחלקה הפסיכיאטרית ,פרסם בAmerican-
 Journal of Bioethicsאת המאמר“ Don't call me ‘nudge’- the ethical obligation to use effective interventions to promote :
“ public healthהדן באתיקה של הקשר בין רופא למטופל ומציע תשתית רעיונית לניצול לטובה של השפעת הפלסבו.
מאמרה של פרופ' רות פת הורנצ'יק וצוות מחקר ממרכז הטראומה התקבל לפרסום בPeace and Conflict: Special Issue on Continuous -
 .Traumatic Stressהמאמר“Relational Trauma in Times of Political Violence: Continuous Traumatic Stress vs. Past :
“ Traumaדן בהשפעת חשיפה להתקפות טילים על אימהות וילדים צעירים ומראה כי מצוקת אימהות וילדים משדרות ,הנתונים ללחץ מתמשך,
גדולה יותר מאלה בחיפה וקריית שמונה שחוו את מלחמת לבנון השנייה.
ד"ר יקיר קאופמן ,מנהל מחלקת פסיכוגריאטריה פרסם בכתב העת של מכון  -לב  , B'Or H'Torahאת המאמר“Stress Memory and :
“ Meaningהקובע כי חיזוק משמעות החיים מוריד סטרס וסיכון לתחלואה ,כולל מחלות מוחיות הגורמות לדמנציה.

שרון קרני ,מנהלת שרותי הריפוי בעיסוק ,הציגה בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה פיסיקלית ורפואת שיקום שנערך בת"א ,את מחקרה
אודות תפקוד ,השתתפות במעגל החיים ואיכות חיים של נשים עם שבר בצוואר הירך לאחר שיקום .מסקנת המחקר היא כי נשים לאחר
שבר בצוואר הירך ,גם כשהן סובלות מירידה קוגנטיבית קלה ,יכולות להפיק תועלת מתהליך השיקום.
עו"ס עשהאל רומנלי מהמרפאה לבריאות הנפש ,פרסם ב International Journal of Adolescence and Youth -את המאמר:
“A phenomenological exploration of the constructs of ‘home’ in Jewish emerging adults in gap-year programmes in Israel“.
המחקר ,הדן במושג "בית" המשתנה לאורך זמן עפ"י מצבי חיים חדשים ,תורם להבנת השינויים התפישתיים העוברים על מתבגרים.
פרופ' גבי שפלר ,הפסיכולוג הראשי של ביה"ח ,פרסם בכתב העת
את המאמר” :מיהו המטפל האתי-מקצועי“.
המאמר מתאר עבור קהל שוחרי דעת שאינם מטפלים בבריאות הנפש ,את המושגים הבסיסיים באתיקה מקצועית של מטפלים.

חוקרים מהמרפאה הקהילתית
בכנס איגוד הפסיכיאטריה העולמי WPA
כנס האיגוד הפסיכיאטרי
העולמי )  (WPAלפסיכיאטריה
בין-תרבותית ,התקיים
לראשונה בישראל
בהשתתפות  200חוקרים
פרופ' דוד גרינברג
מ 15-מדינות ,ביניהם גם
חוקרים מהמרפאה
הקהילתית של הרצוג .בכירי אנשי המקצוע מצפון
אמריקה ,אירופה וישראל העוסקים במחקר

ובפרקטיקה של המקצועות הטיפולים ,הציגו
בכנס את עבודותיהם.
פרופ' דוד גרינברג ,מנהל המרפאה הקהילתית,
ממארגני הכנס ויו"ר הוועדה המדעית שלו ,ברך
את באי הכנס ובהמשך הרצה על ”אתגרים
ועימותים בנתינת שירותי בריאות נפש לקהילה
החרדית“.
פרופ' אליעזר ויצטום ,מהמרפאה הקהילתית,
לקח חלק בפאנל בהשתתפות פסיכיאטר מוסלמי

ממוצא לבנוני ,שדן בסרט "ואלס עם באשיר" .באי
הכינוס היו מופתעים מהפתיחות ומהנכונות של
הישראלים לערוך חשבון נפש אודות אירועי העבר.
פרופ' גרינברג" :חרף לחץ מצד חלק מהמארגנים,
שלא לקיים מסיבות פוליטיות את הכנס בישראל,
הייתה כאן נוכחות מרשימה של חוקרים בתחום
מחקר ספציפי זה .הקשר שנוצר בינם לעמיתיהם
הישראלים ,עשוי להוביל בעתיד לשיתופי פעולה
מחקריים".

באגף פסיכיאטריה
"פטר והזאב"

ביקור בשוק

איכות הסביבה

מול אולם מלא
במטופלות,
צוות
אנשי
ואורחים,
ה ע ל ת ה
ב,25.10.13 -
קבוצה מדיירות
המחלקה הפסיכיאטרית ,מופע תיאטרון בובות:
פטר והזאב .יצירתו המולחנת של פרוקופייפ,
נבחרה במסגרת קבוצת-משימה במחלקה.
תוך האזנה ליצירה המוסיקלית ובתדרוך אנשי
הצוות ,קבעו המשתתפות את התפאורה
המתאימה .מחיאות הכפיים הסוערות בסיום
המופע העידו על הנאת הצופים.

זמן רב עבר מאז
ממחלקת
שנ.
פסיכיאטריה,
הייתה בשוק מחנה
יהודה .לאחרונה,
לעשות
שמחה
זאת שוב .מלווה
במתנדבת שלוותה
בשנה
א ותה
האחרונה ובריטה לוין ,אחראית הדרכה
תעסוקתית ,טיילה בסמטאות השוק ,נכנסה
לחנויות ,בחרה וגם קנתה לעצמה" .אני
חשה שבעה מהמראות והריחות שבשוק",
שיתפה את מלוותיה.

אגף
גם
פסיכיאטריה
דואג לאיכות
הסביבה.
ביוזמת ריטה
יצאה
לוין,
ב3.12.12 -
ק ב ו צ ת
מטופלים
ו א נ ש י
צ ו ות ל יע ר
ירושלים,
וא ספה שאריו ת אש פ ה ל טו ב ת
ה נ ופ ש ים ה פו קדים א תר ט ב ע ז ה .

מהנעשה בביה"ח

 .10.1.13שלג בחצר הרצוג

פורים באגף גריאטריה

פורים תשע"ג .צוות מחלקת ילדים

 .22.1.13בחירות בביה"ח

הרצאות ופעילויות בביה"ח
הרצאות רפואיות לצוות ביה"ח
ימי ה' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
בין ההרצאות בחודש אפריל:
 18.4.13פרופ' מנחם מוניקאדם ,ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן
"שיפוטיות ואמפטיה  -עובדים סוציאליים ,רופאים ומטופלים עניים"
ד"ר מרדכי רטמנסקי ,נוירולוג מבית לוינשטיין וביה"ח שיבא ירצה בנושא כאב
כרוני .על המועד תבוא הודעה.
הצגות המקרים והרצאות ההעשרה נועדו לכל צוותי ביה"ח .המעוניין להציג נושא
במסגרת הרצאות העשרה יפנה לד"ר אפרים יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

מועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרי
ימי ב' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
המרצים בחודשים מרץ-מאי  :2013ד"ר ארקדי שיינקמן ,ד"ר יוליה נמסטניק,
ד"ר אולגה רודוי ,ד"ר אידה בורד ,ד"ר אפרים יאול ,ד"ר אברהם בריד ,ד"ר פבל
צ'יגרנובסקי ,ד"ר אולגה רוטקביץ ,ד"ר ילנה צוקרמן ,ד"ר שלווה טבדי.
במפגשים ,שנועדו לצוות הרפואי-גריאטרי ,מוצגים מחקרים מהספרות
הרפואית ונושאים מתחום הגריאטריה .מנהלת התוכנית :ד"ר לנה צוקרמן,
מנהלת מחלקות גריאטריה אקוטית ב' וסיעודית-דיאליזה.

הרצאות אגף פסיכיאטריה
ימי ה' ,8.30 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
 11.4.13פרופ' פסח ליכטנברג
"סוגיות אתיות בעבודה קלינית עם פלסבו"
חג שמח לכל קוראינו!

 13.6.13ד"ר רונן סולומון
"הקשר בין שכיחות מחלות פסיכיאטריות ופרק הזמן הבין הריוני"
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
הנחות בבתי עסק בהצגת כרטיס עובד

שי לחג
כמידי שנה לקראת חג הפסח ,מעניקים ההנהלה
וועד העובדים שי לחג והשנה :תווי קניה בסך .₪ 700

הטבות בבנקים לרווחת העובד
נמשכות ההטבות לעובדי ביה"ח בבנק יהב
לפרטים :יו"ר ועד העובדים ,חיה גורן

*מלון דן ירושלים )לשעבר הייאט( :הנחות בכניסה לספא ובטיפולים
* 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
* מאפיית יעלה )סמוך לביה"ח( 10% :הנחה
* מוצרי בשר חמווי )סמוך לביה"ח ליד טסטליין( 5% :הנחה

קצרים
לזניית מצות חלבית

מספטמבר  2012נוספו לביה"ח כ 35-עובדים.

מתכון שהוא ארוחה לחג הפסח

עובדים שפרשו לגמלאות
אסתר סמואל
מזל טרבולוס
המשך עשייה פורייה!

 15-20מנות •  150-200קק״ל למנה

משיקום
מפסיכוגריאטריה

•מ ר כ י ב י ם  :י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י

ברכות
לנטע בן ישי
לשקמה בן לולו
לנגה בראון
לדניאלה גדז'
למקונן גטה
לחמדי דיאב
לנטלי דרור
ללאה הובר
לרקפת זלוטניק
לאסתר טסלר
ליסמין כץ
לסיון מיכלסון
לסרקאלם סנבטו
למרים שיין
לבת חן שניידר

משירותי הריפוי בעיסוק
משירותי הפיזיותרפיה
מהמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש
מהשירות הסוציאלי
ממונשמים א'
מרכש ומשק
משיקום
משירותי הריפוי בעיסוק
משירותי הפיזיותרפיה
ס' מנהלת מחלקת כספים
משירותי הפיזיותרפיה
מבית המרקחת
מתת חריפה-דיאליזה
מיחסי ציבור
מפסיכיאטריה גברים

להולדת הבת
לנישואיה
להולדת הבת
להולדת הנכדה
להולדת הבן
להולדת הבן
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הבן
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הנכדה
הולדת הבן

עגבניות מגוררות ללא קליפה;  3גבעולי סלרי קצוצים;
כ 20 -פטריות טריות קצוצות;  100גר׳ רסק עגבניות;
1חציל גדול פרוס ,קלוי בתנור עם  2כפות שמן ומלח גס; 2
גבינות קוטג׳  200 ;3%גר׳ גבינה צפתית  5%מפוררת;
 200גר׳ גבינ״צ  9%מגוררת;  3ביצים;  4כפות שמן
לטיגון  /קלייה; שום כתוש ,אורגנו ,פלפל ,מלח ,בזיליקום –
לפי הטעם.

•אופן ההכנה:

.1

מטגנים בצל ב– 2כפות שמן ,מוסיפים את הסלרי

הקצוץ ,לאחר שהתרכך מוסיפים את הפטריות ל– 2דקות,
מוסיפים את העגבניות המרוסקות ,לאחר  2דקות ערבוב
מוסיפים את רסק העגבניות .מתבלים לפי הטעם במלח,
פלפל ,אורגנו ,בזיליקום ושום כתוש.

תנחומים
בית החולים הרצוג משתתף בצערם של העובדים:
מהמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש
ד"ר ז'אק אייזנברג
ממונשמים ילדים
תמר וזאנה
משיקום
ילנה זניזדרה
ממרכז הטראומה
שלומית חוה
מרכש ומשק
חמדי דיאב
מרכש ומשק
דליה לוי
ממונשמים א'ב'
אמלמאל מאלדה
מרכש ומשק
גמאל מסאלמה
מאגף סיעוד ומקצועות הבריאות
לאה מרקוס
משיקום
טטיאנה סטויאצלב
מפסיכיאטריה נשים
מרינה פוגוזי
ממרכז הטראומה
פרופ' רות פת-הורנצ'יק
מפסיכיאטריה נשים
אתי קריחלי
מהמעבדה
ד"ר שי שוהם
מהשירות הסוציאלי
ליסה שטוך
מיחסי ציבור
מרים שיין

 6מצות  -אין צורך להשרות במים;  2בצלים קצוצים; 4

.2

על מות אמו
על מות אימה
על מות אביה
על מות אביה
על מות אביו
על מות אימה
על מות אביה
על מות אביו
על מות אימה
על מות אביה
על מות אימה
על מות אחיה
על מות אימה
על מות אביו
על מות אימה
על מות אימה

בקערה נפרדת מערבבים את הקוטג׳ ,הגבינה

הצפתית ו 3/4-מהגבינ״צ עם הביצים .מוסיפים לקערת
הגבינות  3/4מרוטב העגבניות ומערבבים יחד.

.3

בתבנית  A4יוצקים מחצית מרוטב העגבניות הנותר.

מסדרים שתי מצות ,מעליהן פרוסות חצילים ומעליהן תערובת
הגבינות עם הרוטב .מניחים  2מצות נוספות ,חצילים
וגבינות .מניחים את  2המצות הנותרות ,מפזרים מעליהן את
הרוטב הנותר וגבינ״צ.
אופים בחום בינוני עד שהגבינה מזהיבה .מומלץ להגיש
עם סלט ירקות עשיר.
חג שמח מצוות הדיאטניות.

