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פרס הצטיינות בפסיכיאטריה לד“ר פסח ליכטנברג
פרס הצטיינות בעבודה קלינית הוענק לד“ר אולגה רוטקביץ

חברי ועד הפועל¨ חברי
ההנהלה ועובדי ביה“ח
הרצוג¨ מרכינים ראש עם
פטירתו של שופט בית
המשפט העליון ©בדימוס®
יהודה כהן ז“ל
נשיא העמותה וביה“ח
ומשתתפים בצער רעייתו
שולמית והמשפחהÆ
על פועלו ודרכו בעלון הבאÆ

מחקר חדש בראשות פרופ ßאבשטיין¨ מנהל מחלקת
מחקר מגלה∫

נוטים
לשתף
פעולהø
יש לכך
בסיס גנטי
במחקר בראשות פרופ ßריצßרד
אבשטיין¨ נמצא שהבדלים
בהתנהגות אלתרואיסטית
©המסבה טוב לזולת ללא
תמורה® נובעים בחלקם
משונות בגן הקשור ל¢הורמון
החברתי ¢אוקסיטוצין Æבמחקר¨
שהתפרסם בימים אלה בכתב
העת האינטרנטי ¨PloS ONE
נבדקה הנטיה לאלטרואיזם
באמצעות התנהגות בפועל
בשורה של משחקים כלכלייםÆ
תוצאות המחקר מצביעות

בטקס שנערך ב≠ ¨≥∞Æ∂Æ∞πבאודיטוריום מגיד בקמפוס הרפואי עין
כרם¨ הוענקו לד¢ר פסח ליכטנברג¨ מנהל מחלקת פסיכיאטריה≠
גברים בהרצוג ולד¢ר אולגה רוטקביץ¨ ממחלקת שיקום¨ פרסי
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה לשנת תשס¢טÆ
פרס ההצטיינות בעבודה קלינית בפסיכיאטריה שהוענק לד¢ר
ליכטנברג¨ ניתן ע¢ש ד¢ר יאיר גון ז¢ל Æמהנימוקים לפרס∫ ¢פרס
הצטיינות בפסיכיאטריה מוענק לד¢ר ליכטנברג על היותו מנהל
המחלקה הפסיכיאטרית לגברים בביה¢ח הרצוג בירושלים המחזיק
לבדו את ההוראה הפרה≠קלינית בפסיכיאטריה Æד¢ר ליכטנברג
מהווה דוגמה ומופת לרופא איכותי¨ רב גוני¨ מסור וצנוע הבולט
מאד בנכונותו לקחת על עצמו מחויבויות מעבר לחובותיוÆ¢
ד¢ר אולגה רוטקביץ¨ קבלה את פרס הפקולטה לרופאים מתמחים
ע¢ש ד¢ר אלכסנדר הלר ז¢ל¨ על ¢הצטיינות בעבודה קליניתÆ¢
ד¢ר יחזקאל קן¨ מנכ¢ל ביה¢ח שנכח בטקס∫ ¢ברכותי לזוכים בפרסÆ
ביה¢ח הרצוג גאה מאד בהישגיהםÆ¢

חיים דמתי∫

המנהל שתרם תרומה ייחודית
לביה“ח בשנת ∏∞∞≤

על כך¨ שאנשים שהיו שונים
באות אחת מתוך רצף הגן של
הקולטן להורמון אוקסיטוצין¨
נטו יותר לקבל החלטות פרו≠
חברתיות ולהתחלק בכספים
עם שחקנים אחריםÆ
פרופ ßאבשטיין וצוות מחקרו
אחראים לגילוי הקשר בין
התנהגות חברתית ל≠ ≤μגנים
שונים Æעד כה איתר הצוות
גנים המשפיעים בין היתר על
תגובה ללחץ חברתי והתנהגות
פסיכופתולוגית ונורמליתÆ

חיים דמתי ולינה הלוי במהלך הטקס

פרס ¢המנהל שתרם תרומה
ייחודית לביה¢ח ¢לשנת
תשס¢ח≠∏∞∞≤ ע¢ש משפחת הלוי¨
הוענק לקב¢ט ביה¢ח¨ חיים דמתי¨
במהלך טקס לזכרו של שלמה
הלוי שנערך בדצמבר ∏∞∞≤Æ

מהנימוקים לבחירתו∫ ¢הפרס
הוענק לחיים דמתי על תרומתו
לביה¢ח הרצוג בתחום הביטחון¨
הקמת יחידת הביטחון¨ הובלת
מייזם ¢שעת חירום ¢ובניית מטה
לשעת חירוםÆ
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שיטת טיפול חדשה במתפללים כפייתיים
המתפלל להימנע מלחזור על מילה או משפט¢ Æכאשר המתפלל
עוצר וחוזר על מילים או משפט¨ יהיה עליו¨ עפ¢י השיטה החדשה¨
לחזור לתחילת השורה או התפילה ¨¢מסביר פרופ ßגרינברג Æמכיוון
שהמתפלל לא היה רוצה לשוב ולחזור על התפילה מתחילתה¨
השיטה החדשה תגרום לו להימנע מחזרות כפייתיות ותעזור לו ללמוד
להתפלל ללא חזרות על מיליםÆ

פרופ ßדויד גרינברג¨ מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש של
ביה¢ח הרצוג וד¢ר אביגדור בנשק¨ פסיכולוג קליני בקהילה החרדית
בירושלים¨ מדווחים בכתב העת המדעי לפסיכולוגיה קלינית על
פיתוח שיטת טיפול חדשה וייחודית במתפללים כפייתייםÆ
תופעת המתפלל הכפייתי¨ שאינה חדשה¨ מאופיינת בחזרה פעם
אחר פעם על התפילה ועיסוק טורדני בתפילה ומשמעותה Æלעיתים
מלווה תופעה זו בהתנהגויות כפייתיות נוספות כמו שטיפות ידיים
מרובות וצורך בלתי נשלט בשחזור אירועי עברÆ
שיטת הטיפול החדשה מבוססת על תפילה מודרכת¨ במהלכה על

ד¢ר בנשוק∫ ¢עד כה טופלו בשיטה זו כ≠ ±μמתפללים Æאם התופעה
מטופלת כראוי בהתאם לשיטה החדשה¨ הדבר יכול לעזור לזמן רבÆ¢

היחידה להפרעות בתקשורת
ובליעה נכנסה למעונה החדש

ד“ר אגנס וואש והמתמחות ד“ר שקמה קלר וד“ר ביתיה פרידמן

אושרה תוכנית
ההתמחות
בפסיכיאטריה
המועצה המדעית של ההסתדרות
הרפואית בישראל¨ הגוף המוסמך
לאשר ולבקר תוכניות התמחות בבתי¢ח¨
חידשה את אישור תוכנית ההתמחות
בפסיכיאטריה בביה¢ח הרצוגÆ

רייזי קסלר¨ קלינאית תקשורת¨ בשעת טיפול

בחודשים האחרונים נכנסה היחידה להפרעות בתקשורת ובליעה למעונה החדש¨ וחנכה
חדרי טיפול חדשים מאובזרים בציוד מקצועי חדיש ומגוון Æבין החידושים¨ שימוש בתוכנות
מחשב מתקדמות לאיבחון ולתירגול מודרךÆ
היחידה להפרעות בתקשורת ובליעה הוקמה בהרצוג במחצית השניה של ∏∞∞≤¨ ובראשה
עומדת יבגניה אוגנאטיב¨ קלינאית תקשורת ותיקה בביה¢ח Æהיחידה¨ האחראית לאיבחון
וטיפול בהפרעות בשפה¨ דיבור¨ קול ובליעה¨ מונה ארבעה קלינאי תקשורת דוברי
עברית¨ ערבית¨ אנגלית ורוסיתÆ
אוגנאטיב∫ ¢אנו פועלים בכל מחלקות ביה¢ח במטרה לאתר¨ לאבחן¨ לטפל ולשקם כל
מטופל הסובל מהפרעה בתקשורת או בבליעה Æכל אלה נעשים תוך שיתוף פעולה
עם כלל הצוות הרפואי¨ הסיעודי והפרא≠רפואי Æ¢צוות קלינאי התקשורת מטפל בחולים
באופן אישי ולעיתים גם קבוצתי Æבמהלך  ¨≤∞∞πהופעלו מספר קבוצות מטופלים לשיפור
יכולת ההבעה המילולית וקידום התקשורת עם הסביבהÆ
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ועדה מיוחדת מטעם המועצה שבדקה את
התוכנית¨ ראיינה את המתמחות¨ שוחחה
עם המורים ואישרה את התוכנית לחמש
שנים¨ התקופה הארוכה ביותר שבסמכותה
להעניקÆ
האגף לפסיכיאטריה של ביה¢ח הרצוג יכול
להתפאר ברמת הרופאים שהתמחו כאן¨
והנימנים היום על מיטב המומחים בארץ¨
ביניהם מנהלי שתי מחלקות האשפוז
בבית החולים¨ פרופ ßאוריאל הרסקו≠
לוי ©המשמש גם כראש אגף® ודר ßפסח
ליכטנברג Æאילוצי תקציב הביאו בעבר
לדעיכת תוכנית ההתמחות וסגירתה¨ אך
לאחרונה היא חודשה וביתר שאתÆ
כיום¨ גאה ביה¢ח בשתי המתמחות
בפסיכיאטריה¨ דר ßשקמה קלר ודר ßביתיה
פרידמן¨ שבחרו להתמחות בהרצוגÆ

הרצוג עם הפנים למשפחות החולים:

מפגש דו≠שנתי עם משפחות החולים המונשמים
החולים ידע¨ לשמוע אותם ולהשמיע¨ וגם לרשום לפנינו הצעות
והערות Æמפגש כזה מהוה גם מקור תמיכה הדדי למשפחות החולים
המונשמיםÆ¢

ד¢ר אסתר≠לי מרכוס¨ מנהלת מחלקות מונשמים וגריאטריה אקוטית
א ¨ßעמדה בין עשרות בני משפחות החולים והשיבה באריכות
ובסבלנות על שאלותיהםÆ
דקות ספורות קודם¨ אחרי שסיימה את הרצאתה על ¢זיהומים בקרב
חולים מונשמים ¨¢האזינה להצעות שעלו ורשמה הערות שונות Æזה
היה המפגש ה≠ μשל משפחות חולים מונשמים בהרצוג¨ שהתקיים
בסוף ∏∞∞≤ באולם ההרצאות של ביה¢חÆ

בין ההרצאות שנישאו במפגשים אלה∫ ד¢ר יקיר קאופמן¨ מנהל
מחלקת פסיכוגריאטריה¨ על סטרס ומצב בריאותי ªד¢ר רות פת≠
הורנצßיק¨ ממרכז הטראומה¨ על התמודדות ארוכת טווח ביחידת
המונשמים ªרחלי ארד¨ מנהלת שירותי הפזיותרפיה¨ על טיפולי
פזיותרפיה ªעו¢ס דניאלה גדז ßועו¢ס ליאורה גור אריה¨ על קבוצות
תמיכה למשפחות חולים מונשמיםÆ

עו¢ס דניאלה גדז ¨ßמרכזת המפגשים∫ ¢הרעיון מלכתחילה היה של
אשת אחד החולים ואנו פיתחנו אותו במטרה להעביר למשפחות

מייזם ¢שעת חירום ¢בהרצוג
בשלוש השנים האחרונות מוביל חיים דמתי¨ קב¢ט ביה¢ח¨ מייזם
¢שעת חירום ¢להכשרת צוותי ביה¢ח לתרחישים כמו∫ שריפה¨ תקלה
במערכת החמצן או רעידת אדמה Æלתהליך זה שותפים משטרת
ישראל¨ מד¢א ומכבי אש¨ הנוטלים חלק בתרגילים השונים Æהמייזם
לווה בתחילה¨ ע¢י ד¢ר רוני ארנון¨ מנהל השירותים האמבולטוריים¨

הרצוג עם הפנים לקהילה∫

פזיותרפיה לחולי פרקינסון
 ¥μחולי פרקינסון וקרוביהם¨ התאספו בערב חורפי אחד בבית יד≠
שרה בירושלים Æהייתה זו עוד אחת מהפגישות החודשיות של חברי
עמותת הפרקינסון בישראל¨ בהן מציגים אנשי מקצוע מתחומים
שונים נושאים הקשורים למחלת הפרקינסוןÆ
הפעם¨ הסתיים הערב במפגש מעניין ומפרה עם בת≠חן מאושרי¨
משירותי הפזיותרפיה של ביה¢ח הרצוג Æבת≠חן¨ הציגה בפני
מאזיניה את מהות מקצוע הפיזיותרפיה ואופן בחינתו את הגוף
האנושי ותיפקודו ªתיארה את הליקויים הגופניים מהם סובל
חולה פרקינסון והדגישה את שיקול הדעת שמפעיל פזיותרפיסט
במהלך עבודתו עם חולה פרקינסוןÆ
לסיום¨ תירגלו המשתתפים בהדרכתה¨ מתיחות וחיזוקי שרירים¨
נשימה נכונה ומודעות ליציבה נכונה ≠ תרגילים שיוכלו להמשיך
ולבצע בבית לשיפור ההרגשה האישיתÆ

אפריל  Æ≤∞∞πתרגיל פינוי מחלקת מונשמים

ובהמשך ע¢י ד¢ר עדי ששון¨ עם כניסתו של האחרון לתפקיד המנהל
הרפואי של ביה¢חÆ
ביוני ∂∞∞≤ נערך בביה¢ח ¢תרגיל ¢שקט נפשי ¨¢בו התנסו מנהלי
מחלקות ויחידות בתרחישי חירום Æבתרגיל ¢צידה לדרך ¢בפברואר
∏∞∞≤¨ תורגל לראשונה פינוי מלא של מחלקה עקב אירוע עשןÆ
במהלך ∏∞∞≤ ו≠ ≤∞∞πלקח ביה¢ח חלק בשני תרגילים ארציים שעסקו
בהתנהגות בשעת ירי טילים ªבוצע בהצלחה תרגיל פינוי חולים
ממחלקת מונשמים ªונערך תרגיל תקשורת לראשי יחידות בביה¢חÆ
בקרת האגף לשעת חירום במשרד הבריאות לבדיקת המוכנות
לשעת חירום¨ הסתיימה בהצלחהÆ
בתום כל תרגיל התכנס מטה החירום לתחקיר והסקת מסקנותÆ

אפריל  Æ≤∞∞πמטה החירום בראשות המנכ“ל¨ ד“ר יחזקאל קן¨
והמנהל הרפואי¨ ד“ר עדי ששון¨ בישיבת סיכום תרגיל

בת חן מאושרי¨ בעבודתה היומיומית בהרצוג
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רחל לוי∫
¢מחלקת כספים בביה¢ח מונה שבע מנהלות חשבונות¨ סגנית מנהלת
מחלקה¨ ואנוכי¨ מנהלת המחלקה Æהמחלקה אחראית לכל הקשור
במערך התקבולים ≠ כספי אישפוז ותרומות ≠ ומערך התשלומים
עבור רכישת טובין ושירותים מול כ≠∞∞∂ ספקים Æבנוסף¨ מנהלת
המחלקה את המערך הכספי והחשבונאי של ביה¢ח¨ לקראת הכנת
דוחו¢ת לגורמי חוץ ולהנהלת ביה¢חÆ

מנהלים שעושים בשטח∫

עם רחל לוי¨ מנהלת אגף
כספים וקבלת חולים
עם יציאת עלון ≤¨ החלטנו להקדיש ”פינה“ למנהלים
ועובדיהם העושים בשטח עבודה יומיומית חשובה ולא
תמיד נמצאים באור הזרקורים Æהבחירה הפעם נפלה
על מחלקת כספים וקבלת חוליםÆ

במהלך התקופה האחרונה¨ הושם דגש על מערך הבקרה כאחד
מתפקידיה החשובים של המחלקה Æמערך הבקרה חולש על
מחלקת כספים בכל הקשור לתהליכים פנימיים שלה ושל
מחלקות אדמיניסטרטיביות בביה¢ח¨ שפעילותן קשורה באופן ישיר
ועקיף למחלקת כספים Æכתוצאה מכך¨ חל שינוי בתפקידי∫ מניהול
ישיר של המחלקה¨ שעבר לסגניתי¨ רו¢ח אסתר טסלר¨ עברתי
לניהול≠על של מחלקת כספים Æתפקידי מתמקד עתה בהתוויית
מדיניות המחלקה¨ בבקרה של תהליכים במחלקה ומחוצה לה
ובאחריות על נושאים נוספים אחריםÆ

להיות קשובים לחולים¨ למשפחות ולעובדים¨
ולשדרג את השירות
”צוות מחלקת כספים ומחלקת קבלת חולים הוא ’שרותי‘ ומקצועי
מאד“¨ אומרת רחל לוי¨ מנהלת מחלקת כספים ומחלקת קבלת
חולים¨ ”אנו משתדלים לתת את השרות הטוב ביותר לחולים
ומשפחותיהם¨ לעובדים ולספקים“ Æבעקבות משוב שקבלנו
מהמשפחות ומתוך רצון להקל עליהם¨ קוצר למשל תהליך קבלת
החולה¨ לשביעות רצון המשפחותÆ

מחלקת קבלת חולים¨ הכוללת שתי מזכירות רפואיות¨ אחראית
על קבלת חולים וניהול הרשומות הרפואיות בביה¢ח Æאחת המטרות
שהצבתי לעצמי היא ייעול המחלקה הן מבחינת נהלים והן מבחינת
ניהול הרשומה הרפואיתÆ
כמנהלת מחלקות כספים וקבלת חולים מזה מספר שנים¨ אני
יכולה להעיד שהמחלקות הללו מאוישות בצוות איכותי¨ מקצועי
ומאיר פנים Æכל העובדות עושות מאמצים לתת את השירות
הטוב ביותר לכל הפונים אליהן¨ החל בהנהלה וצוות ביה¢ח¨ וכלה
בחולה ומשפחתו Æואמנם¨ אני מקבלת משוב חיובי מאד על עבודת
המחלקות ואני מרוצה מכך Æיחד עם זאת¨ איננו שוקדים על השמרים¨
וכולנו משתדלים כל הזמן לייעל ולשפר במה שרק ניתן ואפשרÆ

רואת חשבון רחל לוי¨ אם לששה ילדים¨ ו≠ πשנים בבי“ח הרצוג¨
ידעה כבר מגיל צעיר שתעסוק בתחום ראיית חשבון Æאביה¨ שכיהן
שנים רבות כגזבר עיריית דימונה¨ השפיע על ”הבחירות“ שעשו ילדיו
בחייהם Æללוי אחות רואת חשבון¨ שני אחים יועצי מס ואחות נוספת
בוגרת לימודי מדעי המחשב ומתמטיקהÆ

אסיים בפרט טכני∫ מחלקת כספים מספקת שירותי קופה קטנה
לעובדים ©תשלום עבור תרופות והחזר הוצאות® ולמשפחות החולים
©רכישת תלושי אוכל® ≠ כל יום בין השעות ∞≥ Æ±≤Æ≥∞≠±∞Æעל מנת
שנוכל לתת לכולכם את השירות הטוב ביותר¨ נא¨ הקפידו על לוחות
הזמניםÆ¢

מחלקת כספים∫
מנה“ח בת שבע עזרא¨ מלי סורק¨ אנה שובינסקי¨ חדוה
ויסבורד¨ לישי בניימין¨ מאיה זינו¨ טליה עמדי
סגנית מנהלת מחלקת כספים∫
רו“ח אסתר טסלר
מחלקת קבלת חולים∫
רחל ממן ומירי חבה
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הפרויקט לשיקום מונשמים
יוצא לדרך
בחודשים האחרונים¨ ולראשונה בבי¢ח הרצוג¨ נפתח במחלקה
לגריאטריה אקוטית ב ßפרויקט לשיקום מונשמים¨ במסגרתו
מקבלים המאושפזים טיפול מתוגבר בשיקום נשימתי ושיקום
פיזיÆ
ד¢ר עדי ששון¨ המנהל הרפואי∫ ¢הפרויקט הינו שיאו של שיתוף
פעולה בין המטפלים בסקטורים השונים ≠ רפואה¨ סיעוד ופרא≠
רפואה Æמדיניות זו של חיזוק הטיפול הכוללני במאושפזים¨
המאפיינת את מחלקת השיקום¨ חוצה את כל מחלקות בית
החולים ושמה את החולה על כל צרכיו במרכז Æכך הוחל ברכש
עמידונים ומתן טיפול שיקומי נשימתי במחלקת ילדים מונשמים¨
ובקרוב יופעל גם סנוזלן נייד לשיפור הגרייה בילדיםÆ¢

תיאטרון
במחלקת
ילדים
מונשמים
סיפור המגילה לילדים

במחלקת ילדים חגגו השנה את הפורים בדרך מיוחדת Æמאופרים קלות¨ צפו הילדים
בהצגה על סיפור המגילה Æפרופ‘ רינה גיל¨ מנהלת המחלקה∫ ”אנו יוצאים מנקודת הנחה
שלמרות מצבם¨ הילדים חשים מה שקורה סביבם ולכן¨ אנו משקיעים בשיפור איכות
חייהם ותחושתם האישית“ Æסימה בלוקופיט¨ אחות אחראית במחלקה∫ ”כל גירוי חיצוני¨
ובוודאי תיאטרון¨ נותן למשפחות ולצוות עוד תקווה לשיפור במצב הילדים“Æ

המרכז לטראומה של ביה¢ח הרצוג להעצמת הקהילה∫

פעילות במהלך הלחימה בדרום ואחריה
ילדים ומבוגרים רבים תושבי הדרום¨ נאלצו להתמודד עם אירועים
טראומטיים שחוו במהלך ירי הטילים הממושך Æפעילות מרכז
הטראומה של ביה¢ח הרצוג נתנה מענה לצורכי אוכלוסיה זו במהלך
הלחימה¨ כמו גם לפניה ואחריהÆ

בין פעילויות המרכז:
 .1בקהילה
•

•
•

סדנאות הרפיה ופעילות לשעות הפנאי לילדים ונוער מאשקלון
והסביבהÆ
סדנאות תמיכה ושיחות פרטניות למשפחות הלוחמים בדרוםÆ
הפקת חוברת עבודה לגיל הרך ≠ ¢החוסן שלי ≠ ¢וחלוקתה לילדי
הדרום במטרה לסייע להם לזהות ולדון ברגשות שעלו במהלך
מתקפות טיליםÆ

 .2במערכת החינוך
•
•

ינואר  Æ≤∞∞πר‘ עיריית קריית≠גת מקבל
מד“ר נעמי באום חוברות עבודה לילדי עירו

פעילויות העצמה למורים¨ הורים ותלמידים בשדרות והסביבה¨
באר שבע¨ יבנה וקריית מלאכיÆ
תמיכה בצוותים חינוכיים¨ עובדים סוציאליים ופסיכולוגים
בקריית גת ואשדוד וסדנאות לצוותים בכירים של משרד החינוך
בנושא חזרה לשגרהÆ

 .4חיילים קרביים
•

 .3בנות שרות לאומי
•

הכשרת בנות שירות באופקים לסייע לאוכלוסיה במקלטים
ולקשישים בביתםÆ

תוכנית לחיילים קרביים משוחררים במטרה להפחית את
השפעת האירועים הטראומטיים שחוו ולהקל על המעבר לחיים
האזרחיים Æבתוכנית¨ הכוללת סדנאות ומסע בן ∂ ימים לחו“ל¨
השתתפו עד כה  ¥קבוצות חיילים משוחררים Æהמשתתפים
דיווחו כי הפרויקט הועיל להם מאד בהתמודדות עם החוויות
הקשות שעברוÆ

הרצאות ופעילויות בביה“ח
הרצאות רפואיות לצוות ביה¢ח
ימי ד ¨ßב≠∞∞ ¨±≤Æבמרכז ההדרכה ע¢ש לילי סילבר¨ בקומת הכניסה
הרצאות חודש אוגוסט:
הצגת מחקרים שבוצעו
ד¢ר אסתר≠לי מרקוס¨ מנהלת מחלקות מונשמים
בהרצוג ©®μÆ∏Æ∞π
וגריאטריה אקוטית אß
ד¢ר תמר ברגשטיין¨ רופאה אפידמיולוגית של ביה¢ח
מחלקת גריאטריה אקוטית בß

שחפת≠היבטים אפידמיולוגיים
אבחנתיים ©®±≤Æ∏Æ∞π

הדר לנקרי¨ היחידה לתזונה

פצעי לחץ ותזונה ©®±πÆ∏Æ∞π

עידכון תרופות ©®≤∂Æ∏Æ∞π
ד¢ר יהודה שוורץ¨ מנהל בית המרקחת
הרצאות חודש ספטמבר יפורסמו על לוחות המודעותÆ
הצגות המקרים והרצאות ההעשרה נועדו לכל צוותי ביה¢ח Æהמעוניין להציג
נושא במסגרת הרצאות העשרה יפנה לד¢ר יאול¨ מנהל מחלקת סיעוד מורכבÆ
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מועדון עיתונות

ועידות וידאו בינלאומיות

ימי ב‘¨ ב≠∞∞ ¨±≤Æבמרכז ההדרכה ע“ש לילי סילבר¨ בקומת הכניסה

ממשיכות להתקיים בביה“ח ועידות הוידאו הבינלאומיות בהשתתפות
מרכזים רפואיים בקנדה¨ ירדן וישראל Æבין הנושאים שנדונו בחודשים
האחרונים∫

במפגשים¨ שנועדו לצוות הרפואי הגריאטרי¨ מוצגים מחקרים מהספרות
הרפואית ונושאים מתחום הגריאטריהÆ

™ תסמונת טורט≠חידושים בטיפול ©®≤≤Æ¥Æ∞π

מנהלת התוכנית∫ ד“ר ילנה צוקרמן¨ מנהלת מחלקות גריאטריה אקוטית
ב‘ וסיעודיתÆ

™ הפרעות בליעה ©®±μÆ∂Æ∞π
™ דמנסיה בעקבות נזק מוחי אנוקסי ©®±∑Æ∂Æ∞π
ב≠ ≤≤ÆπÆ∞πתתקיים ועידת וידאו בנושא נוירוגריאטריה בהשתתפות ביה“ח
איינשטיין בסאו≠פאולו¨ ברזיל Æמנהל התוכנית∫ ד“ר יקיר קאופמן¨ נוירולוג
ביה“ח ומנהל המחלקה הפסיכוגריאטריתÆ

לומדים על שוק ההון
ציבור העובדים והמנהלים של ביה“ח¨ התכנס בראשית פברואר
במרכז ההדרכה ע“ש לילי סילבר¨ לשמוע את הרצאתו של יניב חברוני¨
מחברת ”פסגות אופק“¨ על ”השפעות מקומיות של המשבר הפיננסי“Æ
ההרצאה עסקה בתהפוכות שחלו בשנה האחרונה בכלכלה העולמית
בכלל ובשווקי הכספים וההון בפרט¨ ונגעה בהשלכות המשבר העולמי
על כלכלת ישראלÆ
אורנה כהן¨ משנכ“ל∫ ”התגובות להרצאה היו חיוביות וכעת מתוכננת
הרצאה שנייה בנושא קרנות פנסיה¨ קרנות השתלמות וקופות גמלÆ

קצרים
מינויים חדשים
ברכות

מינואר  ≤∞∞πנוספו לביה“ח כ≠∞≥ עובדים חדשים Æבין המינויים
החדשים לשנת ∫≤∞∞π
ד“ר יוליה נמסטניק

ממחלקת ילדים וגריאטריה אקוטית א‘¨
מונתה למרכזת תחום מונשמים ילדים
ומבוגרים לאחר קבלת תואר מומחה
בגריאטריה

אתי חזקיהו

מונתה למ“מ מנהלת סיכונים

שני מיארה

מונתה לראש צוות מחלקת שיקום

ליפעת אקוע
לדניאלה גדז‘
ליאיר גדרון
לרוויטל גיל
לשרית וקובי זלצמן
ליפית כהן
ליפית ניסים
לאדריס סווילם
לשולי סימון
לדליה פרץ≠אברהם

עובדים
שפרשו

מפסיכיאטריה נשים
ממונשמים א‘ ב‘ וילדים
מיחידת מחשוב
ממרכז הטראומה
תרפיסטים נשימתיים
משירותי סיעוד
מיחסי ציבור
מסיעודית
מריפוי בעיסוק≠גריאטריה
ממחלקת משק

להולדת הבן
לנישואי הבן
להולדת הבת
להולדת הבת
להולדת הבן
להולדת הבן
להולדת הבן
להולדת הבת
להולדת הבן
לנישואיה

תנחומים

רג‘ין סלימי,
המרפאה הקהילתית
לבריאות הנפש

בית החולים הרצוג משתתף בצערם של העובדים:
עטאללה בדרין
היילו זימאם
מזל טרבלוס
אנג‘לה לינובסקי
מוראד מואמנה
בליאנה שולץ

ברכות והמשך עשייה
פורייה°

רג‘ין סלימי ©עומדת משמאל® וחברות לעבודה
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גימלאי ביה“ח
ממונשמים ג‘
מפסיכוגריאטריה
מגריאטריה אקוטית א‘
מסיעודית
מגריאטריה אקוטית א‘

על מות אשתו
על מות אחותה
על מות אמה
על מות אמה
על מות אביו
על מות בעלה

ר ו ו ח ת ה ע וב ד  פ ע י ל ו י ו ת  ה צ ע ו ת
הנהלת הרצוג בשיתוף ועד העובדים ציינו כבכל שנה את חג הפורים¨ חג הפסח ויום האיש והאשה

פורים
נחוג עם דוכני מכירה לקניות מוזלות בלובי הכניסה¨ פינת קריאה
בקלפים ומוסיקת רקע Æמשלוח המנות לעובדים¨ נרכש מהעמותה
לילדים נפגעים ”שכולו טוב“Æ

יום האיש
והאישה
צוין ב≠  ∏Æ≥Æ∞πבסדנת
בריאות¨ מודעות עצמית
ואסתטיקה שיועדה לנשים
וגברים כאחדÆ

הנחות בבתי עסק בהצגת כרטיס עובד
כלבוטק עדיקא¨ מוצרי בשר ומכולת¨ כנפי נשרים ≥¨
גבעת שאול
תכשיטי כהן¨ בן הלל  ¨¥ירושלים∫ •∞≥ הנחה על מגוון
תכשיטים
מספרת קובי אפוטה¨ קניון רב≠חן¨ תלפיות∫ פרטים
בלוח ועד עובדים
אופטיקנה∫ הנחות ברכישת משקפיים Æיפורסם מועד
הגעת ניידת≠אופטיקנה למכירת ובדיקת ראיה
מאפיית יעלה ©סמוך לביה“ח®∫ •∞ ±הנחה
מוצרי בשר חמווי ©סמוך לביה“ח ליד טסטליין®∫ •μ
הנחה

פורים בהרצוג

פסח
חרף המיתון¨ העלו ההנהלה וועד העובדים את שווי השי לחג
שכלל תווי קניה ומתנהÆ

ת.ד ,3900 .ירושללים  .9910035טלל0255316875 :
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פסח תשס“ט Æברכת המשנכ“ל לעובדים
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