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ברכת יו"ר ועד הפועל
בפרוס שנת התש"ע הבאה עלינו לטובה ,ברצוני לברך את עובדי
בית החולים ומשפחותיהם ואת החולים המאושפזים
ומשפחותיהם ,בשנת בריאות ואושר .תודתינו לעובדי ביה"ח ,על
"עבודת הקודש" הנעשית במסירות כה רבה וזוכה לשבחים
מהחולים ובני משפחתם ,וכמובן מההנהלה ומחברי ועד הפועל.
עברה עלינו שנה קשה במישור הכלכלי ,אך בעזרתכם ,יכולנו
להתמודד עם הקשיים ללא טלטלה ,ללא פיטורי עובדים וללא
קיצוצים בשכר .אנו גאים בכם ,הינכם שותפים נאמנים לאתגרים
שהצבנו לפנינו.
עתה ,אנו עומדים בפני התחלת בניית אגף חדש ,פרויקט שידרוש
מאיתנו מאמץ עילאי בגיוס משאבים ,זאת בנוסף לתרומת הנדיב
 מר היינץ סמסון .יהי רצון שנסתייע בעזרת הקב"ה בהתגשמותמטרה זו ,לתועלת כל תושבי ירושלים .הבה נישא כולנו יחד תפילה:
"אבינו מלכנו  -שלח רפואה שלמה לחולי עמך" .אמן.
שנה טובה!
שמאי קינן ,יו"ר ועד הפועל

ברכת המנכ"ל
שלום רב,
החגים הגיעו ואנו כבר נהנים ממהדורה שלישית של העלון.
בימים אלה עוברות עלינו תמורות רבות ,הן בשל המצב
הכלכלי הקשה והן בשל הלחץ הגובר לאשפוז חולים .בתוך
כל אלה ,עובדי בית החולים מכל המגזרים מושכים יחד
בעול ונותנים את הטיפול הטוב ביותר לחולים
ומשפחותיהם .מכתבי התודה המגיעים ממשפחות החולים
משקפים את הרוח השוררת בבית החולים המאפשרת,
למרות הקשיים ,להמשיך בפעילות המבורכת .על כל זאת
נתונה תודתי לכל אחת ואחד מכם ,העושה כל אחד
בתחומו...
לפני כמה שבועות נפרדנו בצער מנשיא ביה"ח ,שופט בית
המשפט העליון )בדימוס( – יהודה כהן ז"ל ,לאחר מחלה
קשה וממושכת .רוב עובדי בית החולים לא זכו להכירו ,אך
האיש היה רב פעלים ,דור שני לניהול בית החולים ,והוא
יחסר לנו .יהי זכרו ברוך.
אני מאחל לכל אחת ואחד מכם ולמשפחותיכם ,חג שמח
ושנה טובה .מי ייתן והשנה הבאה עלינו לטובה תהיה
מבורכת מקודמתה ונחזה בבנייתו ופריחתו של בית החולים,
לרווחת כל החולים והנזקקים.
שנה טובה !
ד"ר יחזקאל קן ,מנכ"ל ביה"ח

ברכת המשנכ“ל
עובדים/עובדות ,מנהלים/מנהלות יקרים/יקרות
שנת תשס"ט הייתה שנה מפתיעה ומאתגרת ,שנה בה התחוללו
שינויים משמעותיים ונדירים בכלכלה העולמית .שינויים אלה לא
פסחו על המדינה ועל המשק הישראלי ובפרט על מערכת
הבריאות.
ביה"ח גילה איתנות וחוזק כלכלי וניהולי מרשימים הן נוכח מצב
המשק בכללותו והן ביחסי הגומלין עם הגורמים המאשפזים.
ההנהלה החילה הסכמי שכר לסקטורים השונים בביה"ח

והקפידה לשלם את מלוא קצובת ההבראה ,ביגוד ותמריץ.
הצלחת ביה"ח תלויה בכם העובדים/ות ,והמנהלים/ות .אני מאמינה
גדולה בכם ורוצה להודות לכל אחד ואחד מכם על העשייה
המבורכת ועל הטיפול המסור וללא תנאים ,תוך מחויבות עמוקה
לארגון בו אתם עובדים.
אני מבקשת לאחל לכולנו שנה נפלאה של המשך עשייה פורה ,של
שפע כלכלי ,והעיקר ,של בריאות טובה.
שנה טובה עם דבש בנשמה!
אורנה כהן ,משנכ"ל ביה"ח
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השופט יהודה כהן ז"ל
נשיא העמותה וביה"ח הרצוג
שופט בית המשפט העליון )בדימוס(,
יהודה כהן ,שימש כחבר ועד המנהל של
בית החולים הרצוג במשך כ 40-שנה,
שנים רבות מתוכן כיו"ר ולאחר מכן כנשיא
העמותה וביה"ח  -תפקיד  -שמילא עד
מותו .בכך המשיך את דרכו של אביו,
מנחם רפאל כהן ,שהיה משך שנים רבות
יו"ר ועד המנהל של בית החולים הרצוג.
השופט כהן נולד בצפת .הוא היה בוגר
האוניברסיטה האמריקאית בביירות משנת  1934והשלים את
לימודיו בירושלים .השופט כהן החל את הקריירה המשפטית שלו
בבית משפט השלום ,המשיך כשופט

בבית המשפט המחוזי ,ובגיל  ,66נבחר לכהן כשופט בבית
המשפט העליון.
השופט כהן עמד בראש ועדת החקירה הממלכתית "לעניין
היעלמם של ילדים מבין עולי תימן" ,שמונתה לעניין זה
ב 23.1.95-ע"י שופט בית המשפט העליון דאז ,מאיר שמגר.
לאחר מות אביו ,נענה לבקשת הרבנית שרה הרצוג ,והחל
למלא את תפקיד יו"ר ועד המנהל של ביה"ח הרצוג .השופט
כהן ואשתו שולמית היו אורחי כבוד באירועים שנתיים רבים של
ביה"ח.
במהלך שנות פעילותו כאן ,ייזכר השופט כהן כמי שפעל רבות
ובנחישות למען אגף הפסיכיאטריה של ביה"ח.

טקס להשקת ספרו החדש של
פרופ' דסברג
בטקס מרגש לכבודו של פרופ' חיים דסברג ,לשעבר מנהלו
הרפואי של ביה"ח הרצוג ,הושק ב 17.3.09-ספרו החדש:
"טראומה ,אובדן והתחדשות בישראל" .האירוע נערך במרכז
ההדרכה ע"ש לילי סילבר בביה"ח במעמד יו"ר ועד הפועל,
שמאי קינן ומנכ"ל ביה"ח ,ד"ר יחזקאל קן; ובהשתתפות
עמיתים לעבודה מהמקצועות הטיפוליים ,בני משפחה וידידים.
באולם מלא מפה לפה ,ברך ד"ר קן את פרופ' דסברג בהדגישו
את החותם המשמעותי שהשאיר בתחום
הפסיכיאטריה בארץ בכלל
ה
ובביה"ח הרצוג בפרט .תלמידיו
לשעבר ועורכי הספר החדש
– פרופ' גבי שפלר ,פרופ' דוד
גרינברג ,פרופ' אלי ויצטום וד"ר דני
בברום – עמדו בדבריהם על דמותו
ש
של פרופ' דסברג כמורה ,מדריך
ררוחני ,קלינאי אמיץ ומקורי ופסיכיאטר
לא טיפוסי.

מימין לשמאל :פרופ' שפלר ,פרופ' גרינברג
פרופ' דסברג ,פרופ' ויצטום ,ד"ר ברום

ספרו החדש של פרופ' דסברג ,מבוסס על ניסיונו הקליני
והמחקרי במהלך  45שנה" .המטרה העיקרית של ספרי" ,אמר
במהלך הטקס" ,היא להעביר לדור הבא משהו מההשראה
והסולידריות שהייתה איתנו בעבודתנו כאן במאה הקודמת .זוהי
תשובה יצירתית לאבל ,לאובדן ולטראומה שחווינו".

האגף החדש ע“ש סמסון
התקדמות הפרויקט
תיכנון האגף החדש נכנס
להילוך גבוה והתוכניות
ההנדסיות הועברו לעירייה
ולגורמים אחרים על מנת
לקבל את האישורים
הדרושים.

צוות המתכננים בראשות
אדריכל עופר קפלינסקי
הורחב ובוצעה כבר חפירה
ראשונית לבחינת סוג
הקרקע באתר והכשרתו
לכניסת מכונות קידוח וכלים
הנדסיים כבדים.

האגף החדש  -הדמייה

קידוח לבחינת סוג הקרקע באתר הבנייה
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צוות הרצוג בקדמת המחקר
ד"ר ז'אק אייזנברג ,מנהל המרפאה הפסיכיאטרית לילדים ומכון אתגר ,פרסם בJournal of Autism and Development-
 Disorderאת המאמר“Autism Symptoms in Attention :
Deficit/Hyperactivity Disorder: A Familial Trait Which Correlates With Conduct, Oppositional Defiant,
" ,Language and Motor Disorderהעוסק במחקר המראה כי סימפטומים של אוטיזם )קשיי שפה ,קשיים מוטוריים
והפרעות בהתנהגות( שכיחים יותר אצל ילדים עם הפרעות קשב בהשוואה לאחיהם שאינם סובלים מהפרעות אלה.
פרופ' ריצ'רד אפשטיין ,מנהל מחלקת מחקר ,בשיתוף צוות חוקרים ,פרסמו במגזין האינטרנטי  PLOS ONEאת המאמר:
"The Oxytocin Receptor (OXTR) Contributes to Prosocial Fund Allocation in Two Economic Decision Tasks,
" , the Dictator Game and Social Value Orientationהמדווח על מחקר המוכיח כי מקור השוני בהתנהגות אלטרואיסטית
בין בני אדם נעוץ בחלקו בבסיס גנטי שונה.
פרופ' אוריאל הרסקו-לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה ,פרסם בInternational Journal of Neuropsychopharmacology -
מאמר על "."Pilot Controlled Trial of D-Serine for the Treatment of Post Traumatic Stress Disorder
מאמרו של ד"ר פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה-גברים ,העוסק במחקר שערך בשיתוף
פרופ' הרסקו-לוי ,התקבל לפרסום ב .Alternative Therapies in Health and Medicine -המאמר"Shiatsu Adjuvant :
" ,Therapy for Schizophrenia: An Open-Label Pilot Studyמציג ממצאי מחקר פיילוט המצביעים על כך שטיפולי
שיאצו משפרים את מצבם הקליני של חולי סכיזופרניה.
פרופ' דויד גרינברג ,מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש של ביה"ח הרצוג ,ופרופ' גבי שפלר ,הפסיכולוג הראשי של
ביה"ח ,פרסמו מאמר ב Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences -תחת הכותרת "Ultra-Orthodox Rabbinic
" .Responses to Religious Obsessive-Compulsive Disorderהמאמר עוסק בתגובות רבנים חרדיים להפרעות כפייתיות
דתיות.
פרופ' שפלר ,פרסם ב -שיחות ,כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה ,מאמר על "הפסיכואנליזה בישראל במלאת  150שנה להולדת
פרויד-פריחה או קמילה?".
מאמרם של פרופ' יעקב מנצ'ל ,מנהל המכון לאוסטיאופורוזיס ,וד"ר אפרים יאול ,מנהל המחלקה לסיעוד מורכב ,התקבל
לפרסום ב . Journal of the American Geriatrics Society -המאמר"Osteoporosis in Tube Fed (TF), Bed Ridden :
" , Elderly Female Patientsמתריע על הצורך בפיקוח ומניעה של אוסטיאופורוזיס ושברים בקרב חולות מרותקות למיטה.
המחקר הוצג בקונגרס העולמי ה 19-לגרונטולוגיה וגריאטריה בפריס.
ד"ר אסתר-לי מרקוס ,מנהלת מחלקות מונשמים וגריאטריה אקוטית ,וצוות מחקר הכולל את ד"ר יחזקאל קן ,מנכ"ל ביה"ח
הרצוג ,הציגו ב Association World Fellowship International Conference-שנערך בת"א ,את המחקר"Views and :
" ,Conflicts Expressed by First-Degree Relatives of Chronically Ventilated Patientsהעוסק בדילמות העולות בקרב
בני משפחה של חולים מונשמים.
ד"ר שי שוהם ,ממחלקת מחקר ,הציג בכנס השנתי ה 17-של האגודה הישראלית למדעי המוח שנערך באילת ,את המחקר:
""Cerebellar Bergmann glia mediate exercise-induced signals protecting from glutamatergic neurotoxicity
הבודק כיצד הגברת פעילות גופנית מסייעת בהחלמה משבץ מוחי.
ד"ר רות פת-הורנצ'יק וד"ר דני ברום ,מהמרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה ,בשיתוף חוקרים – כולל מהרשות
הפלשתינאית  -פרסמו ב Applied Psychology: An International Review-את המאמר"Posttraumatic Symptoms, :
Functional Impairment, and Coping among Adolescents on Both Sides of the Israeli-Palestinian Conflict: A
" .Cross-Cultural Approachהמאמר מציג פרויקט לאיתור וטיפול בתלמידים הסובלים ממצוקה פוסט טראומטית עקב
המצב הביטחוני ,בצד הישראלי והפלשתינאי .מהמחקר עולה ,ששיעור המצוקה הפוסט טראומתית בצד הפלשתיני גבוה פי 3
מזה שבקרב האוכלוסייה היהודית.
ד"ר יקיר קאופמן ,מנהל מחלקת פסיכוגריאטריה ,הרצה בIsraeli Medical Association World Fellowship International -
 Conferenceשנערך בת"א ,על " ."Stress and Neurodegenerative Disordersבהרצאתו ,הציג גישה חדשנית של ראיית
המחלות הניווניות של המוח לא רק כמחלות גנטיות ,אלא כמושפעות גם מגורמים גופניים ונפשיים.
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קצרים
מאוגוסט  2009נוספו לביה"ח כ 10-עובדים חדשים.
בהצלחה לעובדים החדשים!

ברכות
לריטה ברזני
לחיה גורן
למאיה ז'ינו
לאסתר מתוקו
לטליה עמדי

להולדת הנכד
להולדת הנכד
להולדת הבן
לנישואיה
להולדת הבן

ממחלקת משק
מריפוי בעיסוק-גריאטריה
מכספים
ממונשמים א'
מכספים

תנחומים
בית החולים הרצוג משתתף בצערם של העובדים:
ביליאנה שולץ מגריאטריה אקוטית
מסיעוד מורכב – דיאליזה
נחמה קנר

על מות בעלה
על מות בנה

רווחת העובד  -הצעות
הנהלת ביה"ח בשיתוף ועד העובדים ממשיכים לפעול לרווחת העובד ולהעניק מתנות לחגים.
לקראת ראש השנה תש"ע יחולק שי לכל עובד.

השתלמויות ולימודים
"
14.1.10-19.10.09

'

15.00-8.30

9

60

3.2.10-21.10.09

'

15.00-8.30

16

100

23.2.10-17.12.09

'

15.00-8.15

15

100

הקורסים ,המוכרים כגמול השתלמות ,נערכים במכון תמר ,רח' בית הדפוס  ,12בית השנהב ,גבעת
שאול.

טיפים לחג
איך לעבור את החגים ללא תוספת חור בחגורה?
חשוב להיות מודעים למה שאנו אוכלים
•
אל תגיעו רעבים לארוחת החג ,אכלו לפני כן ארוחות קלות כל  3שעות
•
ערכם הקלורי של "סימני החג" כמו רימון ותפוח בדבש גבוה .טעמו מהם בלבד!!!
•
הקפידו על מנה עיקרית  1בארוחה – דג הוא מנה עיקרית גם כשמוגש כמנה ראשונה...
•
שלבו ירקות בכל ארוחה  -להשגת תחושת שובע לאורך זמן וחיסכון בקלוריות
•
פרוסת חלה היא מנת פחמימה! אין צורך בפחמימה נוספת בארוחה!
•
פעילות גופנית חשובה גם בחג .צאו אחרי הארוחה לצעידה
•
הקפידו על שתייה של לפחות  10כוסות מים ליום ,ולפני כל ארוחה  2-1כוסות
•
חג שמח!
מיכל קרייטר ,מנהלת שירותי התזונה
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