חג שמח

חדשות הרצוג  • 8אפריל  • 2011ניסן תשע"א
שמאי קינן
יו"ר ועד הפועל

האגף החדש ע"ש סמסון:
החפירה מתקדמת
" ..הניצנים נראו בארץ,
עת הזמיר הגיע וקול
התור נשמע בארצינו"

"בחודש הראשון הוא
חודש ניסן" ..כנזכר
במגילת
לאחרונה
אסתר ,נרמזים אנו
חדשה,
לשנה
חדשה
להתחלה
ולפריחה חדשה עם בוא האביב.
אני מודע לעבודה הקשה והתובענית שעברה
על כולכם – כל העושים פה בביה"ח לרווחת
החולים – בעונת החורף שחלף ,ואני מוקיר
זאת ומודה לכל אחד מכם .עמדתם יפה
במשימה.
מן הסתם ,נשמעים קולות של פריחה ובנייה
ברחבי ביה"ח .קולות אלה משמיעים "זמירות
חדשות" על ניצני התרחבות ותנופה.
מהחפירות המתבצעות בימים אלה  -יבנה אגף
חדש ,ובשל כך אנו ממשיכים לשנס מותניים
להמשך גיוס תרומות וכוח אדם הולם.
לקראת חג הפסח ,הוא חג החרות ,נשלחת
אליכם ולבני משפחותיכם ברכה נאמנה -
כוחכם".
ו"יישר
לשמחה
מועדים
איחולי רפואה שלמה ונחת ,לחולים היקרים
ולמשפחותיהם.
בברכת חג שמח  -ומצטרפים לאיחולים
כל חברי הוועד המנהל -
שמאי קינן

סוף סוף לאחר קבלת כל האישורים
מהעירייה ,הוחל בשעה טובה בתהליך
בניית האגף החדש ע"ש סמסון.

בימים אלה ,מרעידים את ביה"ח דחפורים
ופטישים המבצעים את חפירת יסודות
האגף החדש .הצליל הזה ערב לאוזניים...
הדחפורים והמחפרים ירדו לעומק  13.5מ'
ממפלס קומה  2ופינו מהשטח כ17.000-
מטר קוב של סלעים ועפר 15 .עוגני סלע
זמניים באורך  10מ' כל אחד ,מחזקים את
קיר הדיפון שלידו מעמיקים כעת את
החציבה .בתום  5-4חודשי חפירה ,יתחיל
שלב הבנייה שיימשך כשנתיים וחצי.
הנהלת ביה"ח מתנצלת על הרעש והאבק
במהלך תקופת החפירות.

שינויים בשירותי מכון הרנטגן:
מדימות אנלוגית לדימות דיגיטלית
יחידת הרנטגן בביה"ח עברה לאחרונה
שינוי משמעותי והיא פועלת מעתה
בשיטה דיגיטלית .עד עתה ,פעלה היחידה
בשיטה אנלוגית כשצילומי הרנטגן פותחו
במקום ונשלחו למחלקות ,עד לפיענוחן
בישיבת רנטגן חד-שבועית .כעת ,עם
רכישת הציוד והתוכנה החדשים ,הפך
התהליך לממוחשב ומהיר יותר .כל צילום
רנטגן מועבר אוטומטית למחשב ,שם הוא
נשמר ומועבר באמצעות דיסק למחלקות
עוד באותו יום .כעבור יום ,מתקבל
במערכת המחשבים פיענוח הצילום
מרופא רנטגנולוג במחלקת הדימות של
בי"ח הדסה ,המקושרת למערכת החדשה.
סאיב דקיק ,רנטגנאי ביה"ח" :זוהי
התפתחות חשובה המייתרת את ארכיב

ד"ר עדי ששון וסאיב דקיק ביחידת הרנטגן

הצילומים והופכת את התהליך לנגיש
ומסודר" .ד"ר עדי ששון ,המנהל הרפואי:
"בשלב זה ניתן לראות במערכת החדשה
את צילום הרנטגן ופיענוחו רק בארבע
עמדות מחשב .בעתיד הקרוב יעשה זאת
כל רופא ממחלקתו.

מרכז הטראומה לעזרת הציבור

הכשרת קאדר תושבי האיטי ע"י מרכז הטראומה

מיד לאחר הפיגוע
במרץ
בירושלים
האחרון ,פתח המרכז
לטיפול
הישראלי
בפסיכוטראומה חדר
מצב לפניות ציבור.
נערך
המרכז

במהירות לקבלת פניות טלפוניות מכל סוג
וקרא לכל מי שחש מצוקה או חרדה
להתקשר ולשוחח עם מומחי המרכז.
הקריאה הובאה לידיעת הציבור באמצעות
הודעות ברדיו ,בטלוויזיה ובאתר
האינטרנט ואנשי המרכז דווחו על פניות
רבות.

מרכז הטראומה נחלץ בימים אלה גם
לעזרת תושבי האיטי בעקבות רעידת
האדמה שפקדה את המקום .שיתוף
פעולה של ארגוני חינוך ובריאות נפש
בהובלת המרכז ,הביא להפעלת תוכנית
תמיכה במקום ,לחיזוק חוסנם האישי של
צוותים חינוכיים ותלמידי בתי ספר.
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ד"ר יחזקאל קן ,מנכ"ל ביה"ח

אורנה כהן ,משנכ"ל ביה"ח

לכל משפחת הרצוג חג שמח!

עובדים ועובדות ,מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח

ערב חג הפסח ,הניקיונות בשיאן ......וכמו בכל ערב חג ,זהו
זמן להרהר בחודשים האחרונים שעברו עלינו ,על משפחת
"הרצוג".

בשיחותיי הקודמות עמכם ,סקרתי את ההתפתחות של
התשתיות הפרסונאליות והפיזיות של ביה"ח בשני
העשורים האחרונים .התייחסתי לשינויים שהעולם בו אנו
חיים עובר וכנגזרת מכך ,השינויים והדינימיות במערכת
הבריאות והערכות הנהלת ביה"ח לכך ,כן סקרתי את החזון
הארגוני של ביה"ח ,הערכים המנחים אותו והתרגום של
ערכים אלה לאסטרטגיה ולעשייה יום-יומית.
היום אני מבקשת להתמקד בשילוב שבין אסטרטגיה,
ערכים ,חזון ארגוני ועשייה רפואית במוצר המתקרא:
מיתוג .העולם כאמור משתנה מול עינינו בכל רגע ,הימים
של צרכנים = לקוחות = חולים ובני משפחותיהם הפסיביים
הולכים וחולפים .הסיבה המרכזית לכך טמונה בטכנולוגיה
המואצת המאפשרת בקלות יתרה מעורבות והשפעה.
לאור מגמה זו ,החליטה הנהלת ביה"ח כי נכונה השעה
לקבוע את האסטרטגיה התקשורתית שבה אנו מעוניינים
לתקשר עם העולם.
תקשורת שתאפשר יצירת שפה ומסרים בצורה אחידה,
תבליט ותייחד את העשיה בביה"ח ותגבש בצורה חוויתית
את "גאוות היחידה" וזאת החל מלוגו ,עבור לטופסולוגיה
תואמת ,ציוד תואם ,אתר אינטרנט ,דיוור ישיר וכו' .ירושלים
תדבר ותשיר את הסמלים ,הצורות והצבעים של ביה"ח.
אני תקווה כי שנת  2011תסתיים בסימן המיתוג של ביה"ח
– שימחיש ויבטא את העשיה המבורכת של כל עובדי
ומנהלי ביה"ח.
שנת  2011גם מסומנת כשנת התקשוב – שנה בה נחל עד
למחצית  2011בפרויקט המחשוב של ביה"ח ,המחלקות
הרפואיות ימוחשבו בהדרגה ,במערכות האדמינסרטיביות
תעשה קפיצת מדרגה משמעותית באמצעות מערכות
מחשוב מתקדמות והוליסטיות אשר ישדרגו את השירות
לעובדים ,לחולים ולבני משפחותיהם.
אני מבקשת להודות באופן אישי לכל עובד ועובד ולכל
מנהל ומנהל על עבודתו הברוכה ועל תרומתו היחודית
להצלחת ביה"ח ולאחל לכולנו שנה של צמיחה,
התפתחות ובשורות טובות.
אורנה כהן

חודשים של עומס קשה במחלקות ,תורים אין-סופיים של
ממתינים לאשפוז ,אשר עם כל הרצון הטוב שיש לנו –
פשוט לא ניתן לתת לכולם מענה.
ויחד עם זאת ,שבחים רבים מהחולים וממשפחותיהם על
הטיפול המסור והיחס החם גם בעיתות משבר ,ומעל הכל -
החיוך והמילה הטובה.
במקביל לקשיים שעלו בכל מגזרי ביה"ח ,הייתה גם
התקדמות ,וחברים חדשים הצטרפו למשפחתנו כדי לתרום
מיכולתם .במבצע מורכב ,שינו כמה מחלקות את מקומן
ואנו מקווים שהדבר יאפשר לכל מחלקה לפעול בתנאים
מתאימים יותר לצרכיה.
אמנם נאמר "לעולם אל יאמר אדם צר המקום עלינו" ,אך
ניתן לומר כי המקום צר מלהכיל את צרכי הציבור .על כן,
כידוע לכולם )גם שומעים וגם רואים ,(...הוחל בתנופת
בנייה להקמת מבנה חדש ומרווח שייתן מענה לצרכי ביה"ח
לעשור הקרוב – אם לא יותר.
עוד הדרך ארוכה ואבק עוד יעלה מהשטח  -אך סוף-סוף
המטרה נראית באופק.
אני מאחל לכולנו חג כשר ושמח,
ימים של התחדשות ובנייה,
אושר ובריאות לנו ולבני משפחותינו.
ד"ר יחזקאל קן

מה הקשר בין תשישות
ואוסטיאופורוזיס?
"יש לפעול בקרב חולים
הסובלים מתשישות לגילוי
מוקדם של אוסטיאופורוזיס
ולטיפול בהתאם ,זאת על
סיבוכים
למנוע
מנת
אפשריים ובמיוחד שברים" -
זהו אחד מממצאי מחקר
פרופ' יעקב מנצ'ל במכון לבדיקת צפיפות העצם בראשות פרופ' יעקב מנצ'ל,
מנהל אגף גריאטריה ומכון
האוסטיאופורוזיס בבי"ח הרצוג ,שהוצג ב ,22.3.11-בכנס בספרד.
במחקר ,שנערך בשיתוף ד"ר שלי שטרנברג מקו"ח מכבי וצוות
מחקר מהרצוג ,לקחו חלק  235נשים מעל גיל .70

פרופ' מנצ'ל" :מצאנו קשר סטטיסטי בין תשישות
לאוסטיאופורוזיס ,במיוחד כשנלקח בחשבון היחס בין משקל וגובה
) .(BMIהמחקר גם אישר שחולי אוסטיאופורוזיס סובלים ממשקל
ירוד" .אוסטיאופורוזיס היא תופעה שכיחה במיוחד בקרב נשים מעל
גיל  .50תשישות ,מופיעה בגיל גבוה ומאופיינת בין היתר בקשיי
הליכה ,חוסר שיווי משקל וירידה במשקל.
פרופ' מנצ'ל השתתף לאחרונה בכנס נוסף לגריאטריה שנערך
ב ,11.4.11-באיטליה ,בו הציג תוצאות מחקר אחר בראשותו ,שעסק
בשיטות לבדיקת תשישות .במחקר נמצא שעל מנת להגיע
לתוצאות בדיקה מהימנות ,יש לעשות שימוש בשתי שיטות
הבדיקה הקיימות )שיטת פריד וויס( ,הכוללות גם בדיקת מהירות
הליכה וכוח יד.

ביקורי אישים ומשלחות

•

יו"ר האגודה האמריקאית
לאלצהיימר ,אריק הול ,ביקר
ב 19.1.11 -בביה"ח ונפגש
עם ד"ר יחזקאל קן  -מנכ"ל
ביה"ח ,ד"ר עדי ששון -
המנהל הרפואי ,ד"ר יקיר
קאופמן  -מנהל מחלקת
ד"ר יחזקאל קן ויו"ר האגודה האמריקאית לאלצהיימר פסיכוגריאטריה וד"ר שי
שוהם – ממחלקת מחקר.
מטרת הביקור הייתה לבדוק אפשרויות לשיתוף פעולה .האורח גילה
התעניינות מיוחדת בתוכנית הייחודית לטיפול בהפרעות התנהגות
חריפות בחולים דמנטיים ,המשולבת בפעילות מחלקת
פסיכוגריאטריה.

•
מנהל מחלקת יח"צ ,סטיב שורץ
ויו"ר ידידי הרצוג בגרמניה

יו"ר ידידי הרצוג בגרמניה ,עו"ד
אינגה דנש-דונקל ,ביקרה ב27.2.11-
בבית החולים.
היא סיירה במחלקת ילדים
ובמחלקת שיקום וגילתה התעניינות
מיוחדת בחדר הסנוזלן.

•

מורים מבי"ס אורט בית הערבה בירושלים הגיעו ב13.2.11-
לביקור במחלקה הפסיכיאטרית של ביה"ח.

מודל קבוצת תמיכה במשפחות חולים
הוצג בכנס לרפואה פליאטיבית

עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס
מנחה קבוצת תמיכה

מודל קבוצת תמיכה להעצמת
משפחות חולים מונשמים
בהרצוג ,הוצג בכנס ה 16-של
האגודה הישראלית לטיפול
פליאטיבי ,שהתקיים בפברואר
האחרון במרכז הכנסים בקריית
שדה התעופה .המודל הוצג ע"י
עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס,
שיזמה הקמת קבוצות אלה
בהרצוג ומנחה אותן .מדובר

בפרויקט מתמשך שנועד
לקרובות משפחה מדרגה
ראשונה של חולים מונשמים
כרונית ,וייחודו בשיח המתפתח
בו של נשים במצב משבר לא
פתיר .כל אחת מהמשתתפות
לוקחת חלק ב 10-מפגשים
שבועיים המהווים עבורה תמיכה
אי-ודאות
של
בנסיבות
מתמשכת .בין הנושאים הנדונים
במהלך הפעילות התהליכית:
נשיות בזמן משבר ,אבל
מתמשך ,פרידה מתמשכת,
חוסר אונים והתמודדות עם
אי-ודאות .הפגישות כוללות:
דינמיקה קבוצתית ,טיפול
באמנות ,טיפול במוסיקה,
ביבליותרפיה ,וקלפים טיפוליים.

הצוות החינוכי בא להכיר מקרוב את עבודת ההתנדבות של תלמידיהם
מכיתה י"א ,זו השנה ה.4-
ארחה והדריכה :מרפאה בעיסוק ריטה לוין.

תרגיל פינוי מחלקת מונשמים
תרגיל פתע לפינוי מחלקת
מונשמים נערך בביה"ח
ב .16.2.11-התרגיל נועד
לבחון התנהלות המחלקה
באירוע חירום בשעות לא
שגרתיות .זהו צעד נוסף
במסגרת ההכנות הנעשות
מתרגלים פינוי מחלקה .מימין לשמאל:
קאופמן ,חיים דמתי בביה"ח להתמודדות בשעת
ד"ר עדי ששון ,חנה יוסף ,ד"ר יקיר
חירום .בתרגיל השתתפו
המערכים הרפואיים והסיעודיים בביה"ח וצוות הביטחון .ניהל את
התרגיל המנהל הרפואי  -ד"ר עדי ששון ,כשלצידו מנהל מחלקת
פסיכוגריאטריה  -ד"ר יקיר קאופמן ,מנהלת שירותי סיעוד  -צביה לוי,
אחיות מפקחות טניה דובינסקי וסיגי ארבבוף ,אחות כללית  -חנה
יוסף ,וקצין הביטחון חיים דמתי .צוות המחלקה פעל היטב באירוע.
בשל החשיבות הגבוהה שרואה הנהלת ביה"ח במוכנות הצוות לשעת
חירום ,נערכות הדרכות רבות בנושא ובעתיד צפוים תרגילי פתע נוספים.

התוכנית לחיילים קרביים
במרכז הטראומה צוברת תאוצה
תוכנית "שקט נפשי" לחיילים
קרביים משוחררים ממשיכה
הפרויקט,
תאוצה.
לצבור
שמפעיל מרכז הטראומה זו
השנה הרביעית ,בא לאפשר
אירועים
לעבד
ללוחמים
טראומטיים שחוו במהלך
שירותם הצבאי ולהקל בכך על
המעבר לחיים אזרחיים .התוכנית
פותחה כאשר התברר שחיילי
צה"ל שנחשפו לטראומה ואובדן
בעקבות מלחמת לבנון ,לא
טופלו תמיד כנדרש .מרכז
הטראומה הרים את הכפפה
ופיתח תוכנית חדשנית לחיזוק
חוסנם האישי .במהלך התוכנית,
משתתפים הלוחמים במסע בן
שישה ימים בחו"ל ,משולב

בסדנאות ובאירוח קהילה יהודית
מקומית .כ 120-לוחמים לקחו
עד כה חלק בפרויקט ,במסגרתו
השתתפו במסע לאיטליה,
אנגליה ,צרפת ,הולנד וקנדה.
מדיווחי המשתתפים עולה כי
התוכנית הועילה להם מאד
בהתמודדותם עם החוויות
הקשות שחוו.
רכז הפרויקט – ששון רכבי
רכז לוגיסטי  -אלון ולטמן

פרופ' פסח ליכטנברג

מגרש חנייה לעובדים

ברכות לד"ר פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה-גברים ,על
קבלת מנוי לפרופסור מטעם ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית
והדסה .פרופ' ליכטנברג ,המשמש גם כראש החוג לפסיכיאטריה
מטעם האוניברסיטה ,מקווה שמעמד זה יוביל למימוש המשך
תוכניותיו לשיפור חיי המתמודדים עם קשיים נפשיים.

עם קבלת אישור מהעירייה ,יפתח בימים הקרובים מגרש חנייה חדש
צמוד לחנייה הפנימית .הפעלת המגרש שתהיה נסיונית וחלקית ,באה
להקל על העומס .לאחר הפסח ,יתבצעו במקום שינויים והמגרש יפתח
להפעלה מלאה.

 .1922ביה"ח הרצוג
 .1899רשימות חולים

סיפורו של ביה"ח הרצוג

 .1904ספר החשבון ה 9-של ביה"ח

על תקציב – תמיכה – וגיוס כספים
תקציב ביה"ח הרצוג שבדרך

 .1899פרוט הכנסות ביה"ח

עם הקמת בית המחסה ,הקפידה חברת
"עזרת נשים" להנפיק דו"חות מפורטים אודות
פעילותה .מדי שנה פורסם דו"ח שהציג
הכנסות ,הוצאות ,מצב החולים ומספרם
ואינפורמציה על התפתחות החברה.
כשנתיים לאחר הקמת בית המחסה ),(1896
הוא בי"ח הרצוג שבדרך ,מדווח על:
סך הכנסות  49,651 -גרוש
סך הוצאות –  50,960גרוש
)דוד ילין ,ירושלים של תמול ,ירושלים תשל"ב,
עמ' (416
באותה תקופה ,נוסדה בירושלים חברה נוספת
בעלת שם דומה – "עזרת נשים בנות ירושלים"
– ששמה לה למטרה ,כמו חברת "עזרת
נשים" ,לעזור לחולות ויולדות עניות .השוואת
תקציבי שתי החברות מעלה ,שהכנסות חברת
"עזרת נשים" )שהקימה את בי"ח הרצוג( היו
גדולות פי  3והוצאותיה לסיעוד היו גדולות פי
 .5החוקרת ברכה סלאי מסבירה ,שהוצאות
בי"ח הרצוג שבדרך היו גדולות מכיוון
שתרומות למוסד נוצלו לא רק לכלכל חולים
ולשפר את בריאותם אלא גם לשימושים רבים

אחרים :החזקת המוסד והרחבתו ,בניית בית
קבע ,תמיכה בבית
מלאכה לבנות בעיר,
תמיכה בבית תמחוי
ביפו ,תשלום הוצאות
קבורה לחולים עניים
שנפטרו
וסבסוד
מיילדות לבתי נזקקים.
כל אלה אינם שימושים
לתרומות
אופייניים
לחברה כמו "עזרת
נשים".

מה היו מקורות
התמיכה ומאין
גייסו תרומות?
 75%מהכנסות ביה"ח בשנותיו הראשונות,
הגיעו ממקורות ארץ ישראליים .זאת לעומת
החברה המקבילה שהוקמה באותה תקופה
בירושלים ,שמימנה את רוב הוצאותיה מכספי
חו"ל .מצב זה משקף את התמיכה הרחבה לה
זכה ביה"ח הרצוג שבדרך בציבוריות הארץ-
ישראלית בעיר ,במושבות ,ביישוב הישן
וביישוב החדש.
אז מאין הגיעו התרומות ?
 .1מוסדות – רשת רחבה ומגוונת של מוסדות
תמכו בבית המחסה של חברת "עזרת נשים"
כבר מראשית הקמתו:
לשכת בני ברית ,ועד כל הכוללים ,בי"ח ביקור
חולים וחברה קדישא .הכוללים השונים )כמו
הספרדים ,התימנים ,וילנא ,אונגרין( שילמו לפי
מספר חוליהם המאושפזים.
 .2עזבונות – מבעלי הון כמו :ישעיה אהרון
ניישטאט ) (1902ושרגא יעקובסון ).(1906
 .3מושבות – תמיכת המושבות השונות בבית
המחסה הייתה ייחודית בזמנה .עברה של

משפחת פינס הפעילה ביהוד ויפו וקשריה עם
תנועת "חובבי ציון" והמושבות ,עזרו לגיוס
כספים מקהל יעד זה.
בספרי החשבונות הראשונים של ביה"ח,
מופיעות באופן קבוע תרומות מהמושבות של
אז  -ראשל"צ ,עקרון ,גדרה ,קסטינה ,רחובות
ופתח תקווה  -לרוב מנשות המושבה.
דוד ילין מדווח על כך בספרו "ירושלים של
תמול" )עמ' " :(171אחרי איסוף כורמינו את
ענביהם ואיכרנו את תבואת שדותיהם ,יצאה
ציפה פינס למושבות....ובימים אחדים אספה
כשלוש מאות וחמישים פרנק".
 .4וועדי נשים – על הרשת הבינלאומית של
וועדי הנשים ,הרחבנו בעלון הקודם .בסוף
העשור הראשון לביה"ח היו רשומות למעלה
מ 300-חברות כשכל אחת תורמת תרומה
חודשית צנועה .חברות הוועד ניהלו גם את
משרד ביה"ח בהתנדבות.
 .5נדבנים  -ספר החשבון ה(1897-1896) 3-
של ביה"ח ,מדווח על תרומות הברון הירש
והברון רוטשילד.
לגיוס הכספים נעזר ביה"ח במכתבי המלצה
ותמיכה מרבנים )הרב י.ח .זוננפלד ,הרב א.י.
ק ו ק ,
הראשל"צ
הרב אלישר(,
רופאים ,אישי
ציבור ידועים
מ.
)יואל
סלומון,
דב
ישראל
פרומקין(,
אנשי חינוך
ועוד.
 .1900פרוט הוצאות ביה"ח

מבוסס על :ברכה סלאי" ,מגמילות חסדים
למוסד רפואי' ,עזרת נשים' ,תרנ"ה-תרס"ו",
קתדרה  ,125תשרי תשס"ח ,עמ' .78-53

מנהלים שעושים בשטח:

עם ד"ר אברהם בריד
מנהל מחלקת שיקום

 22שנה חלפו מאז הגיע ד"ר אברהם בריד
לבי"ח הרצוג .עם סיום לימודיו בביה"ס
לרפואה באוניברסיטת ת"א ,החל את
התמחותו ברפואה פנימית וגריאטריה בבי"ח
שערי צדק בירושלים .בשנותיו
הראשונות בהרצוג ,השתלב במחלקה
התת-חריפה ומשם עבר ב1993-
למחלקת שיקום" .שכנעו אותי להישאר
ומאז אני כאן" ,הוא אומר .מחלקת
שיקום גריאטרי ,אותה מנהל ד"ר בריד,
היא הראשונה מסוגה שהוקמה
בירושלים.
הגעת להרצוג מבי"ח
שערי צדק.
כן .מבי"ח גדול עם לחץ עבודה
אינטנסיבי ותחלופה גבוהה של חולים,
הגעתי לבי"ח קטן יותר בעל אופי יותר
כרוני ,קבלת חולים מתוכננת ,אורך
אשפוז שונה וסוג אחר של בעיות
רפואיות.

"

איזה שינויים עברה מחלקת שיקום
מאז שהתחלת לעבוד בה?
אופי החולים השתנה .התחלנו לקבל עם הזמן
חולים קשים יותר ,חלקם עם בעיות רפואיות
מורכבות .מעבר לטיפול השיקומי ,דורש מצב
זה השקעה גם בטיפול בבעיות הרפואיות.
שינוי נוסף קשור בהיבט הפיזי של המחלקה
שעברה
ב1999 -
שיפוץ
ששינה
את פניה:
3 - 2
מיטות
בחדר עם
שירותים
ומקלחת
צמודה.

אתה מנהל מחלקת שיקום מאז .93
איזה שינויים הובלת?
הנהגתי במחלקה סדר עבודה יומי ושבועי
הכולל:
 .1ביקור רופאים קבוע ליד מיטת החולה
וישיבות צוות רפואי על תיקי החולים.
 .2ביקור שיקומי שבועי משותף עם שירותי
הפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק ,בו בוחנים את

התקדמות תיפקוד החולה .מדובר בחולים
לקראת שחרור או ששוהים במחלקה תקופה
ממושכת ונבדקים להערכה מחודשת.

מחלקת שיקום היא מחלקה שונה
משאר מחלקות ביה"ח.
נכון .כמחלקת שיקום גריאטרי ,הטיפול בחולה
הוא מורכב .במקביל לטיפול השיקומי ,נערך
מעקב וטיפול רפואי במחלות נלוות
מהן סבל החולה עוד קודם הגעתו
למחלקה .שהרי שיפור במצבו
הגופני-רפואי ,ישפר את הישגי תהליך
השיקום .הבדל נוסף הוא קצב
תחלופת חולים גבוה .ב2010-
השתחררו מהמחלקה כ 32-חולים
בממוצע חודשי ומספר דומה של
חולים התקבלו .נמצאים כאן חולים
עם פרוגנוזה הטובה ביותר להשתפר
ולחזור לתפקד בביתם או במסגרת
אחרת.

איך אתה רואה את תפקידך
במחלקה?
אני משרת ציבור .כשאנשים מודים לי
מחלקת שיקום ייחודית השמה דגש
שהקדשתי להם מזמני תשובתי :בשביל
על ההיבט המקצועי והאישי
זה אני כאן .לענות לשאלותיכם ולפתור בעיות.

"

 .3המשכנו בקיום ישיבת צוות שבועית
רב-מקצועית בהשתתפות כל הגורמים
הרפואיים ,לעדכון מצב החולה ותכנון הצעדים
הבאים עד לשחרור.
שיתוף הפעולה בין כל מקצועות הטיפול הוא
הדוק תוך זרימת מידע יומי ביניהם .במחלקה
מתקיים קשר קבוע וזמין עם משפחות החולה
לעדכון המצב הרפואי.
איך מגיעים חולים למחלקת שיקום?
הפנייה ממחלקות אשפוז של בתי"ח בעיקר
בירושלים )אורתופדיה ,פנימית ,כירוגיה,
נוירולוגיה וגריאטריה( ומיעוטם מן הבית
–כולם באישור ובמימון קופות החולים.
התאמתם לשיקום נבדקת על ידינו עפ"י
סיכומי מחלה וטופסי תפקוד.
אחת לשבוע אני יוצא לבתי"ח ובודק התאמת
חלק מהחולים לאשפוז אצלנו.
איזה סוגי חולים מאושפזים במחלקה?
חולים אורתופדיים לאחר שברים האופייניים
לגיל המבוגר או ניתוחי גב; חולים נוירולוגיים
לאחר שבץ מוחי או ניתוחי ראש; חולים
מבוגרים לאחר מחלה חריפה קשה או
ניתוח ,שירדו בתפקוד ומגיעים ל"קימום"-
חזרה לתפקוד קודם.
חולים אלה ,נשארים תקופה קצרה יחסית
במחלקה ומשתחררים הביתה לאורח חיים
רגיל ותקין.

איזה שינוי היית רוצה
לראות במחלקה?
תגבור הצוות הרפואי ,הסיעודי והפרא-רפואי,
במיוחד בשל הצפי לגידול במספר הפניות
לשיקום לאור הרחבת הזכאות לשיקום לאחר
מחלה חריפה או הידרדרות במצב הרפואי.
מה המסר שלך לעובדים ,למשפחות?
אני רוצה להודות לכל אנשי הצוות שלי ,הרפואי
והסיעודי ,על המאמץ הכביר שמשקיעים
בעבודת קודש זו .חרף האילוצים ,הם נותנים
את המיטב והמירב לטיפול בחולים ואני מאחל
ומצפה שימשיכו ויתמידו .ולמשפחות –
יקיריכם נמצאים במחלקת שיקום מקצועית
מאד ,המתייחסת לכל האספקטים של טיפול
בחולה גריאטרי במהלך האשפוז ולקראת
השחרור .מדובר במחלקה ייחודית ששמה דגש
הן על הפן המקצועי והן על זה האישי,
שמרבית מאושפזיה חוזרים חזרה לביתם
לתיפקודם הקודם והתקין.

צוות רופאי מחלקת שיקום :ד"ר אולגה רודוי ,ד"ר אלווירה קניבסקי,
ד"ר חיים זייד ,ד"ר פיטר גיטר .מנהל המחלקה :ד"ר אברהם בריד

תודה למחלקת שיקום
לד"ר יחזקאל קן ידידי
בשמי ובשם אשת אחי עזרא ז"ל ובנותיהם ,ברצוני להביע את
רגשי הערכתי ותודתי על הטיפול המעולה מבחינה מקצועית
והמסור במובן האישי והאנושי ,לו זכה עזרא אחי בשבועות
האחרונים לחייו במחלקת שיקום.
ביקרתי את אחי מדי יום ויכולתי להתרשם ישירות מהתנהלות
המחלקה ומדרך תפקודה במהלך היממה.
כידוע לך אינני זר למערכות רפואיות .אני מלא הערכה לא
רק להשקעה ולמאמצי השיקום הטיפוליים מצדם של אנשי
הצוות המקצועי באחי ז"ל ,אלא גם לאווירה התומכת
וליחס החם והמתחשב שמאפיין את כל אנשי המחלקה כלפי
החולים המאושפזים ,דברים שלצערי לא פעם נעדרים

14.10.10
בבתי"ח אחרים.
למרות האילוצים והמגבלות בכוח אדם ,לא הייתה פנייה
מצידנו שלא נענתה .הטיפול והשירות ניתנו מכל הלב
והנשמה.
אנא ,העבר את תודות בני המשפחה לכל גורמי המקצוע
ולכל העוסקים במלאכה הנפלאה במחלקת השיקום.
בידידות ובברכה
ד"ר אלכסנדר הס ,פסיכולוג קליני
ירושלים

פורים בהרצוג
פסיכיאטריה גברים
חוגגים בבי"ס אורט בית הערבה
ה מ ח ל ק ה
הפסיכיאטרית
ביה"ח
של
הרצוג חגגה
אלה
בימים
במסיבת פורים
מרגשת בבי"ס
בית
אורט
הערבה .ביוזמת
י"א
תלמידי
המתנדבים
ב מ ח ל ק ה
הפסיכיאטרית בהרצוג ,הוחלט לארח את המאושפזים למסיבת
פורים בביה"ס.
ההנהלה ,הצוות החינוכי והתלמידים הכינו לאורחים תוכנית עשירה
ומושקעת :סדנה למאושפזים ולתלמידים לעיצוב ובניית מסכות
פורים; סיור תלמידים-מאושפזים להכרת כיתות הלימוד ולסיום,
מסיבת תחפושות בניצוח ליצנית רפואית .באוירה עליזה ומשוחררת
ובעידוד התלמידים ,חגגו כולם בשירה ,ריקודים ומשחקי פורים.
שיתוף הפעולה יוצא הדופן בין התלמידים לאורחים הפתיע וריגש גם
את הצוות החינוכי.
מנהלת ביה"ס ,אמירה דימנטמן" :האירוח בביה"ס היה מרגש ,מפתיע
ומחמם את הלב .הקשר עם המאושפזים מחזק את התלמידים ומפיח
בהם גאוה .היכולת לקבל את האחר ,תביא אותם בעתיד להמשיך
ולתרום לחברה".
פסיכיאטריה גברים
הצגת יחיד
שניאור וולקר מתיאטרון "נקודה טובה" ,סטאג'ר
לפסיכודרמה בהרצוג ,העלה הצגת יחיד לפורים .שיתוף
הפעולה מצד הצופים וההתלהבות ,היו לאורך כל
המופע.

פסיכיאטריה נשים ושיקום
קריאת מגילה
קבוצת צעירים וצעירות
ירושלמים חגגו את הפורים
במחלקת פסיכיאטריה נשים.
הם ניגנו ,שרו ורקדו עם
המאושפזות ובהמשך קראו
במגילה.
קבוצה אחרת ,המגיעה לבית
החולים הרצוג בפורים זו
השנה השביעית ,חגגה
וקראה במגילה יחד עם
מאושפזים במחלקת שיקום.

מחלקת ילדים
מסיבת פורים מרגשת
אולם הכניסה למחלקת
ילדים היה צר מלהכיל את
החוגגים :ילדים ,הורים,
אנשי צוות והנהלה.
מעגלי הרוקדים והשרים
המחופשים התמלאו ונראה
היה שהילדים שהוצבו
מסביב בכסאותיהם ,עוקבים אחרי
התנועה ,המוסיקה ושלל צבעי
התחפושות.
צוות המחלקה שיזם את האירוע
והלהיב את הנוכחים היה נרגש
מהמעמד.

פרידה מעובדים
בחודשים האחרונים נפרדנו משלושה עובדים ותיקים:

ד"ר לובה נתן )משמאל( וד"ר פאינה אבדוחליקוב

ד"ר לובה נתן ,פרשה מעבודתה
במחלקת מחקר והמעבדה הקלינית
לאחר  17שנה.
בטקס הפרידה ,בנוכחות הנהלת ביה"ח
ורבים מאנשי הצוות הרפואי ,ציינו
הדוברים את עבודתה המקצועית
ומסירותה הרבה ואחלו לה הצלחה
בהמשך.

מימין לשמאל :משה יטמניו ,ד"ר יקיר קאופמן ,ד"ר עדי ששון

משה יטמניו עלה לארץ מאתיופיה לפני
 24שנים 21 ,מהן הוא בהרצוג" .זה כמו
הבית שלי כאן" ,הוא אומר .בימים אלה
פרש לגימלאות מעבודתו כאח במחלקה
הפסיכוגריאטרית .בדברי הפרידה
הדגישו כל הדוברים את אישיותו
המיוחדת ,הצנועה והרוגעת ואת
העובדה שראה בעבודתו שליחות.

עובדי המטבח נפרדים מאלה ביזר

עובדת המטבחונים ,אלה ביזר ,פרשה
בימים אלה לאחר שבע עשרה שנה בהן
עבדה בבית החולים הרצוג.
יבגניה איפוליטוב ,מנהלת המטבח:
"אלה ביזר הייתה עובדת אחראית
ואכפתית מאד .עובדים חדשים ראו בה
תמיד כתובת להדרכה בעבודה ולשאלות
שעולות".

רווחת העובד  -פעילויות – הצעות
הטבות בבנקים

שי לחג
כמידי שנה לקראת חג הפסח,
מעניקים ההנהלה וועד העובדים שי לחג.

לרווחת העובד ,עדיין נמשכות ההטבות לעובדי ביה"ח
בבנק אוצר החייל ולבעלי חשבון בבנק יהב.

המתנה השנה  -תווי קניה.

לפרטים :חיה גורן

קצרים
מינואר  2011נוספו לביה"ח כ 40-עובדים חדשים.

מינויים חדשים
ד"ר יבגניה גלפין
רונית טדסה
ד"ר מרינה ירמילוב
ריטה לוין
בהצלחה!

מונתה לסגנית מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים
מונתה למנהלת מטבח
מונתה לסגנית מנהל מחלקת פסיכיאטריה נשים
מונתה לאחראית תעסוקה בגריאטריה ובפסיכיאטריה

עובדים שיצאו לגמלאות
מנהלת המטבח
יבגניה איפוליטוב
איחולי בריאות טובה ,אריכות ימים והצלחה

ברכות
לחנה אפל כהן
לחנה לדרמן
לבת-חן מאושרי
לבת-חן סמוליאנסקי

מריפוי בעיסוק-גריאטריה
מכספים
משירותי הפיזיותרפיה
מהמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש

להולדת הבת
להולדת הבן
לנישואיה
להולדת הבת

תנחומים
ביה"ח הרצוג משתתף בצערם של העובדים:
משיקום
בזא ברטוקאן
מסיעוד מורכב-דיאליזה
עלי דראושה
ממונשמים
ד"ר בוריס זמסקי

על מות אביה
על מות אביו
על מות אביו

הרצאות ופעילויות בביה"ח
הרצאות רפואיות לצוות ביה"ח
ימי ד' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה
הרצאות חודש מאי יפורסמו על לוח המודעות.
הצגות המקרים והרצאות ההעשרה נועדו לכל צוותי ביה"ח.
ב ,23.3.11-התקיימה הרצאתו של פרופ' מיכאל וינגרטן ,משנה לדיקן,
הפקולטה לרפואה בצפת ,אוניברסיטת בר אילן על הנושא" :תפישה חדשה
בתיכנון ההוראה הקדם-קלינית לסטודנטים לרפואה בתחומי ההזדקנות
והמוח האנושי  -תיכנון ביה"ס לרפואה החדש בצפת".
המעוניין להציג נושא במסגרת הרצאות העשרה
יפנה לד"ר אפרים יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

הרצאות אגף פסיכיאטריה

מועדון עיתונות לצוות רפואי-גריאטרי

ימי ה' ,8.30 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה

ימי ב' ,12.00 ,מרכז ההדרכה ע"ש לילי סילבר ,קומת כניסה

 2.6.11פרופ' פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים
"חידושים בהבנה ומחקר של היפנוזה"

המרצים בחודשים מאי-יולי :2011
ד"ר אברהם בריד ,ד"ר רחל דיין ,ד"ר חיים זייד ,ד"ר אפרים יאול ,ד"ר
שבע מן ,ד"ר אסתר-לי מרקוס ,ד"ר יקיר קאופמן ,ד"ר אלווירה
קניבסקי ,ד"ר ארקדי שיינקמן וד"ר עדי ששון.

ההרצאות נועדו לכל הצוות הרפואי והפרא-רפואי
בבית החולים ובמרפאה הקהילתית לבריאות הנפש.
מנהל התוכנית :פרופ' אוריאל הרסקו-לוי
מנהל אגף פסיכיאטריה.

במפגשים ,שנועדו לצוות הרפואי-גריאטרי ,מוצגים מחקרים מהספרות
הרפואית ונושאים מתחום הגריאטריה .מנהלת התוכנית :ד"ר ילנה
צוקרמן ,מנהלת מחלקות גריאטריה אקוטית 2וסיעוד מורכב-דיאליזה.

טיפים לישיבה ממושכת
ישיבה ממושכת גורמת לריכוז העומס )כוח הכובד ומשקל הגוף( על עמוד השדרה והישבן.
כדי למנוע כאבי גב העלולים לנבוע ממנח זה ,יש להתייחס לשני עקרונות:
 .1פיזור עומסים על פני שטח גוף נרחב -
• יש לשבת עמוק בתוך הכסא ולדאוג למשענת לגב.
• כפות הרגליים יונחו על הרצפה )לנמוכים שבינינו – על שרפרף(.
• אפשר לשים מגבת מגולגלת מאחורי הגב התחתון ,מעט מעל האגן.
 .2הימנעות מישיבה ממושכת ללא שינוי תנוחה -
• כל חצי שעה מומלץ לקום ,לקחת נשימה עמוקה ולהתמתח.
• כל חצי שעה לנער את הידיים והרגליים ולהזיז את הראש מצד לצד.
• רצוי לארגן את מטלות היום כך שיהיו מגוונות כשאנו מבצעים
לסירוגין משימות הדורשות הליכה או ישיבה.
מצוות שירותי הפיזיותרפיה

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 :

