
בית הספר במחלקת ילדים של המרכז הרפואי 
ביום  להציג  החינוך  משרד  ע"י  נבחר  הרצוג, 
שפותחו  הלימוד  תכניות  את  בירושלים  עיון 
חמתי-מסאלחה,  אמל  החולפת.  בשנה  בו 
רכזת בית הספר, הציגה בכנס את התכניות 
שהופעלו בהצלחה, תוך שיתוף פעולה ותיאום 
הפיזיותרפיה  לצוותי  החינוכי  הצוות  בין 
עם  וקשר  נבנית  היכרות  תוך  הכל  והסיעוד. 

הורי הילדים. בין התכניות:

בעזרת  לתלמידים  סיפור-לימודי  הנגשת   ●
בובות ומוסיקה מלווה.  

● שיעור בישול להפעלת חוש הריח והמישוש.

● הוראה טיפולית באמצעות מוסיקה.

מצוינות בפעילות חינוכית במחלקת ילדים:

המרכז  של  ביה"ס  צוות 
להציג  נבחר  הרצוג  הרפואי 

תכניות לימוד שפיתח
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האגף  קומות  שמונה  בניית  הושלמה 
החדש והעבודה מתרכזת עתה בגמר פנים 

נערכות   . ן י י הבנ
לפתיחת  ההכנות 
ת  ו מ ו ק ה י  ת ש
לקליטת  העליונות 
הראשונים  החולים 
הקרוב.  בקיץ  כבר 
ם  י ז פ ש ו א מ ה
ת  ו ק ל ח מ מ
ם  י מ ש נ ו מ
ומבוגרים  ילדים 

המורחבות, יהיו הראשונים לעבור לקומות 
החדשות. האגף החדש יוסיף 270 מיטות, 
בביה"ח  האשפוז  מיטות  מס'  את  יכפיל 

להרחיב  הרצוג  הרפואי  למרכז  ויאפשר 
את השירות הרפואי שהוא מעניק לתושבי 
והסביבה.  ירושלים 
בי"ח  גם  יכלול  הוא 
קרקעי  תת  חירום 
ל  פו ולטי לאכלוס 
במקרה  במאושפזים 
טילים. התקפת  של 
נבנה  החדש  האגף 
ת  ו מ ו ר ת י  פ ס כ ב
עדיין  קיימות  בלבד. 
מגוונות  אפשרויות 
ליקירים.  ולהקדיש  החדש  לאגף  לתרום 
לשמוע  עמנו  קשר  צרו  אנא  המעוניינים, 

כיצד אתם יכולים לעזור. 

התקדמות בבניית האגף הרפואי החדש                                                                                           

120 שנה למרכז הרפואי הרצוג
שנה   120 מציין  הרצוג  הרפואי  המרכז 
להיווסדו. המרכז הרפואי, שהוקם בחנוכה 
1894 בשם עזרת - נשים, משרת  תרנ"ה 
מאז ועד היום את תושבי ירושלים והארץ 

כולה.
אירועי ה-120, נפתחו בטקס הקדשת אגף 
האשפוז החדש ע"ש סמסון. הטקס נערך 
התורם,  וידידי  משפחה  בני  בהשתתפות 
הרב ישראל לאו, ח"כ יצחק הרצוג – נכדה 
נקרא  שמה  על  הרצוג  שרה  הרבנית  של 
מנכ"ל   - מרחב  אמנון  הרפואי,  המרכז 
עיריית ירושלים, חברי ועד הפועל והנהלת 

התגשמות  מול  לעמוד  גאים  "אנו  הרצוג. 
חזון אבי להגדיל את המרכז הרפואי הרצוג 
ב-270 מיטות", סכמה קארן סמסון לואיס, 
אירוע  בתו של התורם, עם הסרת הלוט. 
לכ-300  הקונגרסים  במרכז  נערך  נוסף 
עוד  וגמלאי המרכז הרפואי הרצוג.  עובדי 

מתוכנן: כנס מדעי בינלאומי וערב גאלה.

ל  ו פ י ט ל י  ל א ר ש י ה ז  כ ר מ ה  – ג  ו צ ר ה
השתלמויות  סדרת  ערך  בפסיכוטראומה 
לצוותי חירום בעיריית ירושלים. המשתתפים 
ידע  והרצאות,  סדנאות  באמצעות  רכשו 
עזרה  והגשת  ההתערבות  בתחום  וכלים 
הטראומה  מרכז  ובשגרה.  חירום  בשעת 
ערך גם השתלמויות למנהלי רווחה במשרדי 
וגופים  חולים  בתי  ממשלה, 
רשות  ביניהם:  שונים 
המרכזית  הלשכה  המיסים, 
והרשות  לסטטיסטיקה 
והצלה.  לכבאות  הארצית 
שעבודתם  המשתתפים, 
דנו  עובדים,  לאלפי  נוגעת 

הרצוג – מרכז הטראומה מכשיר צוותי חירום בעירייה ומנהלי 
רווחה במשרדי ממשלה

במעגל  משבר  במצבי  התמודדות  בדרכי 
החיים )מחלות, זוגיות במשבר, קשיים בגידול 
נוספות  וכו'( ובשעת חירום. פעילויות  ילדים 

במרכז הטראומה:
● מיד לאחר אירוע האסון בנפאל, נסעו נציגי 
מרכז הטראומה לתת שירות לנפגעים ולעקוב 

אחרי המצב.
● נערך כנס שהוקדש לשירותים שפותחו 
האתיופית  לקהילה  והמסייעים  במרכז 

בהתמודדותה עם טראומת העלייה לישראל.
ברום, מנכ"ל מרכז הטראומה  דני  פרופ'    ●
ואנשי צוותו היו בין הדוברים המרכזיים באירוע 
בבריטניה  האנגלו-ישראלית"  "החברה  של 

בנושא התמודדות עם טראומה. יואל ורדי

תכנית  בר-מצווה  למטופלים  המגיעים    ●
לגיל 13.

בית הספר הפך את מחלקת הילדים בהרצוג 
זוכה לתשומת  יותר, כשכל מאושפז  לפעילה 
לב והשקעה ולהדרכה אישית של צוות ההוראה 
התוכניות  בין  חייו.  איכות  שיפור  תוך  -הכל 
לעתיד: הקמת פינת חי ופיתוח תחום הגינון 
הטיפולי. באגף החדש יפעל ביה"ס במתחם 

מיוחד שיכלול בין היתר חדר-כיתה.

ביה"ס במחלקת ילדים-מונשמים
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1922. צוות ומטופלים בחזית ביה"ח הרצוג ברח' יפו



עריכה וצילום: מחלקת יח"צ ודוברות, המרכז הרפואי הרצוג עיצוב והדפסה:        דפוס פלס
eilat@herzoghospital.org :לתגובות

ממחלקת  השתחררה  השלוש,  בת  ג.ס. 
עצמאית  נושמת  כשהיא  מונשמים-ילדים, 
הגיעה  הילדה  הליכון.  בעזרת  ומתנועעת 
חודשים  שבעה  בגיל  הרצוג  הרפואי  למרכז 
ניזונה  ממושכת,  להנשמה  נזקקת  כשהיא 
וללא  הבטן  דופן  דרך  הזנה  צינור  באמצעות 
ורגליים.  ידיים  להזזת  פרט  תנועה  אפשרות 
לאחר הערכה ראשונית, הוחל בטיפול רפואי, 
ביה"ס  וצוות  אינטנסיבי  וסיעודי  פרא-רפואי 
בהדרגה  החינוכית.  בתוכנית  אותה  שיבץ 

באופן עצמאי. 

"כל  ג.:  של  אביה  ה.ס., 
בתי  למען  עשו  הצוות  אנשי 
מאד  מודה  אני  ומעבר.  מעל 

לכולם".

באגף הרפואי החדש, תורחב 
מונשמים-ילדים  מחלקת 
וניתן יהיה לקלוט מספר גדול 

יותר של מאושפזים.

עוד סיפור הצלחה במחלקת מונשמים-ילדים 

ובניגוד לציפיות, חל שיפור במצבה. היא החלה 
התיישבה  להתהפך; 
ה  ד מ ע נ  ; ת י א מ צ ע
והחלה  הליכון  בעזרת 
ולתקשר.  להגיב  גם 
המהפך הקליני המהותי 
המחלקה  כשצוות  קרה 
אותה  לגמול  הצליח 
מהנשמה  שנתיים  בגיל 
נושמת  החלה  והילדה 

מאירון,  עודד  ד"ר 
הקליני  מהמרכז 
המוח  מדעי  לחקר 
הרפואי  במרכז 
בשאלה  דן  הרצוג, 
השנתי  בכנס  זו 
ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט " ל

מתקדמות ומסייעות לאוכלוסייה המבוגרת" 

האם ניתן להאט הידרדרות קוגנטיבית בגיל השלישי?

ניברסיטת  באו שנערך 
הציג  בהרצאתו  אילן.  בר 
אודות  מחקריים  ממצאים 
ת  ו בי טי נ ג קו ת  הפרעו
הגיל  לאוכלוסיית  האופייניות 
דרכים  לגבי  והרחיב  ה-3 
פתולוגית  הידרדרות  לאיתור 
במעבדתו  זה.  בגיל  הקוגנטיבית  ביכולת 
בלתי  מוחית  גרייה  האם  השאלה,  תיבדק 
ואף  זו,  הידרדרות  להאט  עשויה  פולשנית 
לדחות התפרצות מחלות ניווניות של המוח 

כמו אלצהיימר ופרקינסון.

טיפים להורדת סיכון לירידה 
קוגנטיבית

נדרשת התייעצות עם רופא משפחה
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טיפול באמצעות טאבלט

בשירותי הריפוי בעיסוק במרכז הרפואי הרצוג, 
שימוש  האחרונה  בשנה  עושים 
במכשירי טאבלט, במטרה לתקשר 
השלישי  הגיל  בני  חולים  עם 
ומוטוריות  קוגנטיביות  ברמות 
שונות ולמנוע הידרדרות במצבם. 
ד"ר יקיר קאופמן, מנהל מחלקת 

הריפוי  שירותי  וצוות  נוירו-פסיכוגריאטריה 
ההופכת  מיוחדת  תכנית  פיתחו  בעיסוק, 
רפואי המאפשר  לכלי  בטאבלט,  השימוש  את 

סביבתם  עם  קשר  על  לשמור  למטופלים 
ולשפר את איכות חייהם. התוכנית 
לשימוש  למטופל  אישית  מותאמת 
קוגנטיבית,  העצמה  במשחקי 
סרטים  אישיות,  בתמונות  לצפייה 
זה  מוסיקה.  ולשמיעת  ותוכניות, 
מאפשר למאושפז להפעיל עצמאית 
תכנית אינטראקטיבית באמצעות מדיה נגישה 
מראש.  ומתוכנן  מבוקר  רצוי,  גירוי  המספקת 
בעזרת  לחזור  המטופל  יכול  רבים,  במקרים 

הטאבלט לפעילויות ונושאים שהיו משמעותיים 
לגביו לפני שאיבד קשר עם עולמו הקודם. ד"ר 
קאופמן: "לטאבלט יש פוטנציאל של שינוי מהלך 

המחלה ומטרתנו להרחיב את השימוש בו". 

הקשר בין תזונה וא)רי(כות ימים

בריא  חיים  אורח  על  לשמור  שנקפיד  "ככל 
בגיל  והקוגניטיבי  הפיזי  תפקודנו  יהיה  כך 
קרייטר,  מיכל  דברי  יותר",  טוב  מבוגר, 
הרפואי  במרכז  התזונה  שירותי  מנהלת 
הדיאטנים  עמותת  של  השנתי  בכנס  הרצוג, 
ימים"  וא)ר(יכות  "תזונה  הרצאתה  בישראל. 
לנצח".                                                                                                       "צעירים  המושב  במסגרת  נערכה 
ם  י ר ק ח מ ב
ה  ג י צ ה ש
י  כ  , א צ מ נ
בהן  בקהילות 
גבוה  ז  אחו
ל  י לג עו  י הג
מעלה  ו  90

במצב קוגנטיבי ופיזיולוגי טוב )כמו באי היפני 
תזונה  על:  הקפידו  סרדיניה(  ובאי  אוקינאווה 
דגנים  פירות,  ירקות,  על  מבוססת  יומית 
מלאים, שמן זית וקטניות; תזונה שבועית על 
חלב(;  ומוצרי  דגים  )עוף,  מהחי  מזון  בסיס 
ותזונה על בסיס חודשי של בשר אדום. זאת 
משפחתיות,  ארוחות  על:  לשמירה  בנוסף 
קשרים חברתיים וקהילתיים, פעילות גופנית 
של  מתונה  כמות  צריכת  מתונה,  יומיומית 
המלצות  לחיים.  רוחנית  וגישה  אלכוהול 
נוספות שעלו בכנס: שמירה על רמה נאותה 
של ויטמין D  בדם; הקפדה על זמני ארוחות 

קבועים וצמצום משך האכילה היומית. מיכל קרייטר בכנס עמותת הדיאטנים

המרכז הרפואי הרצוג עם הגיל השלישי

השתחררה מהמחלקה

ד"ר יקיר קאופמן, מנהל מחלקת נוירו-
פסיכוגריאטריה, המרכז הרפואי הרצוג

בכל  החיים  איכות  את  והעצם  שפר 
נפשית,  חברתית,  פיסית,  צורותיה: 

רגשית ורוחנית. 
שמור על איכות חיים תעסוקתית והישאר 
אקטיבי בעיקר בתעסוקה עם מרכיב של 

אחריות ונתינה.
החיים  כלפי  חיובי  יחס  על  שמור 

והסובבים אותך.

הורד סטרס יומי.
רוח,  ירידה במצב  לדיכאון:  סימנים  זהה 
ירידה  בתיאבון,  ירידה  שינה,  הפרעות 
בהתעניינות הסובבים אותך ונטייה לבכי 
חוזר. פנה במידת הצורך לייעוץ מקצועי.
ח קו פי על לחץ הדם תחת  ר  שמו

)המנע מטיפול יתר(.
 30 גופנית,  עסוק באופן סדיר בפעילות 
ימות  ברוב  אירובית  פעילות  של  דקות 

השבוע.
הוכח יתרון לדיאטה ים תיכונית העשירה 
בירקות ופירות, דגי ים ממים קרים, שמן 

זית, ומעט שומן רווי.          
מוגזמת.                                                                                          אלכוהול  מצריכת  הימנע 
ופעילות  הוויטמינים  רמת  את  בדוק 

בלוטת התריס.
ו/או הפסקות נשימה  לסובלים מנחירות 
ונטייה  ביום  מוגברת  עייפות  ו/או  בלילה 
להירדם – מומלץ לבצע בדיקה במעבדת 
נשימתית  דום  תסמונת  לשלילת  שינה 

היכולה לפגוע בתפקוד המוח.


