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אב תשע"ו •
נערכות הכנות לכניסה
לבניין החדש
הבניין החדש בן שמונה הקומות כבר
עומד על תילו .הוא יוסיף למרכז הרפואי
הרצוג  270מיטות על  330מיטות האשפוז
הקיימות .הבניין יכלול גם בית חולים
חירום תת קרקעי לטיפול במאושפזים
במקרה של התקפת טילים .אנו עומדים

טקס הנחת אבן הפינה למרפאה ע"ש גלסמן
טקס הנחת אבן הפינה למרפאה ע"ש ד"ר
מקס וג'יאנה גלסמן ,נערך במרכז הרפואי
הרצוג במעמד בני משפחת התורמים.
מרפאה זו תאחד תחת קורת גג אחת
את מרפאות החוץ של הרצוג הפועלות
היום מחוץ לקמפוס ביה"ח :המרפאה
הקהילתית לבריאות הנפש ,המרכז
הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה ,מרפאת
הילדים ושירותים נוספים בעתיד.

מנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג ,ד"ר יחזקאל קן ,מברך בטקס

יוזמה בהרצוג להפעלת תכנית לאומית למניעת אלצהיימר

לפני אכלוס שתי הקומות העליונות
במחלקות מונשמים  -ילדים ומונשמים -
מבוגרים .לכשתושלם הבנייה ― יאוכלסו
הקומות הנוספות .הבניין החדש נבנה
בכספי תרומות ללא כל עזרה ממשלתית.

מרכז הטראומה מעניק
שירות לקהילה האתיופית
הרצוג-המרכז הישראלי לטיפול
בפסיכוטראומה מעניק זה שנים שירות
לבני הקהילה האתיופית .כחלק משירות
זה ,הדריכו אנשי מרכז הטראומה צוותים
ממשרד הבריאות ,איך להעניק שירות פסיכו-
סוציאלי מותאם לתרבות יהודי אתיופיה.
מטפלים מתחום בריאות הנפש חסרים
כלים מתאימים להתמודד מול צרכיהם
הייחודיים של אוכלוסיית יהודי אתיופיה ,והידע
והניסיון שנצבר במרכז הטראומה יכול לתת
לכך מענה .אנשי המרכז מדריכים עובדים
מתחום בריאות הנפש תוך התייחסות לרקע
התרבותי של הקהילה האתיופית; לטראומה
שחוו בדרך לישראל ולקשיי הקליטה .מרכז
הטראומה ממשיך להוביל בהצלחה פיתוח

ד"ר יקיר קאופמן ,מנהל מחלקת
פסיכוגריאטריה במרכז הרפואי הרצוג
ומ"מ המנהל הרפואי ,קרא במהלך ועידת
וידאו בינלאומית ,להפעלת תכנית לאומית
למניעת דמנציה .זאת לאור צפי לעלייה של
פי שלוש במקרי הדמנציה עד .2050
ד"ר קאופמן" :מחקרים מראים שניתן למנוע
כמחצית
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למניעת
גורמי סיכון אובייקטיביים (חוסר פעילות
גופנית ,עישון וכו') וסובייקטיביים (דיכאון,
סטרס) .זה יביא לירידה בתחלואה ותמותה
מדמנציה ויפחית בהוצאות מערכת
שירותים טיפוליים מותאמים לאוכלוסיות
שונות בישראל.

עו"ס אשר רחמים ,מנהל שירותי טיפול ליהודי אתיופיה במרכז
הטראומה ,בקורס ההכשרה לעובדי משרד הבריאות

הבריאות .יש להיערך לסקר גורמי סיכון
לדמנציה בקהילה ולהפעלת צוות רב-
תחומי לטיפול בגורמי הסיכון".

סיפור הצלחה במחלקת ילדים
מיה (שם בדוי) הייתה ילדה בריאה עד שלקתה
בגיל  10במפרצת מוחית ואושפזה במחלקת
מונשמים-ילדים במרכז הרפואי הרצוג.
אחרי שלוש שנות
טיפול אינטנסיבי
ר ב  -ת ח ו מ י
במחלקה ,שוחררה
לביתה .במלאת לה
 ,16הגיעה למרכז
הרפואי הרצוג,
להודות לצוות
שטיפל בה .כולם במחלקת מונשמים  -ילדים
היו מופתעים מתפקודה הגבוה של מיה.
זוהי דוגמה למה שמומחיות של צוות מטפל,
טכנולוגיה רפואית וטיפול מסור של משפחה,
יכולים לעשות .היום ,מיה היא נערה פעילה
הלומדת בבי"ס ,משפרת מיומנויות מוטוריות,
מתאמנת ,ומציירת.
קרא בהמשך על
פרופ' אוריאל הרסקו לוי במגזין

ניוזלטר המרכז הרפואי הרצוג ● ת.ד ,3900 .ירושלים  ● 9103702טל'info@herzoghospital.org ● 02-5316875 .

במרכז לחקר מדעי המוח במרכז הרפואי הרצוג
פרופ' הרסקו לוי כרופא-ממציא במגזין פורבס
תרופות .פרופ' הרסקו
לוי גילה שחומצות אמינו-
גלוטמטרגיות עשויות לעזור
במחלות המתאפיינות
בהפרעת תנועה כמו
פרקינסון ,והנטינגטון.
המצאה זו נרשמה כפטנט

גיליון "פורבס" (בעברית)
בחר להציג את פרופ'
אוריאל הרסקו לוי ,מנהל אגף
פסיכיאטריה ,כאחד משלושה
רופאים-ממציאים בישראל
שבנוסף לטיפול בחולים,
עסוקים בחקר מחלות ופיתוח

במחקר ראשון מסוגו שערכה פרופ' גיל נמצא:

צריכה קלורית של ילדים ומתבגרים מונשמים נמוכה ב50%-
מזו של מקביליהם הבריאים
במחקר שנערך בראשות
פרופ' רנה גיל ,מנהלת
מחלקת מונשמים-ילדים,
נמצא כי הצריכה הקלורית
הנדרשת לילדים ומתבגרים
מונשמים ,על מנת למנוע
השמנת יתר ,נמוכה ב50%-
מזו הנצרכת ע"י ילדים בריאים.

בינלאומי שנערך בארה"ב .המחקר מתבסס
על ידע שנצבר במשך שנים ביחידה להנשמה
כרונית במרכז הרפואי הרצוג שהיא הגדולה
מסוגה בארץ.

תוצאות המחקר חשובות לאור העובדה
שבספרות הרפואית לא ניתן למצוא נתונים
על צריכה קלורית של אוכלוסייה מיוחדת
זו .פרופ' גיל הציגה תוצאות אלה בכנס

ע"ש המרכז הרפואי הרצוג ע"י משרד
הפטנטים של האיחוד האירופי .פטנט נוסף
שהגיש פרופ' הרסקו לוי לאישור ועליו דווח
בפורבס הוא שימוש בדי-ציקלוסרין ,תרופה
אנטיביוטית המשמשת לטיפול בשחפת,
שנבחנה על חולים הסובלים מדיכאון עמיד
ונתגלתה כיעילה ומקלה על דיכאון.

ברשימת
ראשון
מקום
מאמרים מובילים בתחום
"גרייה מוחית וזיכרון עבודה"
למחקרו של ד"ר מאירון
מחקר שפרסם ד"ר עודד מאירון ,דורג
בשנה האחרונה במקום ראשון ברשימת
המאמרים המובילים בתחום "גרייה
מוחית וזיכרון עבודה" של המגזין הרפואי
 .BioMedLibהמחקר בדק שיפור קוגניציה
בנבדקים בריאים בעזרת גרייה מוחית
בלתי פולשנית .ד"ר מאירון הוא מהחוקרים
הבודדים בישראל המיישמים במסגרת
רפואית ,טכנולוגיה טיפולית בלתי-פולשנית
כדי לעזור ללוקים בסכיזופרניה ,דיכאון
ופגיעות מוחיות שונות.

הצלחה במחלקת מונשמים ה'

שר הבריאות ביקר במרפאה לבריאות הנפש של המרכז הרפואי הרצוג

בשנה האחרונה הצליח צוות מחלקת
מונשמים ה' לקדם חלק ניכר מהחולים
שאושפזו .שישה מהמאושפזים השתתפו
בתוכנית גמילה מהנשמה וחלקם אף
השתחררו מאשפוז .ההצלחות הללו
מאפיינות מחלקה ששמה לה לדגל את שיקום
החולה
ח ר ף
מצבו.
הצוות
הרפואי
והסיעודי,
בשיתוף
הפעלת מאושפזים בדרך לשיקום אופטימלי
פעולה
עם שירותי הפיזיותרפיה ,הריפוי בעיסוק
והשירות הסוציאלי ,יוזמים ומפעילים
את המאושפזים במחלקה תוך חשיפתם
לגירויים רבים .החולים יוצאים ללובי ,סועדים

ממשרד הבריאות שנכחו בפגישה ,שיבחו את
שר הבריאות יעקב ליצמן ,ערך ביקור
הרמה המקצועית הגבוהה
במרפאה לבריאות הנפש של
ומסירות צוות המרפאה.
המרכז הרפואי הרצוג בצפון
המרפאה הקהילתית נותנת
ירושלים .מנהל המרפאה,
מענה לכ 2000-פניות
פרופ' דוד גרינברג ,הציג בפניו
בחודש מאזור צפון ירושלים.
את פעילות המרפאה ומנכ"ל
חרף הגידול המשמעותי
המרכז הרפואי ,ד"ר יחזקאל
השר
גרינברג,
פרופ'
לשמאל:
מימין
באוכלוסיית האזור והעלייה
קן ,עמד בדבריו על השפעת
ליצמן ,ד"ר קן
בכמות הפניות לטיפול ,מס'
הרפורמה בבריאות הנפש
אנשי הצוות במרפאה נשאר כשהיה.
על עבודת המרפאה .כל ממלאי התפקידים

בצוותא כשבני משפחתם לצדם ,ומשחקים
משחקי חשיבה ויצירה .אירנה דאנו ,האחות
האחראית" :זוהי עבודה משותפת של כל
צוותי המחלקה במטרה להביא את החולה
המונשם לשיקום אופטימלי והכל תוך גילוי
אנושיות מרבית".

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

לרוץ למען המרכז הרפואי הרצוג
ג'רי סולומון ,ממחלקת יח"צ ודוברות,
השתתף
במרתון
ירושלים
2 0 1 6
כשהוא
רץ למען
גיוס כספים לפרויקט הליצנים הרפואיים
התורם לשיפור איכות חיי המאושפזים במרכז
הרפואי הרצוג.

