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דבר יו"ר הדירקטוריון

שמאי קינן

זו הזדמנות הולמת לחשוף בפני ידידינו מעט מפעילותנו הענפה בתחום הבריאות הגריאטרית
והפסיכיאטרית.
בי"ח הרצוג הוא השלישי בגודלו בירושלים וידוע בטיפולו המסור ,האישי והחם בזכות העובדים
המסורים העושים ימים ולילות במלאכת הקודש .פעילותנו מצטיינת גם בצניעות ,הידועה בעיקר
למשפחות החולים שזוכים לטיפולינו.
הועד המנהל ,העובדים ,החולים ומשפחותיהם ,מהווים למעשה משפחה אחת גדולה.
קריאתנו להידוק הקשר ,כדי לסייע בעמידה באתגרים העומדים בפנינו בהמשך הטיפול והשרות
הסעודי בימים טרופים אלה ,הצפונים קשיים תקציביים.
אנו מצווים על הטיפול הרפואי והסעודי ברמה האיכותית הגבוהה ביותר לה אתם ראויים!
מצפים שבחודש כסלו יתרחב הכיס והלב.
שלכם בברכת חג אורים שמח,
שמאי קינן.

דבר המנכ"ל
לכל עובדי בית החולים היקרים,
אני שמח מאד על חידוש המסורת של דף לעובד .דף זה ,אם
נשכיל להשתמש בו ,ישמש את כלל בית החולים להעברת מידע
אמין הן על הנעשה בבית החולים והן על הנעשה בקרב העובדים.
כולנו ,כשותפים לעשיה החשובה של הפעלת בית חולים ,נלמד
על הנעשה כאן ונהיה שותפים לאירועים הציבוריים והפרטיים
שעוברים על משפחת "הרצוג".
בית החולים עבר ,עובר ועוד יעבור שינויים רבים .החל במראה
בית החולים דרך מספר וסוג העובדים ומעל הכל ברמת הטיפול
בחולים .מבית חולים שחולים ומשפחותיהם נלחמו שלא להגיע
לכאן  והבדיחות אודותינו ידועות לכולם  הפכנו לבית חולים
המבוקש ביותר בעיר.
מבית חולים עם מיטות ריקות בחדרים חשוכים  למרכז רפואי
עם תורי המתנה לכל מיטה.
ממכתבי תלונה ,עברנו לקריאות טלפון ממכובדים המבקשים
"פרוטקציה" למכריהם!
כל זה לא היה אפשרי לולא המאמצים של כל אחד מכם .כמו
מכונה משומנת היטב שגלגלי השיניים משתלבים זה בזה
ומניעים את המכונה ,כך עובדי בית החולים עובדים בשיתוף
פעולה ומתוך הכרה הדדית בחשיבות העבודה .שהרי כולנו ,ללא
יוצא מן הכלל ,עובדים מתוך מטרה אחת והיא מתן הטיפול הטוב
ביותר לחולה באמצעים הקיימים.

ד“ר יחזקאל קן
אין זה אומר שאין בעיות! הלואי...
אנחנו חלק ממערכת הבריאות הארצית ונתונים ללחצים ומצוקות
שהנם מנת חלקם של כל הגופים והמוסדות .יחד עם זאת ,הודות
לניהול זהיר ושמרני המוסד עבר בשנים האחרונות את מרבית
המשברים שפקדו את הארץ והעולם  כמעט ללא פגע.
כך אנו מקווים לעבור גם את המשבר הנוכחי ,אולי הגדול בדורינו.
יחד עם זאת ,נדרשים זהירות ושיקול דעת בכל צעד על מנת
שלא להיקלע למצבים שקשה יהיה לצאת מהם!
ולעתיד  בית החולים על כל שלוחותיו עומד בפני עידן חדש.
מחלקות התוספו ושינו ייעוד ,מירפאות ומכונים התפתחו והפכו
לשם דבר בתחומם ועתה הגיע העת גם למבנה חדש .בקרוב מאוד
יעלו הטרקטורים על הקרקע לתחילת בניית אגף חדש שיכניס
את בית החולים כולו לעידן מודרני ,עידן חדש של תנאי טיפול
בחולים ותנאי עבודה משופרים לכולנו.
ולבסוף ,אני תקווה כי עלון זה
ישמש כפה לכולנו ,להביא את
חוויותיכם ,מחשבותיכם והצעותיכם
בפני העמיתים לעבודה וההנהלה.
מי יתן ותהיינה אלה רק בשורות
טובות!
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יום העובד 2008

האירוע הסתיים בטקס הכרזת העובד הנבחר והמחלקה הנבחרת
לבית החולים הרצוג  תשס“ח .2008
נציגי העובדים הנבחרים הודו במילים נרגשות על בחירתם .הלנה
מסלובה ,מחלקת שיקום” :את הצלחתי אני חבה לכל הקולגות שלי
מהם למדתי ויחד אתם גם אמשיך באהבה הלאה“.
לסיום ,ברכו את הנבחרים ד“ר יחזקאל קן ,מנכ“ל בית החולים ואורנה
כהן המשנכ“ל ,ואחלו להם הצלחה בהמשך.

 190איש נטלו חלק ביום העובד שנערך ב 6.10.08בחוותדובי
שביערות רמות מנשה .חמושים בכובעי בוקרים ובנדנות ,רכבו
המשתתפים על סוסים ,טיפסו על חבלים ,שיחקו במשחקי בוקרים
וסיירו ביקב בוטיק באזור .מזג האויר הקייצי ומצב הרוח המרומם
תרמו להצלחת יום הכף הזה.

אוקטובר  .2008יום העובד ביערות רמות מנשה

המחלקה
הנבחרת
2008

העובד הנבחר
2008
במקום ה 1
ד“ר מרינה
שניירוב

במקום ה 1
מחלקת
כוח אדם ושכר

מהנימוקים לבחירה" :ד"ר
מרינה שניירוב ,ממחלקת
תת חריפה א' ,נבחרה
כעובדת הנבחרת של
בית החולים הרצוג לשנת
ת ש ס " ח ע ל ע ב ו דת ה
המקצועית; יושרה
במקום ה3
במקום ה2
ואמינותה; מחויבותה
אלנה מסלובה
חיה גורן
הגבוהה לעבודה; יחסי אנוש
שיקום
ריפוי בעיסוק
טובים במגעה עם הצוות,
המטופלים והמשפחות;
גילוי יוזמה ותושיה במצבי
לחץ ותרומה לעבודת
המחלקה".
תהליך הבחירה כלל עיון
בהמלצות המנומקות של
מנהלי מחלקות ואחיות
אחראיות ,דיון לגבי כל אחד
במקום ה4
במקום ה5
מהמועמדים ודרוג סופי.
ילנה ריבין
סרגיי מילמן
ישבו:
בחבר השופטים
תתחריפה ב‘ פסיכוגריאטריה
אורנה כהןמשנכ"ל,
סיגי ארבבוףמנהלת התחום הקליני ,רחלי ארדמנהלת
שרותי הפזיותרפיה ,שרון קרנימנהלת שירותי הריפוי בעיסוק
בגריאטריה ,אנג'לין בואנו דה מוסקיטואחות אחראית במחלקה
הפסיכוגריאטרית ,אנה גולובנסקיאחות כללית ,טניה דובינסקי–
אחות כללית ,חיה הלררכזת פניות ציבור ומתנדבים.

במקום ה3
במקום ה2
יחידת מונשמים ילדים
מחלקת שיקום
ציון לשבח  יחידה במחלקת המשקמטבח
מהנימוקים לבחירה" :מחלקת כוח אדם ושכר מספקת מענה
מלא וטוב לצרכי המערכת הכוללת של בית החולים ,תוך גילוי
עבודה רצינית ומאורגנת ועמידה בלוחות זמנים .חרף אילוצים
ארגוניים ,עמדה המחלקה במטלות שונות ,הגם שאינן מתפקידיה
הרשמיים ,ואף נרתמה למלא תפקידים שונים בבית החולים
שלא היו מאוישים זמנית .לאורך השנה ,הובילה המחלקה את
ארגון הטיולים ,ימי הכף ,מסיבת פורים ויום העובד ,לשביעות
רצון העובדים".
אורנה כהן ,משנכ"ל ,העומדת בראש המחלקה" :מחלקת כוח
אדם ושכר מבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר תוך
גמישות בעשיה ומתוך מטרה לשרת את עובדי ביה"ח".
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קצרים
עובדים חדשים
מינואר  2008נוספו לבית החולים  74עובדים חדשים,
הרוב הגדול בתחום הסיעודי והפרארפואי .בין המינויים
החדשים בשנה האחרונה:
מנהל המחלקה לפסיכוגריאטריה
ד"ר יקיר קאופמן
מנהלת היחידה לקלינאות
יבגניה איגנטייב
תקשורת
מנהלת שרותי הפיזיותרפיה 
רחלי ארד
במקום נאוה הראל
מנהלת שרותי הריפוי בעיסוק
שרון קרני
בגריאטריה  במקום רונית לוי
אחות כללית
טניה דובינסקי
אחות כללית
חנה יוסף

ד"ר עדי ששון התמנה למנהל הרפואי של
בית החולים הרצוג .בתוקף תפקידו ,עומד
ד"ר ששון בראש המערך הרפואי של בית
החולים שמנהלו הכללי הוא ד"ר יחזקאל
קן.
ד"ר ששון שימש עד לאחרונה כסגן מנהל המרכז הרפואי קפלן
הרצפלד וממונה על בית החולים הרצפלד .קודם לכן ,שרת בצה"ל
כראש מדור תיכנון בענף מיון רפואי במפקדת קצין רפואה ראשי.
ד"ר ששון הינו בוגר בית הספר לרפואה ע"ש סקלר באוניברסיטת
תל אביב .הוא מומחה ברפואה פנימית ,נפרולוגיה ומינהל רפואי ובעל
תואר שני במינהל מערכות בריאות.

בהצלחה לכל העובדים החדשים!

עובדים שפרשו
ד"ר רות פיין רופאה פסיכיאטרית ,המרפאה
לבריאות הנפש
מזכירה רפואית ,משרד לקבלת חולים
זיוה פרי
מטפל סיעודי ,מחלקת סיעוד מורכב
יצחק אהרון
דיאליזה
בטקס הפרידה המרגש שנערך ב ,24.9.08באולם ההרצאות
של בית החולים ,נכחו נציגי הנהלת בית החולים ,עובדים
ובני משפחה.
ברכו את הפורשים :ד"ר יחזקאל קןמנכ"ל בית החולים,
אורנה כהןמשנכ"ל ,אברהם ורטרמנהל השרות הסוציאלי,
פרופ' גבי שפלרהמרפאה לבריאות הנפש ,רחל לוימנהלת
אגף כספים וצביה לוי מנהלת אגף הסיעוד ומקצועות פרא
רפואיים.
ספטמבר  .2008המנכ“ל והמשנכ“ל נפרדים מהעובדים הפורשים

ברכות והמשך עשייה פוריה לפורשים.

תנחומים
בית החולים הרצוג משתתף בצערן
של משפחות העובדים:

מרים אוחיון ז"ל
לאה גגשוילי ז"ל

הרץ יונגר ז"ל
אסתר זבולוני ז"ל

יהי זכרם ברוך.

ר ו ו ח ת ה ע ו בד  ה צ ע ו ת  ה ט ב ו ת
הנהלת הרצוג לרווחת העובד

ועד העובדים
בשיתוף הנהלת בית החולים

הנהלת ביה“ח הרצוג ממשיכה לפעול לרווחת העובד:
לעודד הרחבת השכלה בקרב העובדים תוך מימון
לימודים לעומדים בקריטריונים.
לערוך כנסים ,ימי עיון ,ומפגשים מקצועיים לעובדי
הסיעוד והמקצועות הפרארפואיים.
להציע הלוואות נוחות לעובדים .בשנת  2008קבלו 108
עובדים הלוואות בסכומים של 10,0003,000ש“ח.
במהלך השנה החולפת ,ערכה ההנהלה אירועים שונים
בין היתר :טיול בשיתוף ועד העובדים לחמת גדר ,מסיבת
פורים ,יום האיש והאשה ,טקס פרידה מעובדים שפרשו
ויום העובד בחוותדובי ברמות מנשה.

ממשיך להעניק מתנות לחגים ולהציע הטבות שונות.

הטבות בבנקים
הלוואות בתנאים נוחים לעובדי ביה“ח בבנק אוצר
החייל.
תנאים מיוחדים לעובדי הרצוג לבעלי חשבון בבנק יהב.
לפרטים נא לפנות לועד העובדים.
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מכירות בבית החולים
ועד העובדים ממשיך במבצעי מכירת בגדים ,מצעים ,כלי
בית ומוצרי קוסמטיקה .המכירות מתקיימות מדי חודש
בקומה א‘ ליד חדר האוכל ,על פי פרסום מוקדם בלוח
מודעות ועד העובדים.
פרטים בלוחות המודעות.

תרבות הפנאי
כדאי

הסדר מיוחד לעובדי הרצוג :הנחה למופעים במשרדי
הכרטיסים ”קלעים“ ו“בימות“.
בנוסף  מכירת כרטיסים במחירים מוזלים לקונצרטים,
מופעים ,הצגות ילדים ,אירועי פנאי ,פארקי מים ,בריכות
שחיה ,לונה פארק וגן חיות.

הסדר מיוחד עם ספא מלון היאט לרכישת שובר הנחה
ליום כף מלא או חלקי ,הכולל שימוש במתקני הספא,
טיפול ,וארוחת בוקר.

השתלמויות ולימודים

הנחות בבתי עסק
בהצגת כרטיס עובד

תאריך
שם הקורס פתיחה וסיום מקום

תכשיטי כהן ,בן הלל  ,4ירושלים 50%30% :הנחה על
מגוון תכשיטים.
מספרת קובי אפוטה ,קניון רבחן בתלפיות.
פרטים בלוח ועד העובדים.
אופטיקנה :הנחות שונות ברכישת משקפיים.
יפורסם מועד הגעת ניידת אופטיקנה למכירה ובדיקת
ראיה.
מאפיית יעלה )סמוך לבית החולים( 10% :הנחה.
מוצרי בשר חמווי )סמוך לבית החולים ליד טסטליין(:
 5%הנחה.

שעות
ימי לימוד לימוד

- 18.1.09
 26.1.09ירושלים א'  -ה'

גישור

עריכה לשונית - 26.1.09
ירושלים ב‘  +ד‘
וכתיבה מנהלית 6.5.09
לחץ
ושחיקה

 - 24.2.09מעלה
אדומים ג'
7.4.09

מספר סה"כ
מפגשים שעות

- 8.15
7 16.00

50

-17.00
25 20.15

100

- 8.15
6 15.00

40

הקורסים בירושלים :במכון תמר ,רח' בית הדפוס  ,12בית
השנהב ,גבעת שאול.

טיולים ונופשונים

הקורס במעלה אדומים :במרכז פיס קהילתי.
כל הקורסים מוכרים לגמול השתלמות.

פרטים על קורסים נוספים בלוח מודעות ועד העובדים.

הרצוג לרווחת הקהילה:
בדיקת צפיפות עצם
חברות מכבי בנות  70ומעלה מוזמנות לערוך
בדיקת צפיפות עצם ובדיקה תיפקודית ,במכון
לאוסטאופורוזיס בבית החולים הרצוג ,ללא תשלום.
הבדיקות נערכות במסגרת מחקר הנתמך ע"י מכבי שרותי
בריאות ומטרתו לברר את הקשר בין תשישות בגיל גבוה
ואוסטיאופורוזיס.

בחצי השנה האחרונה ערכה הנהלת הרצוג בשיתוף ועד
העובדים:
טיול בן ארבעה ימים לבולגריה בו לקחו חלק  80עובדים
טיול בן יום לחמת גדר בהשתתפות  50עובדים
הצעות לטיולים ונופשונים בארץ ובחו“ל על לוחות
המודעות.

לקביעת תור:
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יוליה אוליאל
טסה רזניק

0508591219
0508455098

שירותי הסיעוד בבית החולים

הרצאות שבועיות לצוותים
רב מקצועיים

על אף התפוסה הגבוהה והמחסור בכ"א לא שקטנו
השנה על שמרנו ופיתחנו פרויקטים נוספים שחלקם
הוטמעו בהצלחה וחלקם עדיין בתהליך הטמעה.

בשעה  12.00באולם ההרצאות שבקומת הכניסה

להלן חלק מפעילות הנהלת הסיעוד בשנה החולפת:
יום עיון :סוגיות החולה הנוטה למות  התקיים בינואר 2008
בהשתתפות  100אנשי סיעוד מביה"ח ומבתי"ח אחרים.
האירוע זכה לשבחים רבים.
קורס סייעות מיומנות לבנות העדה האתיופית  שני קורסי
סייעות נפתחו במהלך השנה )בפברואר וביוני( בהשתתפות
 35חניכות .סיום מתוכנן של הקורס השני  פברואר .09
בהצלחה לחניכות.
סדנה לסוגיות אתיות ולפרמקולוגיה לאחיות מעשיות  22
אחיות מביה"ח יצאו בחודש מאי לקורס העשרה בן  120שעות
בביה"ס לסיעוד שבביה"ח שערי צדק .כולן סיימו בהצלחה
את הקורס.
סדנה לכ"ע מיומן בביה"ח  בחודש יוני נפתחה הסדנה
השניה לכ"ע מיומנים ,בה השתתפו  65עובדי כ"ע 30 ,מתוכם
מהרצוג .הסדנה כללה  7מפגשים ובסיומם חולקו תעודות
למשתתפים .הלומדים גילו שביעות רצון גבוהה והביעו עניין
להשתתף בסדנה דומה בשנה הבאה.
קורס החייאה לאחיות  במהלך השנה התקיימו  3סדנאות
החייאה בהדרכת ביה"ס להחייאה של ביה"ח איכילוב .הקורס
בא להכשיר את הצוות הסיעודי למתן מענה מהיר ואיכותי
במצבי חירום.
השנה עדיין לא הסתיימה ופרויקטים נוספים עדיין בתהליך
תיכנון .אני מאמינה שנמשיך כולנו לתרום את חלקנו למימוש
הפרויקטים ולהצלחת מערך הסיעוד בבית החולים.

מתוכנית ההרצאות:
17.12.08
24.12.08
31.12.08
7.1.09

ד"ר אלוירה קנייבסקי ,מונשמים ד'
"הצרות מסתם אבי העורקים"
צוות פזיותרפיה של בית החולים
סדנת יציבה נכונה
הרצאת אורח :ד"ר ברי קינזבורנר ,מנהל
רפואי בחברה לשירותי הוספיס ,פלורידה
"טיפול תומך"
ד"ר תמר ברגשטיין ,תת חריפה ב'
"בידוד חולים ועמידות לאנטיביוטיקה"

המפגשים נועדו לעלות סוגיות ולדון בהן במסגרת רב
מקצועית של בית החולים.
חברי הצוות הרפואיסיעודיפרא רפואי ,המעוניינים
להרצות במסגרת מפגשים אלה ,יפנו לד"ר אפרים יאול,
מנהל מחלקת סיעוד מורכב.

צביה לוי ,מנהלת אגף הסיעוד ומקצועות פרארפואיים

היחידה לילדים מונשמים מתרחבת
היחידה לילדים מונשמים ,שנפתחה לפני שלוש שנים,
הולכת ומתרחבת והיא מונה היום  19תינוקות וילדים.
ילדים אלה ,הנזקקים לאשפוז ארוך וסיוע נשימתי רציף,
סובלים ממומים גנטיים או מנזק מוחי בעקבות תאונה
או מחלה ,שפגעו ביכולת הנשימה העצמאית שלהם.
צוות המחלקה המיוחדת הזו ,שנחשף לאחרונה בתקשורת,
תאר באריכות ובגילוי לב את העבודה היומיומית הלא פשוטה;
הטיפול המקצועי והאישי בכל ילד; הקשרים המיוחדים עם
המשפחות והקושי בצד הסיפוק הרב בעבודה.
ד"ר יחזקאל קן ,מנכ"ל בית החולים הרצוג ,שקידם את
היוזמה להקמת היחידה" :לצערנו ,הדרישה למיטות נוספות
לילדים מונשמים רק עולה ,ולכן ,יוקצה באגף החדש מקום
נרחב יותר ליחידה זו" .יחידה לילדים מונשמים קיימת רק
בעוד בית חולים נוסף בגוש דן.
מנהלת היחידה :פרופ' רינה גיל; רופאה בכירה :ד"ר יוליה
נמסטניק; אחות אחראית :סימה בלוקופיט.
ספטמבר  .2008היחידה לילדים מונשמים בהרצוג
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 60עולות מאתיופיה
השתלבו במערך
הסיעוד של הרצוג
הצלחה לקורס ”סייעותמאומנותלאחיות“
לעולות מאתיופיה ,הנערך זה המחזור השמיני
בבי“ח הרצוג 60 .מבוגרות הקורס השתלבו
עד כה במערך הסיעוד של ביה“ח .עוד כ60
בוגרות מועסקות במוסדות סיעוד שונים
ברחבי הארץ .הקורס נערך מטעם ביה“ח
הרצוג בשיתוף ”מכון תורני לנשים“  מתן.

צוות הקורס השמיני )למעלה(
והשני )מימין( עם מנהלת התוכנית ,יעל קינן

מערך הסיעוד המיומן של ביה“ח העניק את החסות המקצועית לקורס בן השישה החודשים .בתוכנית הלימודים שולבו גם
סדנאות העשרה בתחום התרבות היהודית ,הלשון העברית ,העצמה אישית ואפילו רייקי .במחזור הנוכחי ,לראשונה ,יקחו
חברות הקורס חלק בסדנה לבניית חוסן אישי במרכז הטראומה של ביה“ח.
בסיום הקורס ,הנמצא בפיקוח משרד התמ“ת ,מוענקת לכל בוגרת תעודה מקצועית של ”סייעת מאומנת לאחיות“.
בטקס סיום המחזור השישי נכחו שר התמ“ת ,אלי ישי ,וראש עיריית ירושלים ,אורי לופוליאנסקי .הם שיבחו את הפרויקט
ואת משתתפות הקורס ,ואחלו להן הצלחה בהמשך דרכן המקצועית.
מנהלת התוכנית :יעל קינן; רכזת הקורס :חנה יוסף ,אחות כללית.
מדי חודש מתקיימות בבית החולים ועידות וידאו עם המרכז
הרפואי בייקרסט בטורונטו ,קנדה .לעיתים קרובות מצטרפים
לועידה גם מרכזים רפואיים נוספים בקנדה ,בירדן ,ובדרום
אפריקה ,ובנוסף גם ארגון הבריאות העולמי ).(WHO
כל שיחת ועידה מתמקדת במקרה רפואי ,ובמהלכה נערכת
התיייעצות בין המשתתפים אודות דרכי טיפול מומלצות.
בין הנושאים שעלו :מחלת הפרקינסון ,מצבי שיטיון ,דיכאון
בגיל מבוגר ,ותופעות מחלת האלצהיימר ושיטיון בקרב ניצולי
שואה.
לאחרונה ,התקיימה ועידת וידאו בנושא "המימשק בין רוחניות
ושירותי בריאות הנפש" ,בין בית החולים הרצוג ואגודות
אקדמאיות ורפואיות באנגליה העוסקות בנושא .האירוע התקיים
בשיתוף פעולה בין הרצוג ו"הפורום הלאומי לרוחניות ובריאות
הנפש" באנגליה ,וביוזמת שני הגופים.
בחודשים האחרונים נערכו ועידות וידאו גם כחלק מתוכנית
הקורס לתמיכה רוחנית.

ועידות וידאו בינלאומיות:
פעילות מתוגברת

מנהל התוכנית :ד"ר יקיר קאופמן ,נוירולוג ביה"ח ומנהל
המחלקה הפסיכוגריאטרית.

נובמבר  .2008ועידת וידאו בהרצוג

תוכנית ייחודית לתמיכה רוחנית :להקשיב ולסייע לחולה
באוגוסט האחרון ,הסתיים בהרצוג קורס יחיד מסוגו להכשרת
תומכים רוחניים ,בו השתתפו  8גברים ונשים .מדובר בקורס
המעניק לבוגריו הכרה אקדמית מטעם ACPE
Association for Clinical Pastoral Education.
הקורס ,בן  200שעות עיוניות ומעשיות ,נערך בפיקוח
תומכת רוחנית של ה ACPEשהגיעה במיוחד מארה"ב.
בימים אלה פועלים בוגרי הקורס כתומכים רוחניים
המשמשים משענת חשובה לחולים בשעת משבר.
התוכנית מנוהלת ע"י ד"ר אפרים יאול וד"ר יקיר קאופמן.
מרכזות :עו"ס דניאלה גדז' ועו"ס יונית צברי.

בסיוע פדרציית ניו יורק ,החל ביה"ח הרצוג להפעיל תוכנית
לתמיכה רוחנית בחולים ובני משפחותיהם.
בהתבסס על מחקרים המוכיחים קשר הדוק בין מצבו הרפואי
של חולה למצב רוחו ונפשו ,החלו בעולם המערבי ובמיוחד
בצפון אמריקה ,להפנות משאבים לכיוון של תמיכה רוחנית
בחולה ובמשפחתו .ביה"ח הרצוג החליט לשלב נושא זה
בהדרגה בכל מחלקותיו ואף להכשיר תומכים רוחניים לטובת
החולים .התומך הרוחני מקשיב ,נותן לחולה ובני משפחתו
מרחב לביטוי רגשי ורוחני ובכך מסייע להם להתמודד עם
נושאים של זקנה ,מחלה ,אשפוז ובעיקר סוף החיים.
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האגף החדש
ע“ש סמסון יוצא לדרך

יקיר ירושלים:
הוקרה לפרופ‘ מנצ‘ל
וכבוד להרצוג
עיטור "יקיר ירושלים" הוענק ביום ירושלים האחרון
לפרופ‘ יעקב מנצ'ל ,מנהל האגף הגריאטרי ומנהל המכון
לאוסטיאופורוזיס בביה"ח ,ע"י ראש העירייה .פרופ' מנצ'ל
זכה בעיטור על "עבודתו למען בריאות הצבור ורווחת הזקן
ועל התווית מדיניות הבריאות בארץ ובירושלים".
מזה כ 30שנה ,זוכה בית חולים הרצוג מתרומתו
המקצועית והאנושית של פרופ' מנצ'ל .הוא יסד בתחילת
שנות ה  70את האגף הגריאטרי של בית החולים ,ובשנת
 2001את המכון לאוסטיאופורוזיס .פרופ' מנצ'ל כיהן גם
כמנכ"ל בית חולים הרצוג בשנים .19951990

האגף החדש  הדמייה

בטקס חגיגי שנערך ב ,5.5.08הונחה אבן הפינה לאגף
החדש ע"ש סמסון .באירוע נכחו ראש עיריית ירושלים,
אורי לופוליאנסקי; יו"ר הדירקטוריון ,שמאי קינן; ד"ר היינץ
סמסון ומשפחתו; צוות בית החולים ומוזמנים .האגף החדש
יאפשר לבית החולים למלא אחר הצרכים המשתנים של
המאה ה ,21ובמיוחד הגידול באוכלוסיית המבוגרים.

לצד עבודתו ,משמש פרופ' מנצ'ל חבר ויו"ר בארגונים
ועמותות רבות .הוא ממשיך לעבוד בבית חולים הרצוג,
בהתנדבות ובנמרצות אופיינית.

בין המחלקות שישולבו באגף החדש בן ארבע הקומות:
פסיכוגריאטריה; מונשמים ילדים ומבוגרים; רפואה
גריאטרית דחופה; סיעוד מורכב ומחלקות נוספות על פי
צרכי אוכלוסיית החולים.
הבניין יכלול גם איזור תת קרקעי מוגן לקליטת חולים
בשעת חרום ,מכון רנטגן ובית כנסת.

בית החולים הרצוג מתחדש

משפחת ריבלין
ובי“ח הרצוג

ביה"ח נמצא בעיצומו של
תהליך התחדשות ומתיחת פנים
הושלמה הרחבת המחלקה הפסיכוגריאטרית תוך
הוספת שלושה חדרי אשפוז; חדר אוכל מרווח ומואר;
ויציאה למרפסת .תשומת לב מיוחדת הוקדשה ליצירת
אוירה נעימה במחלקה ,באמצעות התקנת מערכת מיזוג
אויר ועיצוב אקוסטי לחיפוי מערכת טכנית המזרימה
אויר צח וטרי למחלקה.
נבנה אולם ריפוי בעיסוק לשימוש המאושפזים במחלקת
פסיכיאטריה גברים.
בימים אלה מתבצעות עבודות שיפוץ והרחבת יחידות
ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה.
חודש ותוגבר קו מים ראשי לבית החולים.
עוד מתבצעות בבית החולים עבודות לתיגבור מערכת
מיזוג האויר ,מערכת החשמל והכשרת מגרש חניה
מערבי הכולל דרכי גישה ותימרור.
בתוכנית הבינוי של בית החולים ב :2009בניית לובי
חדש ומהודר ובו קפיטריה ומקומות ישיבה; מעון לילדי
העובדים; ומתקנים שונים לרווחת העובד.

ועדה בינלאומית של בני המשפחה הוקמה להוביל
את הקמפיין ואת המפגש.
בתוכנית :קונצרט צדקה גדול בהשתתפות מוסיקאים
מובילים מהארץ ומחו"ל; מחקר לבחינת הקשרים
הגנטיים של בני המשפחה ,בביצוע מחלקת המחקר
של הרצוג; וביקור באתרים שונים בירושלים ביניהם
בית חולים הרצוג .אתר אינטרנט מיוחד הושק
  www.rivlinfamily.comובני משפחה משלבים
בו סיפורים ותמונות מההיסטוריה האישית שלהם.
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בני משפחת ריבלין המפוזרים בכל רחבי העולם,
שומרים על קשר משפחתי חזק ביניהם וגם עם
ביה"ח הרצוג .בשנה האחרונה ,יצא לדרך קמפיין
משותף למשפחת ריבלין ובי"ח הרצוג ,לגיוס כספים
להקדשת חלק מהאגף החדש ,על שם הישוב הישן
בירושלים ומשפחת ריבלין .שיאו של הקמפיין יהיה
מפגש משפחתי רב משתתפים ,באוקטובר 2009
בישראל.

של אחדות מקצועית וגיבוש חברתי; מבי"ח שעבד בדפוסי
"חנות מכולת" ועפ"י זכרון אישי של עובדים ומנהלים ,לבי"ח
העובד תחת סטנדרטים ונהלים המופעלים בשקיפות וידועים
לכל; מבי"ח שהתבסס על עובדים בלתי מיומנים ,לבי"ח עם
עובדים מיומנים בעלי אופק התפתחותי הן בהיבט המקצועי
והן בהיבט האישי; מבי"ח המנוהל בשיטה ריכוזית  "המנהל",
לבי"ח העובד "בשיטת יתרו"; מבי"ח נחשל כלכלית לבי"ח
יציב ומצליח; מבי"ח אפור במראה וחשוך בפרוזדוריו ,לבי"ח
משופץ ,אסתטי ומואר; מבי"ח קטן לבי"ח גדול אשר לו מס'
שלוחות חוץ  והיד עוד נטויה.

דבר המשנכ“ל
אורנה כהן
עובדים ועובדות יקרים,
עם מינויה של הדוברת,
אילת מישור ,אנו מחדשים
את המסורת להפיק עלון
עבור עובדי ביה"ח בו נשתף אתכם בכל המתרחש בביה"ח,
בשמחות העובדים  ,לצערינו פעמים בעצב העובדים ,ברעיונות
חדשים ובכל מידע אשר יכול להוסיף להרגשת המעורבות
שלכם ,כמובן נשמח לקבל מכם רעיונות לעלון.
בהזדמנות זו ברצוני לברך את כל העובדים החדשים שהצטרפו
למשפחת הרצוג ,את כל העובדים הנשארים בהמשך הצלחה
ואת הפורשים לגמלאות באריכות ימים ובהמשך עשיה
מבורכת.

אין ספק כי התשתיות הפרסונאליות והפיזיות של ביה"ח
הינן חזקות והן הן המאפשרות את המשך התפתחותו של
ביה"ח הן בהיבט המקצועי והאישי של העובדים והמנהלים
והן בהתפתחות המערכתית ,המוסדית והכלכלית.
לביה"ח עוד משימות רבות בפיתוח מע' התקשוב ובתחומי
העשיה האחרים .כל אחד ואחד מכם תורם את חלקו
להתפתחות זו של ביה"ח ,כל מנהל ומנהל הוא יוזם ומוביל
שינוי.

השנה החולפת היתה שנת שיא בהגשמת החזון הארגוני,
שנה שבה נסתיימו כל התהליכים הארגונים שנתוו לפני כ20
שנה ,חזון שכלל שינוי באקלים ובתרבות הארגונית  מתרבות
של פוליטיקה ארגונית קשה )שיטת הפרד ומשול( לתרבות

אני מאמינה כי ביה"ח ימשיך בצמיחתו ובהתפתחותו כל הזמן
בלא הפסקה ,אין ספק בלבי כי שמו של ביה"ח שכבר הולך
לפניו גם יוודע ברבים.
כאשר הגיב העולם בתדהמה נוכח פיגוע הטרור בישיבת מרכז
הרב ,החל המרכז לטיפול בפסיכוטראומה של ביה"ח הרצוג
בעבודתו .בין מקבלי הסיוע היו תלמידים ומשפחותיהם ,מורים,
דיירים באזור ואנשי כוחות החרום וההצלה .במתקפת הטרור
הבאה הפך המרכז לכתובת מרכזית לנפגעי טראומה באזור
ירושלים.

מרכז הטראומה של הרצוג:
פעילות בארץ וברחבי העולם

מרכז הטראומה רכש ניסיון רב בהפעלת פרויקטים לטיפול
בנפגעי טראומה בארץ ובעולם .בשדרות ועוטף עזה ,ממשיך
המרכז בתוכניות איתור וטיפול בילדים ובמשפחות הסובלים
מטראומה בעקבות ירי טילים .באזור הצפון הכשיר המרכז
פסיכולוגים ויועצים חינוכיים מהמגזר היהודי והערבי ,לטפל
בנפגעי טראומה שלאחר מלחמת לבנון ה .2בנהריה ,היה שותף
בהקמת מרכז חוסן טיפולי.
בין המקומות בהם פעל ברחבי עולם :לאחר רעידת האדמה
בתורכיה ) ,(2000אסון המגדלים בני יורק ) ,(2001הצונמי
בסרי לנקה ) ,(2000ההוריקן במיסיסיפי ) ,(20068והמלחמה
בצ'צ'ניה ).(2007

 .2000ד“ר רות פתהורנצ‘יק ממרכז הטראומה בפעילות בסרי לנקה

פרסום עלוןלעובד הוא ציון דרך בהתנהלות תקשורתית
של כל מוסד .זהו מכשיר חשוב לשיקוף פעילות המוסד,
במקרה שלנו בית החולים ,על מחלקותיו והנעשה בקרב
עובדיו והנהלתו.
על מנת להפיק עלון בעל אופי חי ומעודכן תמיד ,אני
קוראת לשיתוף פעולה מלא בהעברת אינפורמציה בזמן
אמת על הנעשה במחלקות ,במערך השרותים השונים,
ובמרכזים הממוקמים מחוץ לבית החולים.
שם העלון  מהרצוג באהבה  הוא זמני .כולכם מוזמנים
להעביר אלי הצעות בנושא.
קריאה מהנה.
אילת מישור
דוברת ביה"ח

ת.ד ,3900 .ירושללים  .9910035טלל02 5316875 :
i n f o @h
h erz
z o g h o s p itt a l . o r g
w w w.h
h er
r z o g h o s p itt a l .o
org
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