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חוגגים  120שנה לביה"ח הרצוג

התקדמות בבניית האגף החדש

ושתי בנותיו ,הסירו את הלוט מעל כתובת
ביה"ח הרצוג חוגג  120שנה להיווסדו.
ביה"ח ,שהוקם בחנוכה תרנ"ה 1894
שם האגף ומעל שלט שהוקדש לתורם.
בשם עזרת-נשים ,משרת מאז ועד
"אנו גאים לעמוד מול התגשמות החזון של
היום את תושבי ירושלים והארץ כולה.
אבי להגדיל את ביה"ח הרצוג ב 270-מיטות",
חגיגות ה 120-נפתחו בטקס מרשים
סכמה קארן סמסון לואיס ,בתו של התורם.
להקדשת אגף האשפוז החדש ע"ש סמסון.
אירועים נוספים המתוכננים במהלך השנה:
נערך
הטקס
כנס בינלאומי
בהשתתפות בני
ש י ת מ ק ד
מ ש פח ה וי דידי
בעבודת המרכז
התורם ,הרב
הקליני החדש
ישראל לאו ,ח"כ
מדעי
לחקר
יצחק הרצוג – נכדה
המוח בהרצוג,
של הרבנית שרה
בהשתתפות
הרצוג על שמה
מ ד ע נ י ם
נקרא ביה"ח ,אמנון
מ ו ב י ל י ם
מרחב  -מנכ"ל גזירת הסרט בטקס הקדשת האגף בנוכחות :הרב ישראל לאו ,שמאי קינן ,בתחומם; ערב
ירושלים ,ח"כ יצחק הרצוג ,עו"ד מיכל הרצוג ,משפחת סמסון וד"ר יחזקאל קן
עיריית
גאלה; וטקס
חברי ועד הפועל והנהלת ביה"ח.
השקת שתי הקומות העליונות שבאגף
החדש.
אדיתה סמסון ,אשתו של היינץ סמסון ז"ל

בניית אגף האשפוז החדש ע"ש סמסון
מתקדמת בקצב מהיר .במקביל להשלמת
חיפוי חזיתות הבניין באבן והתקנת מרכיבי
מעטפת מאלומיניום וזכוכית ומערך מעליות,
מתרכזת העבודה בגמר פנים הבניין.

בי"ס הרצוג משפר את איכות חיי הילדים במחלקה
כבר יותר משנה פועל בהצלחה במחלקת
מונשמים-ילדים ,בית ספר לחינוך
מיוחד .צוות ההוראה במחלקה גיבש
בפיקוח משרד החינוך ,תכנית פדגוגית
מותאמת לילדים המאושפזים ,המספקת
גירויים להם הם זקוקים .בצוות החינוכי
מורים לחינוך מיוחד ,מטפלת בתנועה,
מורים למוסיקה ,וביבליותרפיסטית.
פרופ' רנה גיל ,מנהלת המחלקה:
"ביה"ס הפך את המחלקה לפעילה
כשכל ילד זוכה לתשומת לב והשקעה,
המביאים לתגובות שלא מצאנו קודם:

חיוך ,שינוי תנוחה ,מבט ,ליטוף".
שינוי חשוב זה באיכות חיי הילדים,
תוגבר לאחרונה ע"י הוראה טיפולית
אישית באמצעות בעלי חיים כמו אוגר
סיבירי וארנב .בעלי החיים מעניקים
חיבוק עוטף ואהבה ללא תנאי ההופכים
את הילדים לרגועים יותר ומעלים את
טווח תנועת הגפיים שלהם.

התקנת המערכות האלקטרו-מיכניות נמצאת
בעיצומה ובקומות חמש ושש העליונות,
כבר נבנו מחיצות הפנים והורכבו מערכות
רבות .בקומה שתיים ,מכשירים בימים אלה
צירי תנועה ראשיים שיחברו בין הבניין הקיים
לאגף החדש וייצרו רצף תנועה בין הבניינים.
עפ"י התכנון תושלם העבודה בתחילת ,2015
לקראת טקס השקת הקומות העליונות וחלק
מבי"ח החירום.

הסיעוד בהרצוג בפיקוח משרד הכלכלה,
ממומן באמצעות תרומות .בביה"ח רואים
בקורס תרומה להשתלבות בני הקהילה

הקורס ה 17-ל"סייעות
מאומנות לאחיות" יצא לדרך
 85מהבוגרים השתלבו בעבודה בהרצוג

בית ספר הרצוג

קורס "סייעות מאומנות לאחיות" ה ,17-נפתח
בביה"ח הרצוג בהשתתפות  20תלמידים
ותלמידות 85 .מתוך  290בוגרי הקורסים עד
כה ,השתלבו במערך הסיעוד בהרצוג והשאר
בבתי"ח ובמוסדות סיעוד ברחבי הארץ.
הקורס בן החמישה חודשים ,שנערך ע"י אגף

יעל קינן ,רני סונא ובוגרי הקורס הקודם

האתיופית בחברה הישראלית ומענה
למצוקת ביה"ח בגיוס כוח עזר מיומן.
עושות במלאכה :צביה לוי-מנהלת אגף סיעוד;
יעל קינן-יוזמת ויועצת התוכנית; רני סונא-מרכזת
הקורס ואחיות נוספות מצוות הסיעוד הבכיר.
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הרצוג  -מרכז הטראומה לעזרת הציבור במבצע "צוק איתן"
עם תחילת מבצע "צוק איתן"  -וכמו
במבצעים קודמים  -הפעיל המרכז הישראלי
לטיפול בפסיכוטראומה של ביה"ח הרצוג
את שירותי החירום שלו לטובת הציבור.

שלי") ,הופצו לילדי הדרום
וספקו להם כלים להתמודד
מול איום הטילים המתמשך.
זה נעשה בעזרת אנשי חינוך
וטיפול שהוכשרו בשנים
האחרונות ע"י היחידה
לשירותים קליניים לילדים
ונוער במרכז .על מנת

קו חם במרכז הטראומה

לתמוך במשפחות עולים
מצפון אמריקה בתקופה לא
קלה זו ,יזם המרכז בשיתוף
ארגון "נפש בנפש" ,סמינר
מקוון באינטרנט שעסק
במצב המיוחד .תוגברה גם
הפעילות השוטפת בקרב
הורים וילדים בשדרות.

נשיא המדינה ראובן ריבלין והקשר ההיסטורי לביה"ח
"חוברת החוסן שלי" לילדי הדרום

המרכז פתח קו חם אליו הגיעו פניות מכל
הארץ ליעוץ ותמיכה בהתמודדות עם
המצב הביטחוני .בין הפונים :הורים לילדים,
קשישים ,חיילים ואזרחים שנחשפו בעבר
לטראומה .מרפאת מטי"ב לטיפול במצבי
משבר וטראומה ,הרחיבה את פעילותה
ולציבור הוצעו קבוצות תמיכה להורים ובנות
זוג של לוחמים .צוות המומחים של מרכז
הטראומה התראיין באמצעי התקשורת
והציע דרכים להתמודדות עם המצב.
למעלה מ 5000-חוברות עבודה לתלמידים,
שפותחו במרכז הטראומה ("חוברת החוסן

אנו מברכים את
ה10-
הנשיא
למדינת ישראל,
ראובן
ריבלין,
היכנסו
עם
לתפקידו .לנשיא
קשר
ריבלין
היסטורי מיוחד
לביה"ח הרצוג.
ראובן ריבלין
דודו מדרגה
אשר
שניה
ריבלין ויוסף ריבלין ,היו ממייסדי ביה"ח
הרצוג  -ובשמו אז  -עזרת נשים.
אמו רחל ,כיהנה כחברת הוועד המנהל של

ביה"ח במשך  40שנה .אביו ,פרופ' יוסף
יואל ריבלין ,כתב ספר על ההיסטוריה של
ביה"ח 75" :שנים של עזרת נשים" .ביה"ח,
בשיתוף אלפי בני
ריבלין
משפחת
ברחבי העולם ,ערכו
הוקרה
פרויקט
מיוחד לרחל ריבלין
למען
ופעילותה
הרצוג .במסגרת
רחל ריבלין
זו ,הקימה משפחת
ריבלין אתר אינטרנט ,שפרק מיוחד בו
עוסק בקשר ההיסטורי עם ביה"ח הרצוג:
.http://www.rivlinfamily.com

המרכז למחקר קליני של מדעי המוח בהרצוג
ביה"ח הרצוג ,המטפל בספקטרום רחב
וייחודי של חולים ,ניצב בצומת הטיפול
הפסיכיאטרי ,נוירולוגי ,גריאטרי ורפואת
ילדים .זוהי הזדמנות ייחודית לחוקרי
ביה"ח ,לתרום למחקר במגוון תחומים
מדעיים בסיסיים ולפיתוח שיטות קליניות.
בהתבסס על ניסיון זה ,איחד הרצוג את
תחום המחקר והפיתוח שלו תחת "מטריה"
אחת של "המרכז למחקר קליני של מדעי
המוח" .כאן נערך מחקר רב-תחומי
המתמקד במוח ,תוך מיזוג מדע בסיסי
ויישומי וכל זאת עם אוכלוסיית חולים זמינה
למחקר מיידי.
המרכז למחקר קליני של מדעי המוח
מתמקד בתחומים הבאים:
● מחלות ניווניות נוירולוגיות – מחקר
השם דגש על מחלת הפרקינסון והפרעות
קשורות למחלה זו ,תוך התבססות על

המומחיות והניסיון שנרכשו בהרצוג בתחום
הנוירו-פסיכוגריאטרי ועל מחקר העוסק
בתפקוד המוח הקטן בקרב חולי פרקינסון.
● אירוע מוחי – בהתבסס על ניסיוננו
בשיקום חולי שבץ ,מתמקד המחקר
בשיטת גרייה בלתי פולשנית חוצה

מחקר מתפתח במדעי הקוגניציה ובמיוחד
בשיקום משבץ.
● נזק מוחי כתוצאה מחוסר חמצן – גם
כאן ,תפישות השיקום הנוירולוגי קריטיות
להקטנת מידת הנזק המוחי כתוצאה
מחוסר חמצן.
● הפרעות פסיכיאטריות – הפחתת חומרת
המחלה על מנת לשפר יכולת תפקודית
אצל הסובלים מסכיזופרניה ודיכאון.
●  – ALSפיתוח כיוונים חדשים של שיטות
טיפול לקבוצת חולים מיוחדת זו.

ד"ר עודד מאירון וד"ר אביבה דורנט במעבדת המרכז
לחקר מדעי המוח

גולגולת

( & Transcranial Direct

 – )Alternating Current Stimulationתחום

הסיבות לנזק מוחי שונות :גנטיות,
מטבוליות ,זיהומיות ,כתוצאה מחוסר חמצן
או מכניזם אחר .אולם רק בשנים האחרונות,
אנו עדים לאינטגרציה בעבודה ובמחקר בין
הדיסיפלינות הקשורות לספקטרום של
המוח והקוגניציה.

פרויקטים
ביה"ח הרצוג כמרכז לימוד והכשרה לסטודנטים במקצועות הבריאות:

סטודנטים מגרמניה התנסו קלינית במכונים לפיזיותרפיה
וריפוי בעיסוק
בעיסוק
לריפוי
סטודנטים
קבוצת
ולפיזיותרפיה מגרמניה ,השתתפו בהתנסות
קלינית בת שלושה
שבועות בהרצוג .הפרויקט
נערך במסגרת שיתוף
הפעולה של ביה"ח עם
אגודת הידידים בגרמניה.
רחלי ארד  -מנהלת
שירותי הפיזיותרפיה
ושרון קרני  -מנהלת
שירותי הריפוי בעיסוק,
הסטודנטים מגרמניה
בנו תכנית הכשרה
ייעודית ,דרכה נחשפו המשתלמים לגישה

הייחודית של הרצוג לטיפול באוכלוסייה
הם השתתפו גם בהדרכות
הגריאטרית.
מקצועיות ובהרצאות העשרה
בנושאים מתחום הגריאטריה כמו
תזונה והנשמה ,שניתנו ע"י צוות
ביה"ח.
ד"ר עדי ששון ,המנהל הרפואי
הפרויקט:
על
והאחראי
"הסטודנטים היו מלאי הערכה
לכל צוות ביה"ח .חלקם
ציינו שהשקעת ביה"ח הרצוג
בהכשרתם ,עלתה על מה שקבלו במולדתם".

קבוצת פיזיותרפיה למאושפזים מונשמים
ביוזמת צוות הפיזיותרפיה והסיעוד ובניצוחם
של הפיזיותרפיסטית רביד ליסון ,התרפיסט
הנשימתי קובי זלצמן ,והאחות האחראית
אנג'לה קולקובסקי ,פועלת במחלקת
מונשמים קבוצת הפעלה למטופלים .מדי
שבוע ,יוצאים המשתתפים ללובי המחלקה
המוכן מראש עם כל הציוד הנדרש ,ומבצעים
בהדרכת הפיזיותרפיסטים תרגילי חיזוק ופיתוח
סיבולת ויכולת נשימתית ,תוך חשיפה לגירויים
שונים .מטרת הפעילות הנערכת בשיתוף
פעולה של הצוות הסיעודי והמשפחות ,לשמור

ועידת וידאו הרצוג – גאנה

פרויקט הרצוג – גאנה ללמידה מרחוק יצא
לדרך .זוהי הרחבת פעילות הרצוג כבי"ח
מלמד בישראל ,המהווה שדה קליני להתמחות
רופאים ואחיות.
הפרויקט הוא תוצאה של שיתוף פעולה
בין ביה"ח הרצוג ,מועדוני רוטרי בירושלים,
בגאנה ובקנדה ,ומערכת הבריאות בעיר
ג'יראפה ,גאנה.
במהלך השיעורים הנערכים כוועידת וידאו,
מרצים רופאים ואחיות מהרצוג ומדריכים
צוות מקביל מבי"ח סנט ג'וזף בעיר ג'יראפה,
בנושאי טיפול רפואי.

קבוצת הפיזיותרפיה למאושפזים

ולשפר יכולות אקטיביות ,למנוע פצעי לחץ
וליצור תקשורת ואינטראקציה חברתית בין
המאושפזים.

 13,000ילדים קנדיים מציירים למען ילדי הרצוג
בטקס מרגש שנערך בטורונטו בנוכחות
 700איש ,הסתיים קמפיין ארצי בן שמונה
חודשים
של "ילדי
ק נ ד ה
מציירים
למען ילדי
הרצוג".
מ ת ו ך
א ל פ י
הציורים
מהעבודות הנבחרות בתחרות
שהוגשו
לתחרות ,נבחרו  25עבודות שיוצגו במחלקת
ילדים שבאגף החדש .את הפרויקט יזמה
אגודת ידידי הרצוג בקנדה בשיתוף בית
הספר לאמנות  WOODBRIDGEבקנדה.
במסגרת הקמפיין התבקשו ילדי בתי"ס
ומחנות קיץ ברחבי קנדה ,לצייר ציור
או רישום בנושא" :רגע בלתי נשכח",
"מקום יפה" או "חלום מהמם" .צוות
שופטים בחר את הזוכים עפ"י קריטריונים

פרויקט הרצוג – גאנה
ללמידה מרחוק

של שימוש בצבעים ,קומפוזיציה,
יכולת אמנותית ,מסר ויצירתיות.
במהלך הקמפיין ,הוצגה בקרב כלל תושבי
קנדה פעילות ביה"ח הרצוג .סטיב שוורץ,
מנהל מחלקת יח"צ" :התחרות הוכיחה
שלילדים יש קול וכוח לשנות את העולם".

פרויקט הלמידה מרחוק ,מאפשר אנטראקציה
בין הלומדים למלמדים תוך הצגת שאלות
ומתן תגובות מצד המרצים מהרצוג .בין
הנושאים שנדונו במהלך ההרצאות :דרכים
לעצירת התפשטות מחלות זיהומיות ומניעה
וטיפול במחלת הסוכרת.
התוכנית התפרסמה באתרי האינטרנט של
שגרירויות ישראל בעולם ובאמצעי התקשורת
בגאנה ,שם היא מוצגת כפיתוח ישראלי
התורם לפיתוח יבשת אפריקה.
לאור הצלחת התוכנית נשקלת אפשרות
להרחיבה.

תכנית לתמיכה רוחנית בהרצוג
תכנית התמיכה הרוחנית לחולים ובני
ואישפוז ממושך .התוכנית מקיימת קורסי
העשרה ומשמשת שדה קליני להתמחות
משפחותיהם ,פועלת בהרצוג זו השנה
בתחום .הרצוג תופש מקום
השמינית בניהולם של
נכבד בהובלת תוכנית
ד"ר אפרים יאול וד"ר
התמיכה הרוחנית בארץ.
יקיר קאופמן ובסיוע
בצד הכשרת מלווים רוחניים
הפדרציה היהודית של ניו
מוסמכים ,נערך בהרצוג
יורק ( .)UJAהתומכים
קורס ראשון למתנדבים
הרוחניים ,הפועלים
בליווי רוחני .הקורס ,בשיתוף
צוות תוכנית התמיכה הרוחנית
כמעט בכל מחלקות
נווה
למשפחה
"מכון
מרחב
משפחתו
ובני
ביה"ח ,נותנים לחולה
ירושלים" ,נועד להכשיר מי שאינו מלווה רוחני
רגשי ורוחני ומסייעים להתמודדותו עם מחלה
מוסמך ,להתנדב בליווי ובהעצמת מאושפזים.

קורסים וסדנאות
ביה"ח הרצוג ממשיך לקדם ,לפתח ולשדרג
את מערך הסיעוד ולראשונה קיבלנו הכרה
של גמול השתלמות לקורסים המבוצעים
בביה"ח .כל קורס בהיקף  30שעות
כשאוכלוסיית היעד  -אחיות/ים מוסמכות/ים
בביה"ח הרצוג ובבתי"ח ומוסדות אחרים.
חלקם מיועדים לשמש נאמני-נושא.

אגף הסיעוד מתכוונת למנות צוות "נאמני
מניעת זיהומים" שיפעל להעלאת המודעות
לנושא.
קשה שלא להבחין בשלטי "הרמזור"
למניעת זיהומים שנתלו לאחרונה מעל כל
דלת ומיטת אשפוז .השילוט ,שנוסח ועוצב

 .1קורס מניעת זיהומים
קורס בן חודשיים עם מיטב המרצים
בתחום ובהשתתפות  60אחיות/ים מהרצוג
וממוסדות רפואיים שונים בירושלים .מטרת
הקורס שהסתיים בהצגת פרויקט אישי,
להביא את הצוות הסיעודי לחשיבה ועשייה

 .3קורס טיפול בפצעי לחץ
בקורס ,בו השתתפו  35אחיות/ים מהרצוג
וממוסדות רפואיים נוספים ,הוצגו עדכונים
וטכנולוגיות מתקדמות בתחום הטיפול
בפצעי לחץ .הקורס הוכר לגמול השתלמות
בתחום גריאטריה וכירוגיה.

 .4סדנה בנושא החולה המונשם
קורס לעדכון ידע בכל הנוגע לטיפול
סיעודי-רפואי יומיומי בחולה המונשם.
המרצים – רופאים מומחים בטיפול בחולה
המונשם מהרצוג .השתתפו  80 -אחיות/ים
מהרצוג ומבתי"ח ומוסדות רפואיים נוספים.
במהלך סיעור מוחות שנערך באגף הסיעוד,
בא לקרב את כל צוותי המחלקות ולהפכם
שותפים מלאים בשמירה על הגיינת הידיים
ובכך למנוע זיהומים.

 .2קורס טיפול בכאב
לצמצום ומניעת זיהומים בביה"ח .הנהלת

שונים .זהו חלק ראשון בפיתוח והטמעת
נוהל מנכ"ל בתחום טיפול פליאטיבי
במרכזים רפואיים גריאטריים.

 45אחיות/ים השתתפו בקורס ,בו הרצו
מומחים לתחום כאב וטיפול תומך מבתי"ח

 .5קורס גישור
מטרת הקורס להקנות הבנת תהליך הגישור
כתפישת עולם וכגישה לפתרון סכסוכים
באמצעות הידברות ותקשורת בונה .הקורס
בן  60השעות האקדמאיות ,כלל שיעורים
עיוניים ומעשיים בהם :הרצאות ,ניתוחי
אירועים ,תרגול מעשי וסימולציות.

סיפורי הצלחה
סיפור הצלחה במחלקת מונשמים  -מבוגרים
זהו אחד מסיפורי ההצלחה של הצוות
הרפואי ,פרא-רפואי וסיעודי בביה"ח הרצוג.
ו .ד .הגיע למחלקת מונשמים בהרצוג
כשהוא מונשם ,ניזון
באמצעות זונדה וסובל
מבעיות בריאותיות
בהערכה
מורכבות.
ראשונית ,מצא צוות
המחלקה פוטנציאל
לשיפור במצבו ונרתם
לקדמו תוך מעקב
מתמיד ובשיתוף בני
השיפור
המשפחה.
ו .ד( .יושב) וצוות המחלקה
במצב לא אחר לבוא.
בהדרגה הפך ו.ד .עצמאי ,כשצוות המחלקה
עושה הכל לשפר את מצבו ולעזור לו בכל
רגע נתון .היום ,הוא משתתף בפעילויות
מחוץ למחלקה ו"מבלה" בעזרה צמודה,
חלק ניכר מזמנו ברחבי ביה"ח.

אנג'לה קולקובסקי ,אחות אחראית" :אני
גאה בו ובצוות שלי על הדרך הכל כך
קצרה וכל כך ארוכה שעשינו" .ד"ר אסתר-
לי מרקוס ,מנהלת יחידת המונשמים" :אנו
גאים ב התקד מות
ו  .ד  .שמראה על
הצוות
מקצועיות
המטופל
ורצון
להשתקם בתמיכת
בני המשפחה".
ו.ד" :.כל מהלך
בהרצוג
שהותי
הרגשתי שנותנים לי
מטריה .אני חייב את
ה ת ק ד מ ו ת י הגדולה לכל צוות המחלקה
ולמטפלים הפרא-רפואיים .אנג'לה ,עושה
כל מה שאפשר ומהווה לי ולאחרים מעין
"כותל" .כדאי ששרת הבריאות תגיע הנה
ותראה את העבודה הנעשית כאן ,הנותנת
למאושפזים אויר לנשימה".

תודה
רצינו להביע לכם מילות הערכה.
על תשומת הלב האישית והחמה,
על ההתחשבות בכל פרט,
על המעקב והטיפול אשר
לדעתנו היה כפול!!
על המסירות בה טיפלתם
באבינו בכל עת.
על היחס האישי והסבלנות
אין קץ.
לא חסכתם במאמץ ועבודה
הראויה למחמאה ואנו
מרגישים היטב את התוצאה.
ישר כוח ,תודה רבה והרבה הצלחה
משפחת ו .ד.

עוד סיפור הצלחה במחלקת מונשמים  -ילדים
ג.ס .בת השלוש ,השתחררה ממחלקת
מונשמים  -ילדים ,כשהיא נושמת עצמאית
ומתנועעת בעזרת הליכון .הילדה הגיעה
לביה"ח בגיל שבעה חודשים כשהיא נזקקת
להנשמה ממושכת ,ניזונה באמצעות
צינור הזנה דרך דופן הבטן וללא אפשרות
תנועה פרט להזזת ידיים ורגליים.
לאחר הערכה ראשונית ,הוחל בטיפול
רפואי וסיעודי אינטנסיבי .במסגרת פעולות
השיקום ,טופלה ע"י פיזיותרפיסטיות
ומרפאות בעיסוק תוך הפעלת האיברים;
קלינאיות תקשורת העניקו לה טיפול גרייה
סנסורי; וצוות ביה"ס שיבץ אותה בתוכנית

החינוכית המחלקתית.
בהדרגה ובניגוד לציפיות ,חל שיפור
במצבה .היא החלה להתהפך; הצליחה

לעמוד על ארבע; התיישבה עצמאית ,ואז,
נעמדה בעזרת הליכון כשרגליה על הרצפה.
שיפור מפתיע בהתפתחותה חל כשהחלה
להגיב ולתקשר ,להושיט ידיים לחפצים
ולעקוב אחר אנשים וחפצים נעים.
פרופ' רנה גיל ,מנהלת המחלקה" :המהפך
הקליני המהותי קרה כשהצוות ,בראשות
ד"ר יוליה נמסטניק ,הצליח לגמול אותה
בגיל שנתיים מהנשמה והילדה החלה
נושמת באופן עצמאי".
ה.ס ,.אביה של ג" :.הצוות הרפואי ,הסיעודי,
הפרא רפואי והחינוכי  -עשו למען בתי מעל
ומעבר .אני מודה מאד לכולם".

השתחררה מהמחלקה

מרכז הטראומה
במחקר בראשות פרופ' רות פת-הורנצ'יק מהרצוג  -המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה נמצא:

ויסות רגשי של הורים מגן על ילדיהם
במחקר שנערך בשדרות ,בראשות פרופ' רות פת-הורנצ'יק
מהרצוג  -מרכז הטראומה נמצא ,כי לוויסות הרגשי של הורים – כגון
יכולתם לשלוט ברגשותיהם – יש תפקיד מכריע בהשפעה על בעיות
התנהגות של ילדיהם .ממצאי המחקר הוצגו בכנס בינלאומי ל"טיפול
בטראומה בילדים" שהתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים .האירוע
נערך ע"י מרכז הטראומה בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה
העברית ,קרן ואן-ליר ,מכון חרוב וThe Jewish Family and Children-
.Services of San Fransisco
החוקרים עקבו אחר
כ 140-ילדים והוריהם
משדרות כשהיו בני
)2006-2004( 4-2
ושוב לאחרונה כשהם
בני  .11-9במחקר
נמצא ,כי היכולת
פרופ' פת-הורנצ'יק בכנס "טיפול בטראומה בילדים"
לוויסות רגשות
(לשנות את עוצמת הרגשות ולהתאים את ההתנהגות הנלווית במצבים
שונים) ,היא הגורם והמסביר את הקשר בין מצוקה פוסט-טראומתית

ספר חדש למרכז הטראומה:

"לסייע לילדים להתמודד עם טראומה"
הרצוג  -המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה יצא בימים אלה בספר
חדש" :לסייע לילדים בהתמודדות עם טראומה" ,בעריכת פרופ' רות פת
הורנצ'יק ,פרופ' דני ברום וג'ולייט פוגל .בספר מוצגים מחקרים ,גישות
טיפוליות חדשות ותיאורי התערבויות קליניות שנכתבו ע"י מומחים
מהארץ ומהעולם ,העוסקים בבניית חוסן בקרב ילדים ומשפחותיהם
החשופים לטראומה.

של אם לבין זו של ילדיה .לכן ,כשהאם מצליחה לווסת את רגשותיה
ולהתאימם למצב ,ילדיה מוגנים יותר ומתמודדים טוב יותר.
פרופ' פת-הורנצ'יק" :הממצאים מלמדים שעלינו לפעול לחיזוק יכולת
הוויסות הרגשי של אימהות הנתונות תחת איומי טרור ,כמו בשדרות ,ע"י
תכניות מיוחדות שימתנו את הנזק שנגרם להן ועובר מהן לילדיהן".

מרכז הטראומה עבר למשכנו החדש .כתובתו :הרצוג-המרכז הישראלי
לטיפול בפסיכוטראומה ,רח' מקור חיים  ,35תלפיות ,ירושלים.

הספר ,המתפרסם בשפה האנגלית ,בנוי משלושה חלקים
המוקדשים לפרט ,למשפחה ולקהילה ,תוך הדגשת חשיבות
קשרי הגומלין ביניהם
תהליך
להצלחת
ההתאוששות מפוסט
טראומה .בין הנושאים
הנדונים :ויסות רגשי
והתנהגות אגרסיבית
של ילדים החשופים
לטראומה; השפעת
טראומה על יכולת
משחק מהנה של
ילדים והוריהם; חוסן
ומרכזיות
משפחתי
ביה"ס בקהילה במצב
מלחמה .פרופ' פת-
הורנצ'יק" :הספר
יספק לאנשי בריאות הנפש ,מחנכים וחוקרים ,הבנה עמוקה
לצרכי ילדים החשופים לטראומה ולדרכי התמודדות במצבים
אלה".

 .1898ועד חב

רת "עזרת נשים"

0

 ,191ביה"ח הרצוג

סיפורו של ביה"ח הרצוג
על מגילת היסוד של ביה"ח
קבוצת הנשים שהתכנסה בחנוכה תרנ"ה  1894בבית בשכונת
מזכרת משה בירושלים ,הייתה נחושה לעשות לשינוי המצב
הבריאותי הקשה של היישוב היהודי בעיר ,ובמיוחד בקרב הנשים
שנישאו וילדו בגיל צעיר .בהנהגת ציפה פינס ,רוזה פיינשטיין ,איטה
ילין ומרגלית מיוחס ,הן חתמו על מגילת יסוד להקמת "חברת עזרת
נשים הכללית" ,בה התחייבו לתרום מזמנן וכספן למען הנזקקים
ובמיוחד הנזקקות .השם "עזרת נשים" מרמז לרב-משמעות של עזרה
ע"י נשים ,למען נשים ,במקום התכנסות ופעילות נשית.
מיד החלו לפעול :נשים גויסו לטפל בחולים "סיעודיים" במונחים של
ימינו; נשכרו שירותי אחיות מיילדות; נערכו ביקורים בבתי נזקקים;
ונאסף וחולק ביגוד ומזון לנצרכים .הקשרים הנכונים שהיו למשפחת
פינס עזרו בגיוס כספים ותמיכה.
לא עבר זמן רב וחברת "עזרת נשים" התגייסה למשימה נוספת:
ניהול בית מחסה לחולי נפש וחשוכי מרפא שהקימה משפחת ריבלין.
אליעזר בן יהודה ,כתב אז בעיתונו "הצבי"" :דבר גדול עשתה חברת
"עזרת נשים"....עד לפני שנה לא היה שום מקום מקלט לאומללים
אלה....עתה....תעשה" .....עזרת נשים" סדרים וניקיון".
למה עשו את כל אלה? כנראה בשל השקפת עולמן " .מטרת החברה
תהיה עשות חסד"  -נכתב במגילת היסוד " -בדיוק כגברים ואפשר

ציפה פינס

לוח זיכרון למיי

סדות

אפילו יותר" .הן האמינו בכוח התארגנות של נשים לפעול יחד ולתרום
לקידום בית המחסה .המוסד הזה ,הוא ביה"ח הרצוג שבדרך ,הפך
כעבור  10שנים לאחד המפעלים הרפואיים החשובים של ראשית
המאה ה.20-

"חברת עזרת נשים"  -מגילת היסוד
שלוש סגולות העניק השם יתברך לעמו ישראל ,ועליהן עומד
העולם כולו ,ואלו הן :תורה ,עבודה ,וגמילות חסדים .אנו
הנשים ,פטורות לגמרי מלימוד התורה ,ואף ממחצית חובת
התפילה ,לעומת זאת הרינו מחויבות לגמילות חסדים בדיוק
כגברים ,ואפשר שאפילו יותר מהם שהרי זו חובתנו היחידה.
לפיכך ,החלטנו לייסד חברה כאן בירושלים בשם "עזרת נשים",
אשר מציין מצד אחד את הנשים העוזרות ,ומצד שני את הנשים
הנעזרות .מטרת החברה תהיה עשות חסד .התקנות המדויקות
של אופן מעשה הצדקה תידונה לראשונה באסיפה כללית.
לעת עתה אנו מצהירות על הצטרפותנו לחברה ,ומתחייבות
לתרומה הקבועה כפי שמציינות אנו בספר זה – (במגילה זו).
חנוכה תרנ"ה 1894

גלגולה של תמונה

להלן הפרטים הידועים על התמונה:
רייזל רוזנבלום ,עזבה עם משפחתה
את ליטא בסביבות  ,1887והתיישבה

השלט מעל המיטה שבתמונה

התמונה המובאת כאן משמאל ,צולמה בביה"ח הרצוג בשנות
ה 20-של המאה שעברה ונשלחה לקנדה כעדות להנצחת רייזל
רוזנבלום ,פעילה למען ביה"ח
במונטריאול .התמונה,
הרצוג
נמצאת היום באלבום משפחתי של
נינת התורמת ,עדינה פלדשטרן,
תושבת ירושלים.

(תרגום מיידיש)

אז) ,ובמהלך השנים הקימה מפעל לגיוס כספים בקרב הקהילה
היהודית המקומית ,למען ביה"ח.
לאחר פטירתה ביולי  ,1919החליטה הנהלת הרצוג להנציח את
האישה ופועלה.
כמחווה של כבוד ,הוקדשה המיטה שבתמונה (מיטה מס' 25
במחלקה) על שמה .משהוצבו מעל למיטה ,תמונתה והשלט עם
פרטיה ,נשלח צילום מתאים למשפחת רוזנבלום במונטריאול,
כעדות להנצחת מי שפעלה רבות למען ביה"ח הרצוג .בתה ,פני
כהן ,המשיכה את דרכה בפעולות גיוס הכספים
במונטריאול.

 .1922בי"ח הרצוג

במונטריאול ,קנדה .לאחר שהתבססו במקומם החדש ,החלה
לפעול לטובת ביה"ח הרצוג בירושלים ("עזרת נשים" ,בשמו

התמונה התגלגלה בימים אלה לידי ג'רי סולומון
מהמחלקה ליחסי ציבור ודוברות ,במהלך מפגש
אקראי עם נינת התורמת ,עדינה פלדשטרן,
עדינה פלדשטרן
תושבת ירושלים .תודה לעדינה פלדשטרן
על הבאת הסיפור והתמונה ותודה למשפחתה על ההתגייסות
לטובת ביה"ח.

חוקרי הרצוג בקדמת המדע
בסקר תצפיתי ביחידה להנשמה ממושכת בהרצוג נמצא:

ישיבה משפיעה על מדדי נשימה במטופלים מונשמים כרונית
העבודה הוצגה בכנס העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל
בסקר תצפיתי שנערך ביחידה להנשמה
ממושכת נמצא כי לתנוחת ישיבה יש השפעה
על מדדי נשימה במטופל המונשם .העבודה
נערכה בשנה וחצי האחרונים ע"י שקמה
כץ  -אחראית תחום מונשמים בשירותי
הפיזיותרפיה ,קובי זלצמן  -תרפיסט נשימתי,
רחלי ארד  -מנהלת שירותי הפיזיותרפיה
וד"ר אסתר-
לי מרקוס -
מנהלת יחידת
המונשמים.
במאי האחרון,
ה ו צ ג ו
הממצאים
בכנס הארצי
של
ה13-
העמותה
ל ק י ד ו ם
שקמה כץ בכנס העמותה לקידום הפיזיותרפיה
הפיזיותרפיה
בישראל שנערך בת"א ועוררו התעניינות רבה.
ביחידת ההנשמה בהרצוג ,מונשמים רוב
המטופלים ע"י מכונות המנטרות באופן
שוטף את מדדי הנשימה ומכוונות את
ההנשמה המתאימה ביותר למטופל .הצוות
הרפואי ,הסיעודי והפיזיותרפי ,עוקב אחר
מדדים אלו .במהלך סדרת התצפיות על

מדדי הנשימה ,ישב כל מטופל כחלק משגרת
הטיפול  7-3פעמים בשבוע .איסוף וסיכום
הנתונים מתצפיות ראשוניות אלו גילה שחלו
שינויים במדדי הנשימה :הישיבה הפחיתה
את התנגודת הריאתית והעלתה את מספר

הנשימות לדקה .בספרות המחקרית חסר
מידע הנוגע להשפעת הישיבה על מדדי
נשימה במונשמים כרוניים .הצוות ימשיך
בתצפיות נוספות בתחום על מנת לבחון את
השינויים ומשמעותם הקלינית.

מחקר על תשישות וצפיפות עצם בנשים מבוגרות
במחקר בראשות פרופ' יעקב מנצ'ל ,מנהל
אגף גריאטריה ומכון האוסטיאופורוזיס,
נמצא כי תשישות יכולה לנבא ירידה
בצפיפות העצם ב נ ש י ם מ ע ל גיל
 .75עבודת המחקר שנערכה במשך
חמש שנים בשיתוף ד"ר שלי שטרנברג
והדוקטורנט רז לוין ,התפרסמה בכתב
העת .Osteoporosis International
תשישות ואוסטיאופורוזיס הן תופעות
שכיחות בגיל גבוה הגורמות לפגיעה
בתפקוד .חיבור שתי התופעות יכול לגרום
לסיבוכים רציניים ובמיוחד לשברים כתוצאה
מנפילה.
פרופ' מנצ'ל" :מצאנו שחוסר תנועה אצל
הסובלות מתשישות ,מביא יחד עם גורמים
נוספים ,לאיבוד סידן ולאוסטיאופורוזיס.
מאחר ושיעור האוכלוסייה המבוגרת בארץ
הולך וגדל ,חשוב לחקור ולחפש דרכים
למנוע או לדחות את תופעת התשישות".

במחקר קודם שערך פרופ' מנצ'ל בשיתוף
ד"ר אסתר לי מרקוס ,מנהלת יחידת
מונשמים בהרצוג ,נמצא שניצולי שואה
בשכיחות
מאוסטיאופורוזיס
סובלים
גבוהה יותר מהאוכלוסייה הכללית .בשל
גילם הגבוה של הניצולים ,ממליץ פרופ'
מנצ'ל על דיאטה
עשירת סידן ודלת
שומן רווי ופעילות
פיזית מבוקרת
לחזוק השרירים
ושיפור צפיפות
העצם .בעקבות
המחקר ,החליטה
הרצוג
הנהלת
להקים בביה"ח
מרכז יעוץ לניצולי
שואה ,ללא
פרופ' יעקב מנצ'ל
תשלום.

ד"ר ז'אק אייזנברג ,מנהל המרפאה הפסיכיאטרית לילדים במרפאה לבריאות הנפש ,הרצה ב"כנס פסיכיאטרים
מרחבי העולם" שנערך במוזיאון הארץ בת"א ,על "המפגש בין הפסיכיאטר והאדם הדתי" .ההרצאה עסקה במאפיינים
המיוחדים של תחנות החיים בחברה הדתית והשפעתם על בריאות הנפש :לידה ,כניסה לבי"ס ,התבגרות ,שידוכים
וחתונה.
ד"ר אופיר אילן ,יועץ בתחום אף-אזן-גרון ,בשיתוף ד"ר אסתר-לי מרקוס ,מנהלת יחידת מונשמים
בבית החולים הרצוג; ד"ר עדי ששון ,המנהל הרפואי וקובי זלצמן ,תרפיסט נשימתי ,פרסמו בכתב
העת  Head & Neckאת הניסיון הייחודי של יחידת המונשמים בטיפול בבעיות בקנה הנשימה
בקרב חולים מונשמים כרונית וההתערבויות המתאימות כגון :התאמת קנולה הפותרת את הבעיה
ומאפשרת הנשמה ואיכות חיים טובה יותר לחולה.

פרופ' רנה גיל ,מנהלת מחלקת ילדים מונשמים וד"ר יוליה נמסטניק ,רופאה בכירה במחלקה ומנהלת מונשמים
מבוגרים ,פרסמו ב )48)2013(280-284( Pediatric Neurology-את המאמר "Life Expectancy of Brain
" .Impaired, Chronically Ventilated Childrenמסקנות המחקר הן שלפחות מחצית מהילדים ישרדו חמש
שנים או יותר ,ללא קשר לסיבת הפגיעה המוחית .פרופ' גיל הציגה תוצאות מחקר ראשוני זה גם במפגש
ה Academic Societies Annual Meeting-בוושינגטון  DCבמאי .)E-PAS 2013: 450.2( 2013
פרופ' דוד גרינברג ,מנהל המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש ,העורך את כתב העת Israel Journal of Psychiatry

של איגוד הפסיכיאטריה ,רשם לעצמו הישג מרשים עם עליית ה"אימפקט פקטור" הבינלאומי של כתב העת לשנת
 ,2012העומד עתה על  .1.362ה"אימפקט פקטור" הוא מדד להערכת חשיבות כתבי עת מדעיים על בסיס מס'
הציטוטים של מאמר .להישג זה השלכות גם על עולם בריאות הנפש באקדמיה וברפואה הכללית בכך שמאמרים טובים
מתפרסמים בכתבי עת ישראליים.
פרופ' אוריאל הרסקו לוי ,מנהל אגף פסיכיאטריה ,פרסם בשיתוף צוות מחקר בInternational Journal of -
 Neuropsychopharmacologyאת המאמר"A randomized add-on trial of high-dose d-cycloserine for :
" .treatment-resistant depressionבמחקר נמצא כי מתן ( D-cycloserineאנטיביוטיקה הניתנת לחולי שחפת)

במינון גבוה לחולים הסובלים מדיכאון עמיד ,משפר משמעותית סימפטומים של דיכאון ,זאת לעומת מתן פלסבו.
ד"ר אפרים יאול ,מנהל מחלקת סיעוד מורכב ,פרסם ב International Wounds Journal-את המאמר"Cohort :
" Study of Atypical Pressure Ulcers Developmentהדן בהעלאת מודעות המטפלים לתופעת פצעי לחץ לא

טיפוסיים ,המיקום השונה ,הגורמים ודרכי הטיפול.
פרופ' פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקת פסיכיאטריה גברים בשיתוף צוות מחקר ,פרסם בכתב העת המקוון PLoS
 ONEאת המאמר ","Systematic Review of Comparative Efficacy of Treatment & Control for Depression

הסוקר מגוון רחב של טיפולים נוגדי דיכאון ומגיע למסקנה כי אין הבדלים ברורים בין שיטות הטיפול השונות מבחינת
יעילות .פרופ' ליכטנברג ,השתתף בכנס שנערך בתל אביב להקמת "החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה" ,שם
עמד בראש מושב שדן במודל בית טיפולי בקהילה כחלופה לאשפוז חריף (סוטריה).
מחקרה של עו"ס יונית צברי"From Hope to despair and Back: Being the Wife of a Patient in a Persistent :
" Vegetative Stateהתפרסם ב .Qualitative Health Research-במחקר נמצא כי בנות זוג לבעלים במצב וגטטיבי

נמצאות בתהליך מתמיד של איזון מחדש ע"י בניית משמעות בין חוויותיהן הרגשיות והאינסטרומנטליות .זאת ,כדי
להמשיך לטפל בבעל תוך שמירה על מציאות חיים יומיומית.
פרופ' גבי שפלר ,הפסיכולוג הראשי של ביה"ח ,ערך מדעית ומקצועית את ספרו של כריסטופר בולס" ,השאלה
האינסופית" ,מהקלסיקה הפסיכואנליטית והפסיכו-תרפויטית .הספר עוסק בשיטת האסוציאציות החופשיות של פרויד
ומנתח שעות טיפול בתהליך הדרכה דינמי וזורם .מיועד לאנשי מקצוע בצד תלמידים בהכשרות מקצועיות טיפוליות.
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