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התפתחות המרכזים הרפואיים “אסותא” היא חסרת תקדים בקנה מידה לאומי ועם קורטוב 
של צניעות ניתן לומר גם בהיקף בינלאומי. איננו שוקטים על השמרים והעתיד הניצב בפתחנו 

מציב לנו יעדים נוספים בכל המרכזים הרפואיים: בתל אביב, חיפה, ראשון לציון, באר שבע, 
אשדוד, רעננה ובניידות הדימות שלנו ברחבי הארץ.

החודש נחתם בטקס רב רושם הסכם הקמת בית החולים הציבורי הגדול באשדוד בהשתתפות 
שר האוצר, ח”כ יובל שטייניץ, סגן שר הבריאות, ח”כ יעקב ליצמן וראשי מערכת משרד האוצר 
והבריאות, ואנחנו כבר מתכוננים להנחת אבן הפינה בחודש הבא. החלה הספירה לאחור ובית 

החולים יפתח את שעריו למטופלים בעוד חמש שנים כעת חיה.
פעילות רפואית בנפח כה גדול ובשטחי אבחנה וטיפול כה רחבים הם משאב ארגוני ולאומי 

כאחד וחובתנו להשכיל ולנצל את הידע הרב והניסיון שנצבר בכותלי המרכזים הרפואיים שלנו 
גם למחקר וגם להוראה. מחקר רפואי הוא ממרכיבי היסוד של מצוינות בבתי חולים והוא 

שמוביל לקידום הרפואה. הוראה של סטודנטים מהווה את ליבת היסוד של אומנות הרפואה 
והדרכת רופאים היא נדבך חשוב בתהליך ההתמחות במקצועות הרפואה השונים ומחויבת אף 

היא בהבשלת המרקם המורכב של רפואה נכונה וטובה המבוססת על בקרת עמיתים, משוב 
הדדי של כלל הסגל הרפואי, ניהול נכון של החולה, תיעוד מצבו הרפואי ושל הטיפולים שקיבל 

)כולל הניתוחים שעבר( וקידום נושאי איכות, בטיחות וניהול סיכונים. 
לכל אלה יש להוסיף את האינטרס הלאומי. 

סוד גלוי הוא שהעולם עומד בפני בעיה קריטית של מחסור גדל והולך ברופאים ואחיות. צפי זה 
חמור עוד יותר בישראל כבר בעתיד הנראה לעין, ופתרונות רבים עדיין לא הוצגו.

אין ספק, שאסותא תהיה מרכיב חשוב בפתרון הבעיה ולא ניתן לוותר על מה שקרוי “שדות 
קליניים”, קרי: פעילות רפואית שמהווה כר פורה למחקר, הוראת סטודנטים והדרכת מתמחים. 
הדרך עוד ארוכה ומלאת חתחתים רגולטוריים, בירוקרטיים חוץ ופנים ארגוניים אך פנינו לשם. 

 AMR – Assuta Medical Report אנו עומדים בפני פרסומו של העיתון המדעי השני של אסותא
. התחלנו בסדרה שנתית של סמינרים מקצועיים “יום רביעי באחת” ואנו בתהליך של דיאלוג 

עם מספר פקולטות לרפואה בארץ ובעולם לסינוף אקדמי וגם עם המועצה המדעית של 
ההסתדרות הרפואית לעניין התמחות הרופאים, וההדים חיוביים בהחלט. קיבלנו לאחרונה 
הכרה מהוועדה המדעית של ההסתדרות הרפואית להתמחות במנהל רפואי ובשנה הבאה 

נקבל סטודנטים לרפואה כחלק מתוכנית הלימודים במחלקות בית החולים השונות.
לאקדמיזציה של אסותא נדרש מאמץ כלל ארגוני של כל העובדים: עובדי מנהל ומשק, אנשי 

הצוות הרפואי, רופאים, אחיות, בעלי מקצועות נוספים מתחומי התזונה, טכנאי הדימות, 
פיזיותרפיה, שיקום, עבודה סוציאלית ועוד.

אני מנצל הזדמנות זו לקרוא לכל אחד ואחת מכם, עובדים יקרים, להצטרף למהלך 
האקדמיזציה של אסותא ולהיות שותפים לתהליך ההיסטורי החשוב הזה. אני בטוח כי הוא 

ימלא את כולנו בגאווה רבה של שייכות לארגון רפואי מודרני, מתקדם, שמייצג מצוינות ואיכות 
ברפואה.

בהוקרה ובברכת הצלחה, 
פרופ’ שוקי שמר

אקדמיזציה של אסותא 

 נדבך נוסף במודל
המצוינות בניהול ורפואה 

סוד גלוי הוא “
שהעולם עומד בפני 

בעיה קריטית של 
מחסור גדל והולך 
ברופאים ואחיות. 
צפי זה חמור עוד 

יותר בישראל, כבר 
בעתיד הנראה לעין, 
ופתרונות רבים עדיין 

לא הוצגו.
אין ספק, שאסותא 
תהיה מרכיב חשוב 

בפתרון הבעיה 
ולא ניתן לוותר על 
מה שקרוי “שדות 

קליניים”, קרי: 
פעילות רפואית 

שמהווה כר פורה 
למחקר, הוראת 

סטודנטים והדרכת 

מתמחים”

פרופ’ שוקי שמר
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בפברואר 2011 קיבלו אסותא רמת החיל ואסותא 
השלום, תעודת הסמכה לאחר תהליך הכנה שארך 

למעלה משנה ומבדק שנעשה בקפידה על ידי עובדי 
חברת JCI האמריקאית המתמחה בתחום. 

ד”ר איתן חי-עם, מנכ”ל אסותא מרכזים רפואיים גורס 
כי יותר מכל דבר אחר, הסמכה או “אקרדיטציה” בלעז, 
היא שינוי צורת החשיבה. “מדובר ביכולת שלנו להתבונן 
בתהליכים עתידיים ולדעת למנוע אותם עוד לפני שקרו 
או לדעת להתמודד עימם ולתת להם את המענה הטוב 

והמהיר ביותר אם וכאשר קרו”, הוא מסביר. “זה לא היה פשוט אולם 
בזכות ההסמכה, שינינו ושיפרנו מאות תהליכים”. 

כשרחל שמואלי, סמנכ”לית בכירה למינהל ותפקידים מיוחדים 
באסותא אז ומנכ”ל אסותא אשדוד היום, צריכה להגדיר את העניין, 

היא אומרת שזה בעיקר תהליך מרגש של למידה, הטמעה ועליית 
מדרגה. “ההסמכה היא שיאו של תהליך שלאחריו המוסד הנבדק 
כבר לא יהיה כשהיה. משהו ממתג שמעלה את המקום לרף חדש 

של תפעול וסטנדרטים בתהליכים קליניים, בתחזוקה, בתחום 
משאבי אנוש, מרמת ההתייחסות לחולים ולמשפחותיהם והטיפול 

בהם ועד לרמת ההתייחסות והרצינות שלנו, עובדי המקום, כלפי 
העבודה שלנו וכלפי עצמנו”.

פירושו של תהליך ההסמכה, לדברי ד”ר חי-עם ושמואלי, הוא בחינה 
ועמידה בנהלים הנוגעים לכל פרט במהלך העבודה, כדי לא להשאיר 

שום דבר לשיטת האלתור וה”סמוך”. 
“היכולת הזו מחייבת בעיקר חשיבה מקדימה על בית החולים 

ומתקניו אבל יותר מכך על התהליך שעוברים המטופלים שלנו 
מהרגע שבו הם מגיעים אלינו ועד שהם משתחררים הביתה. 

החשיבה הזו, מהעיניים של המטופל עצמו ולא רק מעיני הצוות 
הרפואי, משנה לא רק תהליכים אלא את צורת החשיבה של 

העובדים עצמם. זה לא פשוט אבל זה חשוב ומשמעותי מאוד”, 
מסביר ד”ר חי-עם.

לאחר תהליך ההכנה, הגיעו לאסותא שלושה בודקים מטעם 
החברה, שכל אחד התמקד במשך שבוע ימים, בתחום אחר – 

סיעודי, רפואי ואדמיניסטרטיבי. “השלושה הפכו אבן 
על אבן – הסתובבו בבניין, בחדרי הניתוח, במחלקות, 
בשטחי התפעול והלוגיסטיקה, ותחקרו עובדים החל 

מההנהלה והרופאים הבכירים ועד לעובדי השטח 
– אחיות, מזכירות,עובדי תחזוקה, ניקיון”, מספרת 

שמואלי. “השאלות שנשאלו היו לא פשוטות ונגעו בכל 
מגוון העשייה האפשרי כמו למשל - מהו תהליך קבלת 

חולה כשהוא מגיע לבית החולים ולניתוח, כיצד מוודאים 
שנשאלו כל השאלות הרלוונטיות לגביו ומי מטפל בו 

אחרי הניתוח, מהם נהלי ההרדמה, כיצד ומה מתעדים, כיצד רוכשים 
ומנפיקים תרופות, כיצד מתנהלים תהליכי בקרה וניהול סיכונים, איך 

שומרים על סודיות רפואית וזכויות החולה, התמודדות עם התזת 
חומרים מסוכנים ושריפות ועוד”.

בסופו של התהליך, הגיעו הבודקים למסקנה כי עובדי אסותא עמדו  
במבדק המורכב וכי הם ראויים להימנות עם בתי החולים הגדולים 
והאיכותיים שעמדו בתהליך. “היו שאלות שנשאלו שדרשו מאיתנו 

התמודדות ותיקון, כמו גם דברים שזכו לתשבחות”, אומרת שמואלי. 
“לא עיגלנו פינות ומבחינתנו זה היה עקרון חשוב ומהותי. לטעמי, 
מוסד צריך להיות עם חוסן פנימי כדי שיהיה מסוגל לעבור תהליך 

כזה של הסתכלות פנימה ושל מוכנות לעשות שינויים. זה בהחלט 
אומר משהו על רמת האחריות והבגרות שמופגנת כאן בכל הרמות, 

והצוותים שלנו יכולים לטפוח לעצמם על השכם”. 
מעבר לכבוד, מסביר ד”ר חי-עם כי ההסמכה תשרת את אסותא הן 

ברמת הידיעה בארץ כי המוסד עומד בנהלים מחמירים ביותר והן 
כלפי גורמי חוץ כמו תיירני מרפא, חברות ביטוח או בתי חולים בחו”ל 

המבקשים שיתוף פעולה עם המקום. 
“כעת נותר לנו לתחזק את ההישג ולהמשיך לשדרג עצמנו”, אומרת 
רחל שמואלי. “בעוד שנתיים נעבור מבדק נוסף שאליו צריך להיערך 

מבעוד מועד ואני משוכנעת שאם הדברים יימשכו כך – נעמוד 
בכבוד גם במבדק הבא”. וד”ר חי-עם מסכם: “יותר מאשר למען 
מינהל תקין, הצורך להשתפר הוא החובה שלנו כלפי המטופלים 

שלנו”.  •

לפני כשנה זכו שניים ממרכזי אסותא לתעודת הסמכה בינלאומית המאשרת כי הם 
עומדים בסטנדרטים גבוהים ביותר ונמנים עם השורה הראשונה של בתי החולים 

הבינלאומיים • כך זה נעשה, וכך שומרים על ההישג

מוצר איכות

ד”ר איתן חי-עם 
מנכ”ל אסותא

מאת: שרון חן
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התהליך המסורבל שנאלץ 
לעבור מטופל לצורך בירור 

מחלתו בקהילה עלול 
להיות ארוך למדי, ובמקרים 

קיצוניים לקחת אפילו 
כמה חודשים טובים. מהלך 

כה ארוך של אבחון בעיה 
רפואית יכול לגרום, במקרה 

הקל, להארכת סבלו של המטופל ולדחיית 
תחילת הטיפול בבעיה, אבל במקרים 
אחרים זה יכול להיות מסוכן: ממחלה 
שהייתה קטנה – ועד שאובחנה גדלה 

והפכה קשה יותר לטיפול, ועד למקרים 
שבהם מדובר בסכנת חיים של ממש.

ד”ר יונתן ריק, מומחה ברפואה פנימית 
וברפואה דחופה, עבד במשך שנים 

במערכת הציבורית וראה כיצד זה קורה. 
“באחד הימים, בתקופה בה כיהנתי כסגן 

מנהל מחלקה לרפואה דחופה במרכז 
רפואי גדול”, הוא מספר, “הגיע בחור בן 42, 

עם תלונות על ירידה במשקל, כאבי בטן 
ושינויים בהרגלי היציאות ב-3 החודשים 

האחרונים. אלו הסימפטומים הקלאסיים 
של סרטן המעי הגס והאינסטינקטים 

שלי צעקו - לבצע בדיקת 
קולונוסקופיה דחוף!’, אבל כאן 

היתה טמונה הבעיה”.
ד”ר ריק ידע שבחדר המיון 

לא יבצעו את הבדיקה משום 
שאינה דחופה וישלחו את 

הבחור לבצע אותה בקהילה, 
קרי בקופת החולים, אז ייתכן 

שיעברו חודשים עד שהיא תאושר ותבוצע 
בפועל. בינתיים, המחלה הסרטנית, אם 

אכן תתגלה, עלולה להתקדם ובמקום 
לטפל בפוליפ קטן יחסית עם אחוזי ריפוי 

גבוהים, החולה ייאלץ להתמודד עם מחלה 
גרורתית שסיכויי ההחלמה ממנה נמוכים. 

“ידעתי שאני לא יכול לשחרר את הבחור 
ושהוא חייב לעבור קולונוסקופיה”, מספר 

ד”ר ריק. “השארתי אותו במיון והכנתי אותו 
לבדיקה”.

ואז, הוא נזכר, הכתה בו המחשבה 
שלמעשה, קיימים מקרים רבים שהם 

לא בהכרח מקרי חירום שמצריכים 
התערבות מיידית ועדיין הם מקרים 

חשובים שיש להתייחס אליהם ברצינות 
הראויה ולערוך גם להם בירור מהיר. “וכך 

נולד הקונספט”, הוא אומר.  

אבחנות שאסור לפספס
“היחידה לאבחון ובירור מהיר” נפתחה 
באסותא רמת החייל בקיץ האחרון. אין 

המדובר בחדר מיון פרטי קלאסי שמיועד 
לטפל במקרי חירום שכן חייבים לקבוע תור 
כדי להגיע אליו. ניתן ליצור קשר באמצעות 

הטלפון )03-7643130( ולקבוע תור לעוד 
שעתיים, אם יש מקום. הטיפול אישי ומקיף 

והחשוב מכל - ביחידה מתחייבים לסיים 
את תהליך האבחון הראשוני בתוך 72 

שעות. 
“היחידה שלנו משלבת את עומק הרפואה 

הפנימית עם היעילות והגישה הכוללת 
של הרפואה הדחופה”, מבאר ד”ר ריק. 

“אנחנו מבצעים את כל הבדיקות הנדרשות 
במקום אחד, באופן מרוכז, תחת קורת 

גג אחת”. לרשות היחידה עומדים רופאי 
אסותא מכלל ההתמחויות - אורולוגיה, 

אורטופדיה וכדומה, כל ציוד הדימות כמו – 
MRI, CT, הציוד המשוכלל ביותר לבדיקות 

דם ובדיקות עזר אחרות; ואפילו המחלקה 
לטיפול נמרץ בעת הצורך”.

חדר מיון בי”חיחידה לבירור מהירמוקד קופ”חנושא

24/7א’ - ה’, 08:00 - 16:00בערבים ובסופי שבועשעות פתיחה

לאכןלאהאם צריך לקבוע תור?

כ-700 שקליםכ-900 שקליםכ-70 שקליםכמה זה עולה לנו?

במקרה של אשפוז, פנייה מוצדקת במרבית המקרים כןלאהאם יש החזר מביטוחים?
או פנייה בלילה

הכלבעיות רפואיות שנדרש להן אבחון מהירבעיות קלותלמה מתאים במיוחד?

בירור מהיר 
עד 72 
שעות

באסותא נפתחה בשנה החולפת “היחידה לאבחון ובירור 
מהיר” הראשונה מסוגה בישראל • ביחידה מבררים 
במהירות האפשרית את תלונת המטופל ומעניקים 

לו טיפול הולם בזמן קצר במקום להריץ אותו במשך 
חודשים בין בדיקות ורופאים שונים • ד”ר יונתן ריק, מנהל 
היחידה, מסביר איך משלבים בין עומק הרפואה הפנימית 

עם יעילות הרפואה הדחופה

ד”ר יונתן ריק

מאת: עופר מאיר
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חדר מיון בי”חיחידה לבירור מהירמוקד קופ”חנושא

צוות רפואי
לע ואחות.  כללי  ־רופא 

תים גם אורטופד, רופא 
נשים ורופא ילדים.

ורפואה  פנימית  ברפואה  מומחה  רופא 
מכלל  “אסותא”  רופאי  בגיבוי  דחופה, 

ההתמחויות.

מומחים  ורופאים  מתמחים  רופאים 
בכל קשת ההתמחויות.

ציוד רפואי
מעבדה לבדיקות 

דם בסיסיות. רנטגן 
ואולטרסאונד.

ציוד  וכל  משוכללת  בדיקות  מעבדת 
אפשרי, כולל MRI, CT וכדומה.

מעבדת בדיקות משוכללת וכל ציוד 
אפשרי, כולל MRI, CT וכדומה.

מפנים לבי”ח אם צריך ניתוח דחוף?
באמבולנס

מעבירים לחדר הניתוחיםמעבירים לחדר הניתוחים

הרפואה הדחופה, הוא מסביר, היא תחום 
המתבסס לפני כל דבר אחר על שלילת 
אבחנות, “והתהליך שלנו כולל את זה - 

בדרך לאבחנה, אני שולל שורה של מצבים 
מסכני חיים. בהמשך, המטרה שלנו היא 

לתרגם את תלונת המטופל מהר ככל 
האפשר לאבחנה, במטרה להתחיל מהר 

ככל האפשר, טיפול מקיף ויעיל”. 
יש בעיות מסוימות שאתם מטפלים בהן 

– או שאפשר להגיע אליכם עם כל תלונה 
שהיא?

“אתחיל במה לא: מי שמצוי במצב חרום, 

מי שזקוק לאמבולנס, מי שלקה בשבץ 
מוחי, מי שעבר תאונת דרכים - היחידה 
לבירור מהיר היא לא המקום בשבילו”. 

מה כן?
“כאבי בטן, כאבי ראש, כאבי חזה, 

תלונות יותר כרוניות או כלליות כמו חום 
ממושך, כאבי פרקים או חולשה, כאבי גב 

פתאומיים, אירועים של איבוד הכרה – כל 
עוד המטופל יציב”.

היו מקרים של בעיה דחופה שהסתיימה 
בהצלת חיים?

“מקרים כאלה נדירים למדי, אבל גם כאלה 

קרו -  למשל, מטופל שהגיע לכאן עם 
כאבים בחזה, זיהינו חסימה בעורקי הלב ותוך 

שעתיים הוא היה בחדר הצנתורים של אסותא. 
מטופלת נוספת שסבלה מכאבי ראש, אובחנה 
עם דימום תוך-מוחי. בתוך מספר שעות מרגע 

שהגיעה, העלנו אותה לחדר הניתוחים כאן, 
בבית החולים ברמת החייל, ונוירו-כירורג בכיר 

ניתח אותה”.
כמה זה עולה לנו?

“ביקור אצלנו עולה 900 שקל. מהניסיון 
שלנו, חברות הביטוח וקופות החולים העניקו 
החזרים למרבית האנשים שטופלו על ידינו”. •
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< ד”ר אנדרי נדו במהלך ניתוח רובוטי

לפני כ-20 שנה התחוללה בעולם הכירורגיה 
מהפכה של ממש, והחל עידן הלפרוסקופיה: 
במקום השיטה המסורתית של ניתוח פתוח 

)למשל, בפרוצדורה להסרת הטחול שחייבה 
ביצוע של חתך ארוך לרוחב הבטן( עברו 

בכירורגיה לבצע את אותן פעולות “דרך חור 
המנעול”, תוך שימוש בכלי ניתוח ארוכים 

ומיוחדים ומצלמת וידאו, שהוחדרו אל 
הגוף דרך שלושה-ארבעה נקבים זעירים. 

המהפכה הזעיר-פולשנית לא פסחה 
כמעט על אף תחום בכירורגיה, וכיום, 

כעניין שבשגרה, מבוצעים בצורה זו עשרות 
ניתוחים שונים, כמו כריתת תוספתן, הסרת 

כיס מרה, הרניה וחלק מניתוחי הריאות.
אבל הטכניקה הלפרוסקופית יצרה לא מעט 

בעיות למנתחים, ובראשם העובדה שהיא 
“לא טבעית” – במקום לגעת בידיים באיברי 

הגוף צריך לנתח בעזרת כלים ארוכים, 
ובמקום להסתכל על האיברים המנותחים 
בעיניים מביטים דרך מסך טלוויזיה. עברו 
עוד כמה שנים ופותח השלב הבא: רובוט 

המכונה “דה וינצ’י”, שכשמו כן הוא – אמן 
של ממש, הלוקח את הלפרוסקופיה צעד 

אחד ענק קדימה.
שיחה עם פרופ’ יעקב רמון, ד”ר אנדריי 

נדו, ד”ר יבגני סולומונוב וד”ר יעקב קורח, 
ארבעה מנתחים בכירים ב”אסותא” שעברו 

לאחרונה לנתח באמצעות הרובוט החדשני, 
מבהירה אמנם כי המהפכה הרובוטית 

עומדת לטלטל את עולם הכירורגיה לפחות 

כמו המהפכה הלפרוסקופית הראשונה, או 
כמו שכל אחד מהארבעה חוזרים ואומרים 
כאחד: “מי שעבר לנתח ברובוט – לא יכול 

ולא מוכן לחזור לנתח בשיטה הניתוחית 
הקודמת”.

חדר הניתוחים שבו נערכות פרוצדורות 
הדה וינצ’י נראה שונה מחדר ניתוחים רגיל: 

כאן המנתח יושב הרחק מהמנותח, ליד 
קונסולה )מעין “מסוף בקרה”, שנראה כמו 

מכונת משחק משנות ה-80’(, מביט דרך 
משקפת מיוחדת לתוך מסך עמוק שמעניק 
לו תמונה תלת מימדית, ושולט בכלי הניתוח 

באמצעות סטיקים בידיו ופדלים ברגליו.
הצפייה ברקמות המנותחות באמצעות 

המצלמה הרובוטית היא לא רק תלת-
מימדית אלא טובה בהרבה מכל 

אלטרנטיבה אחרת, ומאפשרת לצפות 
בכלי-דם וברקמות זעירות שעד היום 
אי אפשר היה לראות. בניגוד לניתוח 

לפרוסקופי רגיל שבו את המצלמה מחזיק 
עוזר המנתח, כאן היא מוחזקת בידי הרובוט 

שלא מתעייף וידו לא רועדת. כל הטכניקה 
כולה, משוכללת ונוחה, מבטיחה בטיחות 

רבה של ההליך, קיצור של זמן האשפוז 
ומניעת איבוד דם.

חוויית צפייה שונה לגמרי
“אי אפשר להשוות בין ניתוח לפרוסקופי 

לניתוח רובוטי, בכל הקשור לחוויית הצפייה 
ברקמות ובאיברים”, מסביר ד”ר אנדריי נדו, 

אורולוג מומחה ומנתח בכיר באסותא, אחד 
המנתחים המנוסים בישראל בלפרוסקופיה 

כלייתית ומנהל היחידה לאורולוגיה 
לפרוסקופית במרכז הרפואי בילינסון. 

“בלפרוסקופיה רואים תמונה בהגדלה 
קטנה על מסך טלוויזיה חיצוני, ואילו בניתוח 

באמצעות רובוט, המנתח צופה ישירות אל 
תוך מסך פנימי ורואה לא רק את הדברים 

בתלת-מימד, אלא גם בהגדלה משמעותית. 
זה מאפשר לדוגמה, לא לפספס שוליים 

סרטניים ולהיות הרבה יותר מדויקים”.
גם חופש התנועה באמצעות הטכניקה 

הרובוטית, משתפר פלאים. “העבודה עם 
רובוט, מאפשרת למנתח לפעול באמצעות 

מפרקי הידיים, בגמישות מלאה כאשר 
הרובוט מתרגם את התזוזה לתנועות של 

מכשירים. בנוסף לכך, המכשירים דקים 
ומדויקים עד כדי כך, שאפשר באמצעותם 

להגיע ולהיכנס למקומות שעד היום לא 
יכולנו לחלום להגיע אליהם, בשום טכניקה 

אחרת”.

לנתח בארבע ידיים שונות
פרופ’ יעקב רמון, מנתח בכיר באסותא, 

מבכירי האורולוגים בישראל ומנהל 
המחלקה לכירורגיה אורולוגית בשיבא, 
מציין: “בניתוח רגיל אני משתמש בזוג 
ידיים, ואילו בניתוח רובוטי – אני מנתח 
בארבע ידיים שונות, משום שאני יכול 

לשלוט בפעולות באמצעות הידיים שלי 

עידן חדש בכירורגיה הזעיר-
פולשנית: תכירו את הדה וינצ’י, 
רובוט משוכלל שהגיע לאחרונה 

לאסותא, המאפשר ביצוע 
ניתוחים מורכבים ומדויקים 

להפליא גם באזורים שהגישה 
אליהם קשה וללא מגע יד 

אדם • ההליך מקצר את זמן 
האשפוז, מונע איבוד דם ומעלה 

את בטיחות הניתוח • ארבעה 
מנתחים בכירים מסבירים מדוע 

התאהבו בשיטה הרובוטית 
ולמה בעתיד, גם רופאים אחרים 

יחשבו כמותם 

 דה וינצ’י,
 רובוט עם שם

)ויכולות( של אמן

מאת: עופר מאיר
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< מימין למעלה בכיוון השעון: ד”ר נדו מנתח, פרופ’ רמון במהלך ניתוח 

רובוטי, ניתוח רובוטי בבית החולים אסותא ומערכת הדה וינצ’י

הידעת?
רובוט הדה וינצ’י החל כפיתוח של 
חוקרי סוכנות החלל האמריקאית 

נאס”א, במטרה לאפשר להם להגיש 
סיוע רפואי לאסטרונאוטים השוהים 

בחלל. בינתיים נאס”א הפסיקה 
 לשלוח מעבורות לחלל, אבל הדה 

וינצ’י הפך לכלי עזר חיוני בניתוחים 
רבים.

וברגליים - באמצעות שני פדלים. זה מגדיל 
משמעותית את טווח הפעולה”.

אחת ה”ידיים” שעומדות לרשותו של 
רמון היא זרוע המצלמה, שבניתוחים 

לפרוסקופים כאמור, מחזיק אותה עוזר 
המנתח. “כאן המצלמה הרבה יותר יציבה”, 
הוא מפרט, “אין שום סיכוי שעוזר המנתח 

יתעייף או יזוז או כל דבר אחר – כאשר 
אני מציב אותה במקום מסוים, היא פשוט 

תישאר שם”.
“בניתוחי ערמונית”, מוסיף רמון, “לרובוט יש 

יתרון בהפסקת הדימום – הן בזמן הניתוח 
והן לאחריו. דימום בטני פנימי מצריך, כמובן, 

מתן דם והחזרה לחדר הניתוחים, וזהו 
סיבוך שאנחנו לא מעוניינים בו, ושלרובוט 
יש פתרונות טכנולוגיים הרבה יותר טובים 
עבורו, בהשוואה לניתוח לפרוסקופי רגיל”.

כירורגיה אינטואיטיבית
ד”ר יבגני סולומונוב, כירורג אונקולוגי 

והפטוביליארי בכיר )של הכבד, הלבלב 
ודרכי המרה( באסותא ומנהל היחידה 

ההפטוביליארית בבילינסון, בעל שם עולמי 
בתחומו, עבר אף הוא לעבוד עם הדה 

וינצ’י. סולומונוב מגדיר את העידן הרובוטי 
החדש “כירורגיה אינטואיטיבית”, ואומר 

שמבחינת נוחיות כירורגית )למנתח – ע.מ.( 
– בכל פרמטר יש לרובוט יתרון ענק על פני 

כירורגיה רגילה. “הכבד הוא איבר מיוחד 
במינו, עם אספקת דם עשירה”, מסביר 

סולומונוב. “ניתוחי כבד ולבלב נחשבים, 
לפיכך, לניתוחים המורכבים ביותר בכירורגיה 

כללית, שקשה לעשותם בלפרוסקופיה. 
ואז הגיע הרובוט, ופתאום אתה יכול לבצע 

ניתוח כבד שיש לו את כל היתרונות של 
הלפרוסקופיה, למשל בכך שאין צורך לבצע 

חתך גדול בדופן הבטן, ועם כל הנוחות של 
כירורגיה פתוחה”.

גם בתחום התנועה בתוך גוף המנותח, 
הטכנולוגיה הרובוטית חוללה מהפכה 
קטנה, הוא גורס. “הזרועות הרובוטיות 

מאפשרות למכשיר המוכנס לגוף לעשות 
תנועה של 360 מעלות. זה יותר מכף יד 

רגילה וזה ומאפשר למנתח להגיע למקומות 
שעד היום היו בלתי אפשריים”.

לדבריו, למעבר לניתוחי כבד רובוטיים 
)כלומר, ללא פתיחת בטן(, יש גם משמעות 
קלינית חשובה - הקטנת שיעור הזיהומים; 

אין צורך לתת למנותח כמות גדולים של 
נוזלים, והקטנת הסיכון לבצקת ולאיבוד דם.

לא טרנד חולף
גם ד”ר יעקב קורח, גינקולוג מומחה 

ובעל מוניטין, מנתח בכיר באסותא וסגן 
מנהל המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית 

בשיבא, עבר לנתח רובוטית, וגם הוא נשמע 
נלהב: “זאת בהחלט לא אופנה או טרנד 

חולף”, הוא קובע. “היתרונות הברורים של 
הטכניקה הרובוטית כוללים פחות אובדן דם, 

שחרור מוקדם יותר הביתה וחזרה מהירה 

יותר לתפקוד. בנוסף לכך, העבודה עם 
המערכת היא מאוד אינטואיטיבית, וכמובן 

הצפייה בשדה הניתוחי, שהיא בתלת-מימד 
ובהגדלה משמעותית”.

“עד כניסת הניתוח הרובוטי לשימוש, מרבית 
הניתוחים המורכבים כמו כריתת רחם 

רדיקלית, בוצעו בפתיחת בטן עם חתך 
בטני גדול יחסית והחלמה ארוכה. במספר 

מצומצם של מרכזים רפואיים אמנם 
ביצעו כריתות רחם באופן לפרוסקופי – 

אך בסך הכל רק 15% מניתוחי כריתות 
הרחם בעולם המערבי בוצעו בטכניקה 

זעיר פולשנית”, הוא אומר, “כיום, בזכות 
הסיוע של הרובוט, אפשר לבצע ניתוחים 

בטכניקה רובוטית זעיר-פולשנית בכ-80% 
ממקרי כריתות הרחם, ובמרבית הניתוחים 

הגינקולוגיים האחרים. מבחינתי, אם היה 
רובוט זמין לרשותי בכל יום ואם לא הייתה 

כאן שאלה של עלות – הייתי עובר לבצע 
כמעט את כל הניתוחים שאני עושה בגישה 

רובוטית”.
ואכן, שאלת העלות היא השאלה הגדולה 
שעומדת כרגע בפני הפיכתו של הרובוט 

לטכניקה ניתוחית שווה לכל נפש: בארצות 
הברית מבוצעים מרבית ניתוחי הערמונית 

באמצעותו, וכך גם באיטליה, אולם 
בישראל הניתוח הרובוטי טרם זכה להיכלל 

בכיסוי של קופות החולים, בסל התרופות 
והטכנולוגיות או בביטוחים הפרטיים. למה? 

בינתיים, זו שאלה של מחיר. •
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תארו לכם מצב בו במקום להתרוצץ 
בין רופאים לאורך שבועות רבים, לקבל 
חוות דעת שונות מכל רופא, לבזבז זמן 

יקר ובעיקר להרגיש דיי אבודים – יכולים 
מטופלים כיום ליהנות ממצב הפוך בו הם 

עומדים במרכז והמערכת היא שמתפרשת 
סביבם. במילים אחרות: מדובר בהקמת 
קבוצות של רופאים מתמחים מתחומים 

שונים ומשיקים, הדנים ומטפלים במקרה 
אחד ביחד ותוך שיתוף פעולה. הרעיון 

פשוט וחכם, והביצוע בפועל מביא 
לתוצאות טובות יותר מכל בחינה – זמני 
הבירור מתקצרים משמעותית, המטופל 
זוכה לאבחנה מדויקת, והידע המתרכז 

במקום אחד מביא לתוצאות טובות יותר 
הן מבחינה רפואית והן מבחינת החיסכון 

 Group“ הכספי למערכת. קוראים לזה
Practice” ובתרגום פשוט – קבוצות 

מומחים, או אם תרצו - קבוצות איכות.
“מזה מספר שנים אנו פועלים לבניית 
קבוצות רופאים מדיסציפלינות שונות 
 ,”Group Practice -לעבודה במסגרת ה

אומרת אורלי בסן, מנהלת השיווק 
באסותא רמת החייל. “לאחר שנים של 

בניית התחום, ניכר כי הצלחנו בשנים 
האחרונות ליצור מסה קריטית של 

קבוצות ממגוון תחומים כמו אורולוגיה, 
קרדיולוגיה, אורתופדיה, כירורגיות 

למיניהן, וכדומה. צורת העבודה בקבוצה 
מתמחה, מאפשרת סינרגיה טובה יותר 

בין צרכי החולה לבין השירות שהקבוצה 
יכולה להעניק לו, בהתבסס על בית 

החולים”.
בסן אומרת כי צורת עבודה זו משפרת 

את השירות הרפואי ואת יכולות בית 

החולים בצורה ניכרת. “שיתוף הפעולה 
בין הרופאים ראוי להערכה. השיחות 

המפרות ביניהם יוצרות מצב שבו  השלם 
מאחד את כל החלקים ונוצרת תמונה 

רחבת היקף. אנו עושים מאמצים להעניק 
לקבוצות אלה כל אשר יזדקקו לו, על 

מנת שיוכלו להעניק למטופלים שירות 
משלים בכל תחום כמו - פיזיותרפיה, 

שירותי אחיות, עובדים סוציאליים, שירותי 
דימות זמינים מכל סוג וכדומה”. לאחרונה 

נפתחו באסותא שתי קבוצות מומחים 
חדשות, אחת בתחום לב-בית חזה, 

קרדיוהיל )cardioheal ( בראשות פרופ’ 
אהוד רענני והשנייה, בתחום הכירורגיה 

האונקולוגית והבריאטרית, מרפאת 
סרג’יקר )SurgiCare ( בראשות פרופ’ חנוך 

קשטן. “אנו מאחלים לשתי הקבוצות 
הצלחה רבה”.

יש עם מי לדבר 
בשנת 2000, הקימו פרופ’ יזהר פלומן, 

ד”ר אלי אשכנזי, ד”ר מיכאל מילגרם וד”ר 
נחשון רנד, את ה-Group Practice הראשון 
בישראל, במסגרת בית החולים “אסותא” 

בתל אביב )אז עוד ברחוב ז’בוטינסקי(. 
“לא הייתה לנו בעיה של פרנסה ואי 

קבוצת איכות
מודל העבודה ברפואה הפרטית משנה את פניו והופך להתאגדות במסגרת קבוצתית • 

שלושה מנתחים בכירים העומדים הפועלים בקבוצות מסוג זה ב”אסותא” מסבירים למה 
באמצעות ה”Group Practice” אפשר להעניק למטופלים הרבה הרבה יותר

מאת: עופר מאיר

“הצלחנו בשנים האחרונות 
ליצור מסה קריטית של 
קבוצות ממגוון תחומים”

אורלי בסן
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אפשר להגיד שהשיקול הכלכלי היה 
הראשון במעלה”, מודה ד”ר אשכנזי 

בגילוי לב, “רצינו פשוט למצוא דרך לקצר 
הליכים בירוקרטים הן מבחינת ציוד רפואי 
והן מבחינת הדרך של החולה מהרגע שבו 
הוא הגיע אלינו ועד הרגע שבו הוא מקבל 

טיפול הולם”. 
12 שנים אחרי, “המרכז הישראלי לניתוחי 

עמוד שדרה” הוא הצלחה מסחררת: 
עם למעלה מ-550 ניתוחים בשנה )קצת 

יותר מעשרה בשבוע(, מדובר ביחידה 
בתחום זה שמבצעת את היקף הניתוחים 
הגדול ביותר בישראל )בהשוואה ליחידות 
המקבילות בבתי החולים בארץ( – לא רק 

במספר, אלא גם ברמת המורכבות של 
הפרוצדורות. 

“ה-Group Practice הוא מודל מוכר בעולם, 
ובמיוחד בארצות הברית. אני קיבלתי 

 New York את ההשראה מהמרכז הרפואי
Presbyterian, שבו עשיתי התמחות-

על, שם צורת העבודה המקובלת היא 
ב-group. למטופל זה מעניק ביטחון 
והמשכיות. הפחד של הרבה חולים 
ברפואה הפרטית הוא שאם הרופא 

שלהם נוסע לכנס בחו”ל, אין להם עם מי 
לדבר. ב-group יש המשכיות של טיפול 
כי עובדים בקבוצה, וזה גם היתרון על 

פני רופא פרטי או מנתח שעובד לבד – 
תמיד יש לי כמנתח עם מי להתייעץ”, 

הוא מסביר. “העובדה שבקבוצה חברים 
מומחים מתחומים שונים, תורמת 

לאיכותה ולידע הכולל הרב שלה. בקבוצה 
שלנו אנחנו ארבעה רופאים בכירים 

ומנוסים, שלכל אחד מאיתנו התמחויות 
ספציפיות אחרות בתוך תחום ניתוחי 

עמוד שדרה. באופן זה כל אחד מאיתנו 
ממליץ על הטכניקה הטובה ביותר, וביחד 

מגיעים להישגים גבוהים וטובים יותר”.

סיפור הצלחה גדול 
“אסיא מדיקל – המרכז לרפואה כירורגית 

והתערבותית” הוא Group Practice מוביל 
שהוקם ב”אסותא” ב-2004, וגם הוא 

סיפור הצלחה גדול: 8 שנים אחרי הקמתו, 
הוא כולל 16 רופאים בכירים, שמבצעים 
לא פחות מ-1,600 )!( ניתוחים בשנה – 

כמו מחלקה כירורגית בבית חולים בינוני 
בגודלו. 

בתחום הבריאטריה )ניתוחי הרזייה( 
חטיבת מלב”י )המרכז לטיפול בהשמנת 
יתר של “אסיא”( היא המובילה בישראל; 

ושיעור ניתוחי הכבד והלבלב ב”אסיא” 
הוא השני בהיקפו במדינת ישראל )כולל 

את כל יחידות הכבד בבתי החולים 
הציבוריים(.

המנהל הרפואי של אסיא מדיקל, ד”ר 

עמיר סולד, הגיע לכאן לאחר שניהל 
את היחידה לכירורגיה לפרוסקופית 
במרכז הרפואי ת”א )בי”ח איכילוב(, 

ולאחר שבילה עשרות שנים ברפואה 
הציבורית. עקב ההיכרות המעמיקה 
שלו עם המערכת הציבורית החליט 

להקים קבוצה, שבה ניתן “לקחת את 
יתרונות המערכת הציבורית ולשלב 

אותם במערכת הפרטית”. “היתרון הגדול 
בעבודה בקבוצה הוא בקרת העמיתים, 

ה-peer review, שהיא מאוד מדוקדקת. זה 
משהו ש’ייבאנו’ לתוך אסיא מדיקל, למשל, 

בכל הנוגע לסיבוכים – לא משנה כמה 
הסיבוך קטן או כמה אני גאון ויודע לטפל 

בזה – אני מחויב להתקשר לאחד השותפים 
הבכירים, לדווח לו על כך ולהתייעץ איתו 

בעניין. בהמשך לכך אנחנו מקיימים ישיבות 
שבהן דנים בפירוט במקרים מוצלחים כמו 
גם בסיבוכים, בתקלות וכשלים בטיפול. כך 

אנחנו יכולים להשתמש בניסיון המשותף 
של כל הגוף גם לפתרון בעיות ולהסקת 

מסקנות”.
גם ב”אסיא” נעזרים הרופאים עתירי 

המוניטין זה בזה בזמן הניתוחים 
עצמם. הקבוצה המרשימה כוללת גם 
את “ליידי אסיא” )כירורגיה של השד( 

ופעילות משלימה בכירורגיה פלסטית, 
אנדוקרינולוגיה, רפואה פנימית, פסיכולוגיה, 

עבודה סוציאלית ודיאטניות. כמנכ”ל 
הקבוצה משמש נדב חן, עד לא מכבר 

סמנכ”ל בית החולים “מעייני הישועה”. 

“שיקולים רפואיים נטו”
קבוצה גדולה ובכירה נוספת היא קבוצת 

“א.ר.ם – המרכז לרפואת אף אוזן גרון וניתוחי 
ראש צוואר, פה ולסת” בראשות פרופ’ מיכל 

לונץ, ד”ר רועי לנדסברג וד”ר אבי חפץ. 
“הקמנו את הקבוצה”, מספר ד”ר חפץ, 

“מתוך רצון לתת למטופלים שלנו שירות 
ברמה הגבוהה, נטול שיקולים פוליטיים 

ואחרים. קיבצנו קבוצת רופאים שכל אחד 
מהם מהמובילים בתחומו בישראל, וחלקם 

אף בעלי שם עולמי, במסגרת אחת שנותנת 
את המענה הטוב ביותר בכל תחומי המקצוע 

שלנו. בקבוצה שלנו קיים שיתוף פעולה בין 
כל הצוות הבכיר, ומערך שפועל על בסיס 

שיקולים רפואיים נטו”.
כעת נותר רק למצוא שם עברי לתופעה 

המתרחבת: למרות הזמן הרב שחלף מאז 
הוקמה בישראל ה-Group Practice הראשונה 
– עדיין אין לה תרגום מוסכם ומוסמך לשפת 

הקודש. האם מדובר ב”מרכז מומחים”? או 
שמא “קבוצת מומחים” ואולי בכלל משהו 
אחר? לאקדמיה ללשון עברית הפתרונים. 
בעינינו מדובר כבר, ללא סייגים – בקבוצת 

איכות! •

“רצינו פשוט למצוא דרך לקצר 
הליכים בירוקרטים”

ד”ר אלי אשכנזי

ד”ר עמיר סולד

“היתרון הגדול בעבודה 
 בקבוצה הוא בקרת העמיתים,
ה-peer review, שהיא מאוד 

מדוקדקת”

“רצון לתת למטופלים שלנו 
שירות ברמה הגבוהה”

ד”ר אבי חפץ
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חדשות חדשות חדשות חדשות חדשות
מרפאת קרישה והמטולוגיה

באסותא רמת החייל נפתחה מרפאת קרישה והמטולוגיה. פעילות המרפאה כוללת בין היתר, מתן יעוץ רפואי המטולוגי במגוון 
נושאים: נטייה לדמם, קרישת יתר, יעוץ טרום ניתוחי למטופלים עם הפרעות דמם או קרישת יתר, יעוץ ומעקב למטופלים בתרופות 

מעכבות קרישה וטסיות, יעוץ לנשים עם סיבוכי הריון ופוריות הקשורים להפרעות קרישה ויעוץ בתחומי המטולוגיה נוספים.
בראש המרפאה עומד פרופ’ דוד ורון, מנהל יחידת הקרישה בבית חולים הדסה, מבכירי המומחים בהפרעות בקרישת הדם, מייסד 

החברה הישראלית לקרישת הדם ופעיל בתחום בארץ ובקהילה הבינלאומית בעשרים וחמש השנים האחרונות.
לפרטים נוספים וקביעת תורים ניתן להתקשר למוקד זימון תורים אסותא:  03-7644444 או 6474*.

מרפאת לימפדמה

ניתוח להסרת בלוטות הלימפה 
או הצטלקותן כתוצאה מטיפול 

קרינה, עלול לעיתים לגרום 
ל”לימפדמה” - חסימה של 

המערכת הלימפתית המתבטאת 
בבצקות באזורי הידיים או 

הרגליים. מדובר במחלה כרונית 
שאינה ניתנת לריפוי, אך ניתן 

לשלוט בה ולהפחית באופן 
משמעותי את נפח הבצקת על 
ידי טיפול מתאים הניתן על ידי 
פיזיותרפיסטים שהוכשרו לכך.

המרכז לטיפול בלימפדמה 
במכון האונקולוגי ברמת החייל 

מציע טיפול מקיף בבעיות 
במערכת הלימפאטית המהוות 

לעיתים תופעת לוואי של הטיפול 
בסרטן, ובין היתר גם הדרכה 

במניעת החמרת הבצקת, 
טיפול בטכניקות עדינות על 
פני האזור הפגוע המסייעות 

בניקוז הנוזלים, התאמת חבישה 
לאזור המעורב כדי לשמור על 

התוצאות שהושגו והדרכה 
לפעילות גופנית. 

מיפוי יוד כל-גופי
במכון המיפויים בבית חולים אסותא רמת החייל מתבצעת בדיקת מיפוי יוד כל-גופי, לחולי שאת ממוינת של בלוטת התריס שעברו 

ניתוח לכריתת הבלוטה. הטיפולים נעשים בתיאום ומעקב של אנדוקרינולוג. משך המיפוי הוא כשעה, ומשך השהות במכון, כשעתיים. 
לצורך קבלת מידע וקביעת תורים ניתן להתקשר למוקד זימון תורים אסותא: 03-7644444  או 6474*. 

 SurgiCare™ מרכז
מרפאת מומחים נוספת החלה לפעול בבית החולים אסותא רמת החייל, 

מרכז ™SurgiCare בראשות פרופ’ חנוך קשטן. חברי הקבוצה הם פרופ׳ אבירם ניסן, 
ד”ר אנדרי קידר, ד”ר ניקולאי מנשרוב, ד”ר אפרים אידלביץ, ד”ר ריאד חדאד, 

ד”ר ערן שרון וד”ר מרדכי שמעונוב. במרכז לרפואה כירורגית סרג’יקר מוענק טיפול 
רב-תחומי בגידולים סרטניים, המתבסס על צוותי מומחים מתחומי התמחות שונים 

הפועלים כקבוצה רב-תחומית כדי להגיע לתוצאת טיפול מיטבית. 
 רופאי המרכז הם מומחים בעלי שם וידע ועתירי ניסיון בתחומי הכירורגיה

השונים - כירורגית ושט, כבד-לבלב, אונקולוגיה של מערכת העיכול, כירורגיית שד 
ותחום הבריאטריה - השמנת יתר המציעה את כל האפשרויות הטיפוליות בנושא, 
החל מדיאטה ועד הניתוחים המורכבים ביותר כולל טיפול במקרים בהם ניתוחים 
אחרים כשלו. כל הרופאים בסרג‘יקר נושאים בתפקידים ותחומי ניהול במרכזים 

הרפואיים הגדולים בארץ.

”Cardioheal” – מרפאת מומחים חדשה
לאחרונה הצטרפה מרפאת מומחים חדשה לבית החולים אסותא רמת החייל  

“Cardioheal“- קרדיוהיל, המרכזת את מיטב המנתחים הבכירים ומנהלי המחלקות 
אשר מובילים את תחום ניתוחי הלב, החזה וכלי הדם בבתי החולים המרכזיים 

בארץ. חברי הקבוצה הם פרופ’ אהוד רענני, ד”ר איתן שניר, ד”ר ליאוניד סטרניק 
וד”ר ארז קכל. 

הקבוצה הוקמה במטרה להעניק למטופלים שירות כולל ומקיף עד חזרתם לשגרה 
מלאה לאחר הניתוח. הצוות הרפואי מתמחה בכל סוגי ניתוחי הלב: מעקפים, 

תיקון והחלפת מסתמים בגישה רגילה ובגישה זעיר פולשנית, ניתוחים מורכבים 
של אבי העורקים, ניתוחים לטיפול בפרפור פרוזדורים בגישת MAZE ועוד.
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ברשימת הפרויקטים מעוררי ההתפעלות 
שמייצרת אסותא לאורך השנים, 

ניצב כיום פרויקט הדגל של החברה 
– הקמת בית החולים אסותא 

באשדוד, בית חולים ציבורי שיעמוד 
בסטנדרטים גבוהים ויוצאי דופן 

באיכותם.  
ב-2002 נחקק חוק במדינה שהורה 

לבנות בית חולים באשדוד בשל 
הנחיצות לשרת באזור כמות 

אוכלוסייה גדלה והולכת. לאחר שנים 
של דחיות ועיכובים פורסם מכרז להקמה ותפעול של בית החולים 
ורשת אסותא זכתה בו ויצאה לדרך ארוכה ומרתקת. “בית החולים 
יהיה הדבר הבא בישראל. הוא ימוקם בכניסה הדרומית לאשדוד, 
לא הרחק מתחנת הרכבת”, אומרת עו”ד רחל שמואלי, מנכ”לית 

אסותא אשדוד. “במאי 2013 צפויה התחלת הבנייה. קפה נוכל 
לשתות שם בערך 4 שנים אחרי”.

התוכניות הן להקים מבנה דו-גושי אשר יכלול בשלב הראשון, 
מבנה אשפוזי מרכזי ומבנה נוסף של מרפאות ומכונים בשטח כולל 

של 57 אלף מ”ר. “אחרי 40 שנה שלא בנו בארץ בית חולים ציבורי 
מהמסד עד הטפחות, נקרתה בידינו ההזדמנות לעשות זאת תוך 

הסתכלות  וצפי לעתיד. אנחנו רואים את המתחם כקמפוס רפואי 
שיגדל ברבות הימים ויכלול מיטות מורכבות, מרכזי מצוינות, בית 
ספר למקצועות הרפואה השונים, מכוני מחקר ועוד. מלבד אלה, 

הושאר מקום נכבד לשטחים הפתוחים והציבוריים – החניות, 
הגינון, פינות הישיבה והחלקים המסחריים. כיום מדובר במבנה 

שיהיו בו 300 מיטות אשפוז ואילו בעתיד, קיימת אפשרות שהמבנה 
יורחב ל- 600-700 מיטות”, מסבירה שמואלי.

בניגוד לבתי החולים הנוכחיים של אסותא שהם אלקטיביים, בית 
החולים העתידי יהיה ציבורי ויכלול חדר מיון ומחלקות מכל סוג 
כיולדות, פנימיות, כירורגיות ועוד. “מושקעת פה עבודה אדירה 

שנוטל בה חלק צוות גדול במיוחד. האדריכל המוביל הוא מרסלו 
ברסטוביסקי, מומחה לבניית בתי חולים, כאשר העיצוב החיצוני 
והשטחים החיצוניים מתוכננים על ידי משרד האדריכלים יסקי-

מור-סיוון. היועץ הרפואי המלווה את הפרויקט הוא פרופ’ דן 
אופנהיים, בעל ניסיון עשיר בניהול ובהקמת בתי חולים. הצוות 
כולל יועצים ומתכננים נוספים, כולם מהשורה הראשונה בארץ 

וצוות אסותא שרכש כבר ניסיון וידע רבים בהקמה והפעלה של 
בתי חולים. הפרויקט מוקם בשיתוף פעולה פורה והדוק עם 

אנשי משרד הבריאות ומשרד האוצר, כולם אנשי מקצוע מסורים 
ורציניים”.

בית חולים, מעידה שמואלי, הוא חיה מורכבת לבנייה. “שעות 
רבות יושבים הצוותים ומתכננים לפרטי פרטים כל דבר שיש 

לקחת בחשבון, החל ממיקום הפונקציות והיחידות השונות ועד 
מספר השקעים ומערכות האספקה בכל חדר. משקל מיוחד ניתן 

להחלטה היכן ימוקם החלק הממוגן של בית החולים הנמצא 
בטווח הטילים וכיצד תהיה הפרישה בשעת חירום”.

487 וחצי מיליון שקל הוענקו לאסותא על ידי המדינה ו- 650 
מיליון שקל מתוקצבים על ידי רשת אסותא. “בבית החולים יהיה 
המספר הגדול ביותר של חדרים ליחיד עם מיטה אחת בכל חדר. 

בכך נוכל להעניק פרטיות לכל מטופל ולטפל טוב יותר במניעת 
זיהומים”.

כמו כן, בית החולים מתוכנן להיות עם פניו לקהילה. “האפשרות 
ליצור מודל חדשני שבו ניתן טיפול רפואי על ידי אותו צוות, בבית 

החולים ובקהילה - מהווה הזדמנות בלתי רגילה”. ולא פחות 
חשוב, היא מסכמת, “תהיה בבית החולים נשמה יתרה. איך אפשר 

להבטיח דבר כזה? בעזרת ההנהלה שתוביל את בית החולים 
ברוח זו, בנחישות ומתוך אמונה שכך צריך וכך נכון”.

מה לא יהיה בו?
“לא יהיו חולים בפרוזדור. ביקשתי גם שהארכיטקטים יביאו את 

הים – אבל זה לא יקרה לצערי. מצד שני, ים זה עניין של ראש – 
אם נרצה, הוא יהיה אצלנו”. •

הזכייה במכרז בניית בית החולים הציבורי באשדוד היא יותר מכל, הבעת אמון של 
הממשלה ביכולתה של רשת אסותא להקים פרויקט רפואי מוביל ברמה שאינה מוכרת 

בארץ • באסותא מתייחסים לפרויקט ברצינות רבה, מגייסים את טובי האדריכלים, 
המתכננים, הרופאים והמנהלנים – כדי ליצור מרכז בעל שם שיעניק שירותי רפואה ברמה 

גבוהה, מחד, ויהיה בית לרופאים ולמטופלים עם הרבה נשמה יתרה, מאידך

בניין האפשרויות הבלתי נגמרות
< מימין לשמאל: ד”ר איתן עם-חי, ד”ר יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד, פרופ’ יהושע שמר, פרופ’ משה רווח, עו”ד רחל שמואלי והרב שמחה שטיצברג

עו”ד רחל שמואלי

מאת: שרון חן
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לימור גרטי, 
עורכת דין, 

בוגרת מנהל 
עסקים ומנהל 

מערכות בריאות 
בהשכלתה, 

משמשת 
כמנהלת 

פרויקטים 
ופיתוח עסקי 

ברשת מרכזי אסותא. בתפקידה היא 
אחראית על הקמת שירותים חדשים, 

פרויקטים שונים החל משיתופי פעולה 
עם קופות חולים או חברות ביטוח, וכלה 

בהשקעה והטמעה של טכנולוגיה רפואית 
חדשה שנחשפה לאחרונה או כל רעיון 

אחר שעשוי לקדם את הרשת. 
“הפיתוח העסקי הוא במילה אחרת 
– חדשנות. התנעה של טכנולוגיות, 

תהליכים ושירותים ושילובם ברשת בתי 

החולים באפיקים שונים”, מסבירה גרטי. 
“יש אינסוף רעיונות לפרויקטים חדשים 

והאתגר הוא לזהות את אלו שאסותא 
מעוניינת לקדמם, לפי פרמטרים שונים: 

שירותיים, רפואיים וכלכליים. לשם כך יש 
לערוך בדיקת היתכנות כלכלית ולבנות 

תוכנית עסקית-שיווקית. בהמשך, נדרש 
להקים את השירות, לגייס צוותים ולגבש 

תהליכי תפעול עד להעברת הפעילות 
לתפעול שוטף. מדי שנה אנחנו דנים 
בהצעות, אני מציגה את הפרויקטים 

החדשים,  בונים תקציב ויוצאים לדרך”.

< פרויקטים שיצאו לפועל לאחרונה: 
• הקמת היחידה לאבחון ובירור מהיר-

מאפשרת קבלת מטופלים לבירור מהיר 
של בעיה רפואית על ידי רופא מומחה, 

לרבות ביצוע כל הבדיקות הנדרשות 
ברצף תחת קורת גג אחת, תוך 72 שעות. 

במקביל להקמת היחידה הושק כתב 

שירות ביטוח במסגרת שת”פ עם חברת 
הביטוח הראל, ובאופן זה, לקוחות הראל 

נהנים מחבילות השירותים בתשלום 
השתתפות עצמית בלבד. 

• הקמת שירות מעקב אחר חולים 
משוחררים - שירות ייחודי וראשון מסוגו 

בארץ שבו כל מטופל המשתחרר מניתוח 
בכל אחד מארבעת בתי החולים של 

אסותא, נהנה ממעקב של צוות רופאים 
ואחיות מטעם אסותא, שדורש לשלומו 

ושואל סדרת שאלות הרלוונטיות לניתוח, 
במטרה לאתר סימנים מוקדמים לשינוי 

במצבו הרפואי. “מלבד התועלת האישית 
שמפיק המטופל” אומרת גרטי, “לשירות 

המעקב יתרונות רבים לארגון, ביניהם 
האפשרות להשוות בין פרוצדורות רפואיות 

שונות, לבחון ההתפתחויות בעקבות 
ניתוחים שונים, להסיק מסקנות ללמוד 

ולהתייעל”. 
• “כתב שירות לא לבד” - הקמת כתב 

מה שבטוח פיתוח
אחד התחומים המרתקים המהווים את מנוע הצמיחה בחברה הוא תחום הפיתוח העסקי, 
שמטרתו לשדרג, לפתח ולחשוף את החברה בפני קהלים שונים, להעלות רף את ביצועיה 
ואת השירות שהיא מעניקה ולהעצים את יכולותיה • תשאלו את לימור גרטי-קוט, מנהלת 

פרויקטים ופיתוח עסקי ברשת מרכזי אסותא, והיא תספר לכם על הפרויקטים שיצאו 
לדרך בשנים האחרונות ועל אלו שמתוכננים לקרות, שיציבו את הרשת במקום מכובד 

וגבוה • המשך, יבוא

לימור גרטי

מאת: שרון חן
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שירות ייחודי ובלעדי לאסותא ולחברת 
ביטוח הפניקס המאפשר למבוטח אשר 
אובחן כחולה סרטן לקבל שירות מקיף 
ומקצועי על ידי צוות המכון האונקולוגי 
באסותא. מינוי אונקולוג מומחה שינהל 
המקרה )case manager(, התייעצות רב 

תחומית עם צוות מומחים ייעודי, הכולל 
רדיולוג, כירורג ואונקולוג, השלמת הבדיקות 

הרפואיות במינימום זמן וקבלת חוות דעת 
מולטי-דיסציפלינארית, תוכנית טיפול 

מובנית והמלצות להמשך טיפול. במקביל, 
קיים לווי של צוות המכון - אונקולוג, אחות, 

תזונאית ופסיכולוג. 
• הקמת מרכז לבריאות השד: מרכז 

חם ותומך לנשים בו ייעשו כל הבדיקות 
והטיפולים תחת קורת גג אחת, מרגע 
האבחון ועד לשחרור הביתה. “במקום 

להתרוצץ בין רופאים ולהרגיש אבודות, נשים 
יגיעו אלינו לאבחון ובירור, יעברו ביופסיה 

ואת הבדיקות הנלוות, יקבלו תמיכה וליווי 
ושירות מהרופאים הנדרשים למקרה הייחודי 
שלהן - כירורג, אונקולוג רדיולוג, פלסטיקאי 

)לשחזור(, גנטיקאי או גינקולוג”.
• Tumor board – צוותים רפואיים 

לטיפול בסוגים שונים של סרטן: בדומה 
לטיפול כולל בסרטן השד, יוקמו השנה 
צוותים מומחים המורכבים מאונקולוג, 

רדיולוג, כירורגים מתחומים שונים וכדומה, 
באמצעותם ניתן יהיה לקיים התייעצות 
רב-צוותית, “למשל, במקרים בהם אדם 

מגיע עם גידול שיש להסירו, וקיימות מספר 
דרכי טיפול לכך. אנחנו מבורכים ברופאים 

מוכשרים מבתי חולים ותחומים שונים – מה 
שיוכל להעניק נקודות מבט מגוונות למקרה 

אחד - ניתוח רגיל? רובוטי? הקרנות? כל 

רופא יביע את דעתו ולבסוף, יוענק למטופל 
הטיפול הנכון ביותר מבין האפשרויות”. 

< טכנולוגיות חדשות:  
• בית חולים אסותא הצטייד השנה 

בטכנולוגית העתיד - “רובוט דה וינצ’י”, עליו 
אומרת גרטי כי מדובר בפרויקט אסטרטגי 
וחשוב מאין כמוהו. “הניתוח הרובוטי הביא 

את האנדוסקופיה לאזור האגן הקטן”, 
אומרת גרטי. “בעוד שבעבר נאלצו מנותחים 

להוציא עשרות אלפי דולרים על מנת 
לעבור את הניתוחים הללו בחו”ל, זמינות 

הטכנולוגיה המתקדמת בישראל מאפשרת 
להם לעבור את הניתוח קרוב לבית במחיר 

סביר”.
• השנה, הצטייד בית חולים אסותא בשני 

מאיצים קוויים חדישים במכון האונקולוגי 
- מהמתקדמים מסוגם בארץ. באמצעותם, 

ניתן לבצע טיפולי קרינה וטיפולי רדיוכירורגיה 
במגוון איברים: מח, ריאות, ערמונית, כבד, 
לבלב ועמוד שדרה. מדובר בטיפולי קרינה 
ממוקדים במינון גבוה, שבין היתר, מהווים 

תחליפי ניתוח ובמאיצים מעניקי “חיסול 
ממוקד” רב-עוצמתי של הגידול באמצעות 

קרינה. 
• גם בתחום הגסטרו נפתחו השנה שירותים 

חדשים - אבלציה RF של הושט לסובלים 
מתסמונת “בארט” - טיפול חדשני 

המאפשר למנוע התפתחות תאים סרטניים 
ברירית הוושט. צריבה של רירית הוושט 
באמצעות  גלי רדיו מאפשרת להשמיד 
את הרירית הטרום סרטנית, ולמנוע את 

הצורך בניתוח כריתת הוושט. שירות נוסף 
הוא ה-ERCP. אבחון וטיפול במחלות של 
דרכי מרה ולבלב - באמצעות ERCP ניתן 

להוציא אבנים מדרכי המרה ולהשתיל תותב 
לצורך ניקוז המרה. כמו כן, ניתן לטול דגימות 

מרקמות חשודות )ביופסיות(.
• הרחבת מערך האלקטרופיזיולוגיה 

בבית החולים: היום, ניתן לבצע באסותא 
כל פעולות הצריבה, מכל סוג שהוא, לרבות 

אבלציה AF לטיפול בפרפור פרוזדורים, 
ואבלציה )צריבה( של מגוון רחב מאוד של 

הפרעות קצב מורכבות. בית החולים הצטייד 
 ,CARTO במערכת מיפוי תלת מימד מסוג

באמצעותה ניתן לבצע האבלציה בתנאים 
הטובים ביותר.

• עוד בתחום הלב: רכישת מצלמה גרעינית 
חדשה ליחידת מיפוי הלב באסותא השלום 

)מצלמת CZT(, הנחשבת למתקדמת ביותר 
בתחום המיפויים. הטכנולוגיה מבוססת 

על מערכת גבישי CZT, המאפשרת ביצוע 
הדמיה של מיפוי לב בזמן קצר בהרבה 

ממצלמה רגילה או לחלופין הפחתת 
המינונים של החומרים הרדיואקטיביים 

המוזרקים לנבדקים. 

< תוכניות עתידיות: 
 :MRI-ב-2012 יורחב מגוון בדיקות ה •

 , MRI קרדיאק ,MRI ביופסיות שד בהנחיית
ו- MRI ערמונית. 

• הצטיידות במכשיר CT  חדש ומתקדם, 
 CT באמצעותו ניתן יהיה לבצע בדיקות

ברמת קרינה מופחתת.
• מתוכננת הקמת שירות רפואי פנימי. 

בתחום הגינקולוגי, מתוכננת הקמת בנק 
זרע ופריון לתרומת ביציות והקמת 

מעבדת PGD, מעבדה גנטית לטרום השרשת 
עוברים ברחם על מנת לעקוף מומים מולדים 

בעוברים עתידיים. •
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מטופלי הצפון בוחרים באסותא חיפה כאופציה ראשונה, לאסותא באר-שבע מגיעים גם 
מהמרכז ואילו באסותא אשדוד לומדת האוכלוסייה המקומית לדאוג לעצמה • תנופת הבנייה 

וההתרחבות המאפיינת את הרשת, משפיעה לא רק ברמת המבנים אלא יוצרת דור חדש 
של מטופלים שלומדים לצרוך רפואה איכותית ומגוונת כדרך חיים, ומרגישים הרבה יותר טוב!

כ1,000 ניתוחים מתבצעים מדי חודש בבית 
החולים אסותא חיפה, נתון המקביל לכמות 
הניתוחים האלקטיביים במרכז רפואי ציבורי 

גדול באזור. לאורך פחות מעשור שבו הוא 
פועל בחיפה, הצליח בית החולים לשנות 

את הסטנדרטים הרפואיים המקומיים, 
ותושבי הצפון מצביעים ברגליים: “אני יודעת 

בוודאות שאחוזים גבוהים מהמטופלים 
בוחרים בנו כאופציה ראשונה”, מעידה נועה 

שמש, מנהלת השיווק של אסותא חיפה. 
“אנחנו בית החולים הפרטי הגדול בצפון, 

ויותר ויותר רופאים ומטופלים באזור יודעים 
זאת כיום”. 

בדצמבר 2010 נפתח האגף החדש של 
אסותא חיפה. אגפים שונים של בית החולים 

הועתקו אל “אסותא מכונים ומרפאות”, 
חטיבת מכונים חדשה ומרשימה המתפרשת 

על פני 1,800 מ”ר. בין המחלקות שהועברו 
לחטיבה ניתן למנות את המכון לבריאות 
השד, מכון האיזוטופים, המכון לצפיפות 

העצם, ועוד.
“המרחב החדש אפשר לנו גם להוסיף 

מכונים נוספים נחוצים. פתחנו אותם בהדרגה 
ולא האמנו באיזו מהירות הם הפכו לשם 
דבר”, אומרת שמש. “בינואר לפני כשנה 

פתחנו מכון גסטרו-אנטרולוגי המבצע כבר 

כעת למעלה מ-1,100 בדיקות 
בחודש ונחשב מבוקש מאוד 

בקרב מטופלים ורופאיהם. חודש 
אחריו נפתח מכון הפוטו-תרפיה 
המציע טיפול באור למחלות עור 
כפסוריאזיס, אטופיק-דרמטיטיס 
 – OCT וכדומה. במרץ, נפתח מכון

לאופטומולוגיה של העין, הנחשבת לבדיקה 
המובילה בתחום אבחון בעיות ברשתית, ניוון 
או קרעים. “הבאנו בשורה חדשה - תחומים 

שמטופלים לא תמיד היו מודעים לקיומם 
ולאפשרות הפשוטה להיבדק בהם ולקבל 

טיפול”.
ביולי האחרון, לפני פחות משנה, נפתח המכון 
לכימותראפיה. “זוהי בשורה אמיתית לתושבי 

הצפון, שעד כה עמד לרשותם מכון אחד 
בלבד באזור חיפה. הם זוכים כיום לטיפול 

רפואי איכותי בזמינות גבוהה, בליווי סיעודי 
שהינו שירותי ממדרגה ראשונה ובמבנה 

יפהפה המנעים את שהותם”.
מרפאות נוספות שיצרו סטנדרטים חדשים 

הן מרפאת הכאב המאפשרת פתרונות 
מקלים בטווח זמן קצר, ומרפאה בריאטרית 

המנהלת מעקבים אחר מנותחי קיצורי קיבה. 
“בתחום זה, במקביל לפעילות המרפאה 
ראינו כי בחדרי הניתוח ביצענו  לאורך כל 

שנת 2011, 530 ניתוחים כאלה”.
המתחם החדש פינה מקום 
במבנה בית החולים הקיים 
לפרויקט שלב ב’ המתרקם 
בחודשים אלה, ואשר יכלול 

בין היתר יותר עמדות דיאליזה 
)18 במקום 10 שקיימות 

כיום(, הגדלת מחלקת אשפוז יום, חדרים 
פרטיים וכן הקמת מתחם לפעילות כירורגית 

אמבולטורית. 
עיקר הניתוחים בבית החולים כיום הם 

בתחומי כירורגיה בינונית וגדולה, גינקולוגיה, 
אורתופדיה, עיניים, אורולוגיה, א.א.ג, 

ואחרים. בית החולים נמצא על ציר מרכזי, 
נגיש ומשרת אוכלוסיה מרמת הגולן ועד 

חדרה, ובעיקר, מהווה בחירה נוחה ואיכותית 
למטופלים. “מקצתם מעידים שויתרו על 

שגרת בדיקות לאורך שנים, וכי הם מגיעים 
הנה לראשונה לבצע בדיקות שלא ביצעו 

מפאת המרחק, חוסר הניידות או אי הידיעה. 
אנחנו אף דואגים להסיע לכאן מכפרים 

וישובים מרוחקים, נשים לבדיקות ממוגרפיה, 
וזה יוצר בקרב הנבדקות הערכה לדאגה 

שלנו כלפיהן. אני יודעת בוודאות שתרמנו 
לבריאותם של רבים, בזכות הדאגה הזו, וזה 

גורם לכולנו גאווה גדולה”.

כוכב הצפון ה פ י ח

מדברים מהשטח
חיפה

אשדוד

באר שבע

נועה שמש

מאת: שרון חן
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“ב-14 ביולי כבשו 
הצרפתים את 

הבסטיליה ואנחנו 
כובשים את 

אשדוד”, במילים 
אלה פתחה את 

דבריה לימור 
פסטמן, מנהלת 

השיווק של המרכז 
הרפואי אסותא 
אשדוד, ביולי 2011, בטקס פתיחת חדרי 

הניתוח במרכז הרפואי בעיר.
 “אסותא אשדוד היא שלוחה שקיימת

כ-11 שנה, ומעניקה שירותי הדמיה, שירותי 
מכון קרדיולוגי עם בדיקות ארגומטריה 
ואקו במאמץ, מרפאה אנדוקרינולוגית 

לטיפול בהפרעות הורמונאליות, בדיקות 
צפיפות עצם, אולטרה-סאונד כלי דם, 

מכון שינה ופוטו-תראפיה, יחידה לבריאות 
השד, ועוד.  מהשירותים נהנים מבוטחי 
כל קופות החולים באשדוד והמרחב. זו 

השלוחה היחידה שיש לה הסכמים נרחבים 
כאלה, מה שאינו מובן מאליו ובהחלט יוצא 

דופן”. הסיבה לכך, אומרת פסטמן היא 
הרצון למנוע מתושבי אשדוד נסיעה ארוכה 

ומייגעת עד בתי החולים המרוחקים. 

אשדוד, אומרת פסטמן, היא עיר 
משפחתית. “ככל שמדרימים – הלב 

מתרחב”, היא מחייכת. “ועל כן נכון וחשוב 
היה להקים מרכז רפואי ברוח דומה. זו 

הסיבה שרוב העובדים הם תושבי העיר. 
המרכז פועל באווירה ביתית נעימה שגורמת 
לקהל המקומי להרגיש בבית, ובעיקר להגיע”.

לפני כשנתיים הוחלט להקים במקום אגף 
כירורגי כדי להרחיב את מגוון השירותים 

והשלוחה שהייתה קיימת באשקלון אוחדה 
עם  המרכז. “מחקרים העלו שיותר קל 

פסיכולוגית להצפין, וזה אמנם מה שקרה 
בפועל. כיום, מבצעים במרכז פעולות 

כירורגיות קטנות ובינוניות כגון ניתוחי עיניים, 
אורתופדיה, הפסקות היריון, ניתוחי רצפת 
האגן ובקע, ניתוחים אורולוגיים, השתלת 

קוצבים, ומתחום הא.א.ג – קונכיות וכפתורים, 
וכן גסטרו וקולונסקופיה, הרניות, היפוכי קצב 

והשתלות קוצבים ועוד”.
וייחוד מעניין: בשל מיקומו הגיאוגרפי הרגיש 

ביטחונית, המרחב הרפואי ממוגן בצורה יעילה 
וחכמה. “מערך חדרי הניתוח, ההתאוששות 

וחלק ממחלקת האשפוז הוא ממ”ד אחד 
גדול, המאפשר המשך עבודה רציפה ותקינה 

גם תחת מתקפת טילים – מה שכבר הוכיח 
עצמו פעמים רבות והקנה שקט נפשי הן 

לצוותים והן למטופלים”.
יחוד נוסף המתקיים רק במרכז באשדוד 

הוא  – הנגשת המקום למטופלים שאינם 
מגיעים בדרך כלל לבדיקות כשגרת חיים. 

“אנחנו נוהגים להסיע אלינו מטופלים 
המתגוררים בקרית מלאכי, אשקלון, קריית גת 

והסביבה, לבדיקות סקר בתחומי ממוגרפיה, 
קולונסקופיה ושאר הבדיקות המבוצעות 

במרכז. בתיאום עם קופות החולים אוספים 
מטופלים מכמה סניפים ומסייעים לאוכלוסיה 

שרובה מגיעה מרקע סוציו-אקונומי נמוך. 
הם כבר מכירים את הנהג וחשים שמכבדים 

אותם ואנחנו מרוויחים רפואה מונעת שחוסכת 
בטווח הרחוק כסף רב ואשפוזים מיותרים”. 

במרכז, פועלת מרפאת מומחים המחדדת את 
הקשר עם המטופלים ומאפשרת להם להבין 

שלא צריך לחכות עד שמתחיל לכאוב אלא 
שיש חשיבות לרפואה המונעת. “האוכלוסייה 

כאן מצויה בתהליך. אנשים לומדים שמותר 
להם לטפל בעצמם. זו תפיסה שלא היתה כאן 

מעולם וזה ישפיע לטובה על הדורות הבאים. 
התורים התקצרו, תודעת השירות מלמדת 
ערכים של כבוד וסבלנות וגם האסתטיקה 

ויופיו של המקום, עושים הרבה נחת. המרכז 
באשדוד הוא בהחלט יש מאין, קפיצת מדרגה 

ענקית”.

לימור גרטי

ד  ו ד ש א א  ת ו ס א י  א ו פ ר ז  כ ר  מ

ממשיכים לעבוד גם תחת מתקפת טילים

הידעת?
באסותא אשדוד קיים שירות הסעות 

לתושבי הדרום. רכב ייעודי מטעם 
אסותא אוסף את המטופלים

מסניפי קופות החולים בעיר מגוריהם, 
ולאחר ביצוע הבדיקה )ממוגרפיה, 

CT , צפיפות עצם, ועוד( מחזיר אותם 
בנוחות רבה לבתיהם.

לימור פסטמן

 < מימין: יו”ר אסותא פרופ’ יהושע שמר, יו”ר מכבי פרופ’ משה רווח, מנהלת רפואית אסותא ד”ר אורנה אופיר, 

רב העיר אשדוד, מנכ”ל מכבי מר רן סער, ראש עיריית אשדוד ד”ר יחיאל לסרי ומנכ”ל אסותא ד”ר איתן חי-עם < דוברת בית החולים יונית עמר ולימור פסטמן
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מבלי להרגיש, תרם בית 
החולים אסותא באר שבע 

למהפכה קטנה בעולם 
הרפואה בקרב תושבי הנגב. 

ממרפאה כירורגית קטנה, 
הפך המקום תוך שנים 

ספורות לבית החולים מוביל 
בבירת הנגב ומחוצה לה 

בתחומים שונים. 
“שברנו מונופולים”, מעיד 

אביעד כהן, מנהל השיווק של אסותא 
באר שבע. “שינינו את כללי המשחק, 

הבאנו בשורה מרעננת לאזור גיאוגרפי 
ענק שהיה מוזנח למדי לאורך שנים. 

ככל שבית החולים התפתח התושבים 
הבינו שרפואה יכולה להראות ולהרגיש 

אחרת, שסטנדרט אסותא הגיע גם 
לדרום”.

כשהוא נשאל מה יצר את השינוי 
הוא מסביר שמדובר בשילוב בין 

הרחבה מתמדת של תמהיל הפעולות 
הכירורגיות לצד הצטיידות מתמדת 

שמאפשרת לבית החולים לעמוד בחזית 
הטכנולוגיה. 

“בסטנדרט החדש הזה יש הן מתן 
פתרונות לתושבי הדרום שעד כה 

נסמכו על המערך הציבורי או 
נאלצו להרחיק עד למרכז, והן 
הזדמנות תעסוקתית לרופאי 

הדרום לעבוד בסטנדרט אחר. 
אני חושב שיש אפילו סוג 

של ציונות בעובדה שאנחנו 
משאירים את המוחות הטובים 

בדרום. המטופלים שלהם 
יכולים לבחור את הרופא 

המועדף עליהם, תנאי האשפוז 
והטיפול מצוינים – זו בהחלט רפואה 

ברמה אחרת”.
המרפאות והשירותים האמבולטוריים 

העומדים לרשות תושבי הדרום, נחנכו 
בחלקם רק לאחרונה. כך למשל, יכולים 

מטופלים להגיע לטיפול במרפאת 
כאב המספקת מגוון רחב של שירותים 
בזמינות גבוהה )מבלי להמתין חודשים 

רבים לטיפול או ייעוץ(, ממרפאת שינה, 
ממכון לב בו עוברים למעלה מ-2,000 
מטופלים מדי חודש. “מגוון הבדיקות 

הקרדיולוגיות רב ואנו שמחים שגם 
חולי לב מהפריפריה סביב באר שבע 
יכולים כיום ליהנות משירותים שונים 

מבלי להמתין חודשים ארוכים: למשל, 
שירות אקו בקהילה שמעניקה טכנאית 

שלנו המגיעה לביצוע בדיקות במרפאות 
מרוחקות מבלי שאותם מטופלים 

יצטרכו לטרטר עצמם בדרכים, וניידת 
ה-MRI העוברת בדימונה, ירוחם, הערבה 

ועד אילת”. 
2011 נחנך באסותא  לקראת סוף שנת 

מכון ממוגרפיה המאפשר ביצוע 
US ופעולות פולשניות,  צילומים, בדיקות 
שירות שעד כה ניתן בדרום רק במסגרת 

הציבורית. כמו כן נפתחו מכון פוטו-
תראפיה ומחלקת אשפוז יום חדשה.

2012 החלו לפעול מכון  “בתחילת 
מיפויים המבצע מיפויים כלליים ומיפויי 

לב ומכון גסטרו חדיש אשר הרים את 
הרף באופן משמעותי בתחום ומאפשר 

למטופלים אף לבחור את הרופא שיבצע 
את הבדיקה”, מסביר כהן. “הרעיון הוא 

לצמצם את הפערים בין הפריפריה 
למרכז, להדק את הקשר עם הקהילה 
הקרובה והרחוקה על ידי מתן שירות 

אישי מהלב, לכל הפונים – ישובים 
קרובים ורחוקים כאחד. באופן זה 

אנחנו לא רק מצמצמים תורים וחוסכים 
זמן יקר שמשפיע על בריאותם אלא 

מאפשרים למטופלים להבין שמישהו 
דואג להם באמת”. •

ע קרובים ללב ב ש ר  א ב א  ת ו ס א

הידעת?
אסותא באר שבע קיים משנת 1988.  
מאז פתיחתו המחודשת כבית חולים 

בשנת 2009 ועד היום, בית החולים 
הכפיל את שטחו. בבאר שבע פועל 

מכון הלב הוותיק והגדול באסותא 
מרכזים רפואיים.

אביעד כהן

< מימין: יו”ר אסותא פרופ’ יהושע שמר, מנכ”ל 
 מכבי מר רן סער ומנהלת אסותא באר שבע
הגב’ רוחמה אלחיאני

 < מימין: מנכ”ל אסותא ד”ר איתן חי-עם, מנהלת אסותא באר שבע הגב’ רוחמה אלחיאני, ראש אגף הסיעוד הגב’ פנינה שלפר, מנהלת רפואית אסותא

ד”ר אורנה אופיר, מנהל מחוז דרום מכבי מר אבי לביא, מנכ”ל אסותא אשדוד עו”ד רחל שמואלי, יו”ר אסותא פרופ’ יהושע שמר ומנכ”ל מכבי מר רן סער





20

בניגוד למקובל לחשוב ולפרסומים הרבים בתקשורת, הרפואה 
הפרטית בישראל אינה האויב של המערכת  הציבורית אלא 

הפוך מכך. הרפואה הפרטית עוזרת למערכת הרפואית לתת 
פתרונות במקומות שהמערכת הציבורית כשלה, ליעל את מערכת 
הבריאות, להוות תחרות בונה ואפילו לשמור על שוויוניות במערכת 

הציבורית. איך זה ייתכן? זה ייתכן.
בעולם המודרני, מטופלים מבקשים לקבל שירות טוב ולדעת 

מי יהיה הרופא שיטפל בהם. אלא שהמפגש בין המטופל לבין 
הרופא המעוניין להציע את הידע שלו לא יכול להתממש במערכת 

הציבורית ועדיף שלא יתקיים שם שכן אז לא תהא יותר מערכת 
שוויונית ברפואה. למעשה, המערכת הפרטית “מנקה” את הבעיה 

ומאפשרת למערכת הציבורית להישאר שוויונית כמות שהיא. 
בהיעדר מערכת פרטית – אי השוויון שהוא כורח המציאות ייכנס 

כל כולו אל המערכת הציבורית ויגרום לעירוב בין הפרטי והציבורי 
ולבעיה קשה. הדבר יעמיד בדילמה מוסרית את הרופאים שיעבדו 

במערכת הציבורית שכן כיצד יפעל רופא בהגיעו לבדוק מספר 
חולים שביניהם גם חולים פרטיים שלו? למי יתייחס קודם – לאלה 

ששילמו לו? ומה יהיה ההבדל בערך השירותי שיעניק לחולים 
אלה לעומת האחרים? 

בזכות קיומה של הרפואה הפרטית ירדו היקפיה של הרפואה 
השחורה בצורה דרמטית. בהיעדר מערכת פרטית - הרפואה 

השחורה תחזור ובגדול.

קובעים סטנדרטים לחיקוי
הרפואה הפרטית לא רק מסייעת, אלא אף נחשבת למובילה 
ולקובעת סטנדרטים. רשת אסותא, במקרה זה, מהווה מודל 

לחיקוי בתחומים רבים ונחשבת לפורצת דרך, שבה הולכים אחרי 
כן מרכזים רפואיים רבים. כך לדוגמה, בית החולים ברמת החייל 

נבנה על פי סטנדרט של מיטה או שתיים לכל היותר בחדר וכיום 
יש כבר בתי חולים ציבוריים שמאמצים את הסטנדרט. אסותא 

היתה הראשונה להכניס טלוויזיות IPTV לחדרי המטופלים 
שמאפשרות תקשורת אינטרנטית וכיום מתחילים גם מרכזים 

רפואיים ציבוריים לחבר את הטלוויזיות שלהם למעגלים דומים. 
אסותא היתה המרכז הראשון שבו הובן כי מטופלים לפני 

ניתוחים בריאטריים )קיצור קיבה במקרי השמנה קיצונית( לא 
עומדים בפני פיתרון אלא מצויים בתחילתו של מסע ארוך. כיוון 
שכך, הוקם ברשת מודל שמתחיל בוועדה הבודקת את כשירות 
המועמד לעבור את התהליך, וממשיך בקבוצת תמיכה המלווה 

אותו כחצי שנה לאחר הניתוח, לאחר שהמודל הופעל בהצלחה 
באסותא אימצו את המודל במערכת הציבורית. אסותא היתה 

המרכז הרפואי הראשון שאפשר למטופליו לקבל תוצאות בדיקות 
באינטרנט, כיום, זהו שירות שניתן גם בחלק מבתי חולים ציבוריים. 

המערכת הפרטית יודעת לתת מענה גם במקומות בהן הרפואה 
הציבורית איננה מגיעה. אסותא היא היחידה להפעיל ניידות 

שנוסעות בכל הארץ ומעניקות הזדמנות שווה גם למטופלים 
הגרים בפריפריה הרחוקה, ממטולה ועד אילת, להיבדק ולהיות 
בריאים יותר באמצעות בדיקות ממוגרפיה ו- MRI. אין כל פסול 

באספקת שירות ציבורי על ידי ספק פרטי, כך אנחנו שותים 
מים מבלי לדעת את מקורם, ציבורי או פרטי, כך אנו נוסעים על 

כבישים ציבוריים שחלקם נבנו על ידי ספקים פרטים וכך אנו 
צורכים חשמל, תחבורה ועוד.

אסותא רואה עצמה כחלק ממערכת הבריאות בישראל ורואה 
לעצמה מטרה לפתח שירותים ציבוריים ופרטיים כאחד ככל 

שהמערכת תזדקק להם ובכל מקום בישראל עם דגש על 
פריפריה. אסותא רואה עצמה כחלק מהמשאבים של מערכת 

הרפואה וקוראת למערכת הציבורית לעשות בהם שימוש לטובת 
העניין. 

אסותא – הפריבילגיה של הציבור
לאסותא תפקיד מרכזי גם באיזונים הכלכליים של מערכת 

הרפואה בישראל - בזכות אסותא פוחתים השכר לחצי השכר 
במערכת הציבורית שכן לרופא ניתנת האפשרות להתפרנס 

באופן פרטי. כמו כן, מרבית השירותים שאסותא מציעה זולים 
יותר מאותם שירותים המסופקים על ידי בתי החולים ובכך עוזרת 

אסותא לקופות החולים לנהל עצמם בראיה כלכלית יותר.
תפקיד נוסף שיש למערכת הפרטית הוא שיפור זמינות השירותים 

לקהל הרחב. שירותים ציבוריים רבים המופעלים על ידי אסותא 
ניתנים ללא תור או עם תורים קצרים מאוד. בכך מנגישה אסותא 
שירותים כאונקולוגיה, קרדיולוגיה בדיקות דימות, דיאליזה, מכוני 
שינה ועוד לכלל האזרחים, ללא כל דרישת תשלום מעבר לטופס 

התחייבות.
התהליך הזה הוא דו-כיווני ומחייב גם את אסותא להיות ערנית 

ולהשתפר ללא הרף מתוך מחשבה שכדי שמטופל יסכים לשלם 
השתתפות כלשהי  תמורת השירות באסותא – הוא חייב  לקבל 
משהו  מעבר למערכת הציבורית. זהו המניע החזק ביותר שלנו 

לשיפור מתמיד לאורך זמן. •

 מדוע הרפואה הפרטית
עוזרת לרפואה הציבורית?

תפקידה של המערכת הפרטית במערכת הרפואה בישראל הוא לא להאפיל על המערכת 
הציבורית או להזיק לה, אלא להיפך • הרפואה הפרטית מאפשרת לרפואה הציבורית 

להמשיך ולהתקיים בצורה מסודרת, מעלה את הרף ומחייבת אותה להשתפר 

דני אנגל

מאמר דיעה

מאת: דני אנגל
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רגע השחרור של מטופל מבית החולים לאחר ניתוח או טיפול 
שעבר, מהווה בדרך כלל את סיום הקשר בינו לבין הצוות במרכז 

הרפואי. אלא שבשנים האחרונות, תודות להישגיה המרשימים של 
הרפואה המודרנית המתבססים בין היתר על ניתוחים זעיר-פולשניים, 
מתאפשרים לא רק הישגים ותוצאות מרשימות, אלא גם זמני הניתוח 

ומשך האשפוזים התקצרו באופן משמעותי. 
לא פעם נוצר מצב שבו זמן קצר לאחר הניתוח, המטופל מוצא עצמו 

בבית, ללא השגחת הצוות הרפואי. חוסר הידע שלו לגבי הניתוח 
שעבר עלול להתבטא בכאבים, לגרום לבעיה קלינית ולעיתים הוא 

פשוט מוצף רגשות ועלול לחוות פחד וחרדה. 
באסותא השכילו להבין זאת, ויצרו שירות חכם ויוצא דופן, ראשון ויחיד 

מסוגו בארץ, הפועל כמוקד טלפוני של רופאים ואחיות המאפשר 
בירור מצבו של המטופל באמצעות קשר טלפוני מקצועי ואישי עם 

המטופל. זה למעלה משנה מופעלת “תוכנית המעקב לאחר שחרור” 
בארבעת בתי החולים של אסותא - רמת החי”ל, ראשון לציון, חיפה 
ובאר שבע. התוכנית מוענקת חינם לכל המטופלים ומאז החלתה, 

בוצעו במסגרתה למעלה מ- 70 אלף שיחות יזומות למטופלים 
משוחררים. מנתונים שנאספו לאורך השנה נמצא כי מעקב רפואי אחר 
מצבו של המטופל באמצעות המוקד – עשו שירות טוב לכל הצדדים: 

הם הטיבו את הרגשת המטופל מחד, יצרו מידע רפואי זמין לרופא 
ולבית החולים ובכך שיפרו את הטיפול בחולה. 

איך זה נעשה? השירות הוא פרי שיתוף פעולה של אסותא 
עם חברת “מוניטור” המפעילה מוקד ייעודי של רופאים ואחיות 

המבצעים מאות שיחות ביום. במסגרת השירות, יממה לאחר 
שהגיע הביתה, זוכה המטופל לשיחת טלפון מצוות המוקד הרפואי 

המאויש “24/7”. הצוות נגיש לרקע הרפואי של המטופל, שואל 
אותו שאלות הרלוונטיות לניתוח או לטיפול שעבר, במטרה לאתר 

סימנים מוקדמים לשינוי במצבו הרפואי ומנחה אותו להמשך טיפול. 
גם המטופל עצמו יכול להתקשר למוקד בכל שעה ובכל בעיה 
שמתעוררת, מה שמעניק לו ביטחון ורוגע. שיחת טלפון נוספת 

כעבור ארבעה ימים ממשיכה את המעקב ובעיקר את השמירה על 
הרצף הטיפולי - הרופא המטפל מעודכן לגבי כל שינוי במצב הרפואי 
וממשיך ללוות את המטופל לאור היכרותו עם התיק הרפואי. במקרים 

בהם מתעוררת בעיה – מוזמן המטופל לשוב לבית החולים לבירור 
הבעיה ואם יש צורך - למתן טיפול ו/או אשפוז.

תוכנית המעקב לאחר שחרור נחקרה במהלך החודשים ינואר-יוני 
2011. במסגרת זו נאספו נתונים שונים ממאגר ממוחשב לגבי ניתוחי 

א.א.ג )שקדים(, ניתוחים במערכת השתן, ניתוחי גב, ניתוחי כריתת 
טחורים, ניתוחים בריאטרים, צנתורי לב, ניתוחי מח, כיס מרה, וכדומה.
במהלך ששת החודשים הוזנו למוקד המעקב כ- 13,420 מטופלים 
 נבדקו פניות יוזמות )של הצוות( לאחר יממה ולאחר ארבעה ימים
)26,840 שיחות(, סך השיחות שיצאו לפועל בהצלחה )כ- 84.3% 
מכלל השיחות שבוצעו(, ושיחות נכנסות של המטופלים עצמם 

)443(. בעזרת התוכנית אותרו  925 דיווחים רפואיים שהגדירו 
התראה הדורשת קבלת החלטה רפואית, כמו גם בין היתר - הגעת 

המטופל לבית החולים או אשפוז. כרבע מסך ההתראות עסקו בכאב 
באזור הניתוח. התראות נוספות עסקו בחום, דימומים, עצירת שתן, 

הפרשות ממקום הניתוח ועוד.
לסיכומו של עניין, פנייה ומעקב אחר המטופל באופן יזום על ידי 

צוות מקצועי, מאפשרים לזהות בעיות רפואיות הדורשות התערבות 
שהמטופל אינו בהכרח מבין את חומרתן הרפואית. התוכנית מפוגגת 

לחץ בקרב המטופלים, מבהירה להם שיש מי ששומר עליהם, מורידה 
את הצורך באשפוזים חוזרים ומהווה אם כן, רשת ביטחון הן עבור 

הרופאים והן עבור המטופלים. •

להרגיש טוב גם בבית
למעלה משנה לאחר שהחלה לפעול בבית החולים אסותא, מסתמנת “תוכנית המעקב 

לאחר שחרור” כהצלחה גדולה • מדובר בשירות ייחודי לאסותא, יעיל וחכם, המאפשר 
מעקב טלפוני אחרי המטופל, מיטיב את הרגשתו וממזער כשלים רפואיים 

מאת: שרון חן
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עד לפני מספר שנים, הרעיון של משאית 
ענק שתעבור בין ישובים פריפריאליים 

בארץ ותאפשר למטופלים בפריפריה לבצע 
בדיקות במקום מגוריהם, היה מציאותי 

בערך כמו המשפט “אם לסבתא היו 
גלגלים”. אלא שמרגע שאותן ניידות על 

גלגלים הפכו לעובדה – החליטו באסותא 
להרים את הכפפה, הנושא יצא לדרך תרתי 

משמע, וכיום פועלת ניידת ה-MRI בערי 
הדרום המרכזיות – באר שבע, דימונה 

ואילת ואילו ניידת הממוגרפיה נוסעת בכל 
רחבי הארץ, מהצפון ועד אילת.

הניידות מביאות את בדיקות ה-MRI ובדיקות 
הממוגרפיה אל מטופלי הפריפריה ומגיעות 

אליהן, בשיתוף עם קופות החולים. הרעיון 
הוא שם מי שלא נטו לאורך שנים להיבדק 

בגלל המרחק והמאמץ הפיזי, יכולים לקבל 
טיפול הולם – ובמקרים רבים, לאבחן בעיות 
מוקדמות ולתרום לבריאותם ולאיכות חייהם.
“בדיקת ה-MRI היא בדיקה מתקדמת מאוד. 

מאחר והדרישה לבדיקה זו עולה והולכת 
יחסית לכמות המכשירים הקיימים בארץ, 
התורים יכולים להיות ארוכים. לא בכל עיר 

קיים מכשיר MRI כך שאלה שמתגוררים 
רחוק, לא רק שחיכו זמן ממושך לתור 

אלא היו צריכים לנסוע מרחקים, לעתים 
בתחבורה ציבורית ואפילו לטוס מחוסר 
ברירה”, מסבירה ד”ר נגה שבשין, ראש 

מערך הדימות באסותא. “מאז קיומן של 
הניידות, פתחנו בפני תושבי הפריפריה 

עידן חדש של רפואה איכותית שמגיעה 
אליהם מתוך דאגה ורצון להקל עליהם. 

במקום להתפשר הם מקבלים את הטוב 
ביותר, בדיקות של שינויים ברקמות, גידולים 

שונים, בדיקת קרעים בסחוסים בדיקות 
שד ארתרוגרפיה – עם הזרקות למפרקים, 
בעת הצורך, ועוד. גם בדיקת הממוגרפיה 
לאבחון סרטן השד, היא בשורה מרעישה 

לנשים שויתרו עליה מחמת חוסר זמן, טיפול 

בילדים ולעיתים גם מצב כלכלי שלא אפשר 
נסיעה ארוכה לעיר. לא ייתכן שאנשים 
שגרים רחוק יהיו פחות בריאים. ועל כן, 

ניידת ה-MRI נוסעת גם בתקופה בה נופלים 
טילים בדרום, בין ה’בומים’ והאזעקות – מה 

שמעניק עוד יותר ערך מוסף לעניין”, היא 
מחייכת.

 רפואה
על גלגלים

 ניידת ה-MRI הנוסעת בין ישובי הדרום וניידת הממוגרפיה המציעה בדיקות שד בזמינות 
גבוהה לנשים בכל הארץ, תורמות לשינוי סטנדרט הרפואה בישראל • כמה מילים על 

 האנשים מאחורי המיזם, המביאים בשורה של בריאות ואכפתיות לתושבי הפריפריה,
וגם כמה עולה לאבזר ניידת שכזו שמספקת שירות מושלם לכל אדם

< עובדי מערך הדימות, בית החולים אסותא

מאת: שרון חן

 < מימין: מר מאיר כהן ראש עיריית דימונה, השר סילבן שלום, יו”ר אסותא פרופ’ יהושע שמר, 

יו”ר מכבי פרופ’ משה רווח, מנכ”ל מכבי מר רן סער, מנכ”ל אסותא ד”ר איתן חי-עם ונציג חברת פליפס
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 פול טריילר עם
אביזרים מיוחדים  

לא פחות מ-3 וחצי מיליון 
 ,MRI-דולר הושקעו בניידת ה
כדי לאבזר אותה בציוד הטוב 
ביותר. חמי שמיר, ראש אגף 
הרכש של אסותא, מספר כי 
בתכנון הניידת הושקעו זמן 

ומחשבה כולל התייחסות 
לפרטים הקטנים ולסביבה 

הדינאמית. הרכש כלל אפיון 
מפורט של המערכות הרפואיות, שטחי 
העבודה וזרימת תהליך העבודה בתוך 

 SMIT הניידת. הניידת נבנתה על ידי חברת
בהולנד והיא מאובזרת בציוד חדיש וייחודי 

של חברת פיליפס ותואמת את הצרכים 
שהוגדרו על ידי אסותא. “בכל מקום אליו 

מגיעה הניידת הכשרנו מקום עגינה, הכולל 
חיבור לחשמל בזרם גבוה, וזהו, אפשר 

להתחיל לעבוד”.
ניידת ה-MRI שהגיעה ארצה לשימוש 

אסותא בנובמבר 2011, מספר שמיר, היא 
“פול טריילר”, אורכה 15 מ’, גובהה 4 מ’ 

ורוחבה 2.5 מ’. “היא לא תלויה בגוף גורר 
ומותקנת בה מעלית לנכים. משקלה מגיע 
ל-30 טון ויש בה בולמי זעזועים, כדי למנוע 

רעש ותנודות, הן במהלך הנסיעה והן 
במהלך הבדיקות”. וכיוון שהניידת מגיעה 

למקומות שנמוכים מגבה פני הים, הוא 
מסביר, “מורכבת בה מערכת להשוואת 

לחצים השומרת על כמות נאותה של גז 
הליום – המקרר את המגנט ושומר על 

הציוד העדין”.
ניידת הממוגרפיה המצויה כיום 

בשירות אסותא היא השנייה 
שהגיעה ארצה. “הניידת 

הראשונה הגיעה מהאגודה 
למלחמה בסרטן לפני כ-10 

שנים. בשנה האחרונה רכשנו 
את הניידת הנוכחית, שאורכה 

13 מ’, רוחבה 2.5 מ’ וגובהה 
3.3 מ’”, מספר שמיר. “הניידת 

החדשה היא רכב עצמאי, 
ומגיעה ל-  160 נקודות עגינה בכל הארץ, 

ממטולה ועד אילת. רק כדי להבין כמה 
הרעיון מוצלח – בשנת 2011, נבדקו בניידת 
הממוגרפיה 15 אלף ו-500 נשים, זהו גידול 

של 20% מהשנה החולפת, ומוכיח כי מדובר 
במיזם מצוין וחשוב. על כל האופרציה 

הלוגיסטית ומורכבת הזו ‘מנצחים’ שני 
אנשים מאגף הרכש - חיים פולק ומיכל 

ספיר”.

הקלה ונופים יפים
“משמעות העבודה בניידת היא להבין שכל 
המערכות מצויות במקום אחד קטן ואתה 
צריך לדעת לתמרן בין כולן”, מסביר אסף 

 . MRI-קרה, תושב מיתר, אחראי ניידת ה
“מעבר לכך אין הבדל - הניידות נראות 

כמו חדר בדיקה בבית חולים, ומוגנות על 
ידי בולמי זעזועים וחיישנים השומרים על 
השדה המגנטי. לניידת יש מבנה  שיוצא 
בחנייתה ובו תאי הלבשה, הדבר מעניק 

תחושת מרחב ופרטיות לנבדקים”.

והתגובות? “יש הקלה פיזית ונפשית. 
אנשים אומרים לי לא פעם שהרגישו שנים 
שהם סוג ב’ וכעת הם חשים שלא מזניחים 
אותם, שמפרגנים להם, שיש מי שאכפת לו 
מהם”, הוא אומר. “אני יודע שאנחנו עושים 
שירות רציני כי יש גם רצון מצד המטופלים 

להיבדק. רבים מהם לא היו עושים את הדרך 
לבית החולים, כל אחד מסיבותיו. זה מרגיש 

טוב לדעת שעשינו משהו לטובת אותם 
אנשים. וכן, גם הנופים בדרך נהדרים”... •

חמי שמיר,
ראש אגף רכש
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תכירו את ה- True Beam, הדור החדש של 
מאיצי הקרינה הקוויים לטיפול בסרטן, 

אשר נרכש בעלות של 7 מיליון דולר ונכנס 
לאחרונה לשימוש במכון האונקולוגי של 
אסותא בבית החולים ברמת החייל בתל 

אביב. 
ה-True Beam הדיגיטלי )בניגוד לקודמיו 

שפעלו מכאנית( נחשב למאיץ קווי 
משוכלל ביותר ולמילה האחרונה בתחומו. 

מהירות ההקרנה שלו )מה שמכונה בשפה 
המקצועית “קצב מנה”( גבוהה פי 4 )!!( 

בהשוואה למאיצי הדור הקודם – מה 
שיאפשר את קיצור הטיפול בהקרנות לחלק 

מן המטופלים. אין ספק כי המכשיר החדש 
צפוי להעניק לחולי הסרטן את הטיפול 

הרדיותראפי )טיפולי הקרנות ורדיוכירורגיה( 
הטוב, הנוח והמתקדם ביותר בעולם.

“המאיצים החדשים שמים את אסותא 
בחזית הרדיותרפיה העולמית”, אומרת ד”ר 
דפנה לוין, הפיזיקאית הראשית של המכון 

האונקולוגי של בית החולים. “משמעות 
הדבר היא כי הטיפול שניתן היום באסותא 

זהה לחלוטין ברמתו ובאיכותו לטיפול 
שיקבל חולה סרטן במרכז אונקולוגי עולמי 

מוביל, כדוגמת Sloan Kettering בניו יורק”.
פרט לקצב הקרנות גבוה, המאיץ החדש 

כולל 3 אנרגיות פוטונים )במקום 2 במאיצים 
הישנים( ו-6 אנרגיות אלקטרונים )במקום 5 
במאיצים הישנים( - מה שמאפשר לקרינה 

לחדור לעומק רקמה רב יותר.
מאיץ הקרינה החדש כולל עוד כמה 

חידושים טכנולוגיים, שיש להם משמעות 
מעשית חשובה מבחינת המטופלים כמו 

מערכות CT ורנטגן אינטגראליות המשולבות 
במאיץ )מאפשרות לטכנאים להגיע לדיוק 
מקסימאלי של מילימטרים בודדים(; ועוד 

לא אמרנו מילה על המסכה הידידותית 
להקרנות ראש.

קסדה בראש טוב
בעבר, לצורך הקרנת גידולי מוח או גרורות 

מוחיות, נדרש המטופל לחבוש קסדת 
מתכת כבדה שחוברה אל הגולגולת 

באמצעות ברגים, למשך שעות אחדות. 
המאיץ החדש מאפשר לבצע הקרנות 

במוח ללא הקסדה המתכתית - אלא עם 

מסיכה קלה וידידותית מפלסטיק, החוסכת 
למטופל אי נוחות רבה במשך הטיפול.

חידוש נוסף במכשיר הקרינה החדש הוא 
מנגנון ה-ExacTrac המתריע מפני תזוזה 
של המטופל באמצעות מערכת הדמיה 

משוכללת. המנגנון מאפשר להפסיק את 
הטיפול ולמקם את המטופל מחדש במקרה 

של תזוזה שתשפיע על האזור המוקרן, 
וזאת על מנת למנוע הקרנה של איברים 
סמוכים - מה שעלול לגרום להם לנזק. 

“המגמה היום ברפואת קרינה”, מסבירה 
ד”ר לוין, “היא כמה שפחות הקרנות. אם 

בעבר הקרנה חיצונית לסרטן ערמונית 
כללה 40 טיפולים, הרי שברבות הזמן ירדנו 

ל-32 טיפולים”.
“כך גם לגבי גידולי ריאות”, היא מפרטת. 

“פעם המענה היחיד למטופלים שלא יכלו 
לעבור ניתוח היה 30 סבבי הקרנות של 2 

גריי )יחידת קרינה - ע.מ.( - ואילו היום, 
כאשר הקרינה הרבה יותר ממוקדת, אפשר 

להסתפק ב-3 מחזורים של 18 גריי בלבד. 
הקטנת משך ההקרנות לא רק העלתה את 

רמת הנוחות למטופל - אלא גם הגדילה 
את אחוזי ההצלחה, בסוגים מסוימים של 
סרטן ריאות מ-10% - עד לשיעור מרשים 

של 90%”.
פרט לביצוע הקרנות, המאיץ החדש ישמש 

לאחד התחומים המתקדמים ביותר ברפואה 
כיום - רדיוכירורגיה )Radiosurgery(. מדובר 

באותה טכנולוגיית קרינה - אלא שהיא 
משמשת כתחליף לניתוח, ולכן זכתה 

לשמה הכירורגי )רדיו - מהמילה “קרינה”, 
radiation; וכירורגיה - ניתוח(.

באמצעות אלומת קרינה חזקה ניתן 
“לכרות” גידול סרטני או גרורה, דבר 

המתבצע בדרך כלל בהליך חד-פעמי 
)בניגוד לרדיותרפיה, שם נדרשים כמה 

מחזורי טיפולים(. שלא כמו בחדר הניתוחים, 
שבו הרקמה הסרטנית מוסרת מהגוף 
במהלך הפרוצדורה, כאן היא “נצרבת” 

בקרניים הרדיותרפיות, ולאחר כמה שבועות 
“מתמוססת” ונעלמת או פשוט מפסיקה 

להתפתח ולגדול.
יחד עם המאיץ החדש, נרכשו גם שולחנות 
רובוטיים מתוחכמים - המאפשרים לאנשי 

הצוות המקרינים להזיז את המטופל בטווח 
תנועה רחב הרבה יותר. הדבר מסייע 

משמעותית לשפר את איכות ההקרנות 
שהוא מקבל.

לתת לגידולים בראש
“המאיץ החדש שקנינו שם אותנו בקו אחד 

עם מרכזי הסרטן המתקדמים בעולם”, 
אומרת ד”ר סווטלנה זלמנוב, מומחית 

אונקולוגית העתיד: הדור 
החדש של מאיצי הקרינה

< המכון האונקולוגי, בית החולים אסותא תל אביב

מאת: עופר מאיר
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הטיפול במחלת הסרטן באסותא עלה מדרגה עם רכישת ה-True Beam, מאיץ הקרינה 
המשוכלל ביותר בעולם • עם קצב קרינה גבוה פי ארבע ממאיצי הדור הקודם, אנרגיות 

החודרות לעומק הרקמות, אנרגיית אלקטרונים ושולחנות רובוטיים מתכווננים – יעניק בית 
החולים את הטיפולים הרדיותראפיים המתקדמים ביותר בתבל 

באונקולוגיה קלינית וקרינתית ומנהלת 
יחידת הקרינה של המכון האונקולוגי 

ברמת החייל. “באמצעות המאיץ הקווי 
 Dose החדש אני יכולה לראשונה לתת

Rate )קצב מנה - ע.מ.( גבוה, מה 
שלא יכולתי לבצע במאיצים הקודמים. 

בנוסף, המאיץ החדש מאפשר לי 
לעשות רדיוכירורגיה לגרורות מוחיות 

ולגידולי מוח מאוד קטנים - אפילו 
בגודל של סנטימטר אחד. כיום אנחנו 
יכולים להקרין גרורות בודדות שבעבר 

לא יכולנו להקרין - כמעט בלי תופעות 
לוואי”.

המאיץ החדש הוא בשורה של ממש 
למטופלים שסובלים מגידולים - אך אינם 

יכולים לעבור ניתוח. למשל, במקרה של 
חולה COPD )מחלת ריאות חסימתית 

כרונית( שלא יוכל לעמוד בהרדמה, אך 
סובל מגידול בריאות - ניתן יהיה להשמיד 

את הגידול ממנו הוא סובל באמצעות 
טיפול רדיוכירורגי במאיץ הקווי. כל זאת 

ללא הרדמה, ללא כאבים או תהליך 
התאוששות - ועם אחוזי ריפוי גבוהים. •

טיפול ברמה הגבוהה ביותר – קרוב לבית
בבית חולים אסותא נערך כנס רדיוכירורגיה, לכבוד השקת 
המאיץ המתקדם ביותר בעולם מסוג Novalis . “הטכנולוגיה 

החדשה מאפשרת לנו להגיע לרמת דיוק גבוהה מאוד בזמן 
הקרנת התאים הסרטניים, ולכן להעלות את כמות הקרינה 

באופן משמעותי בכל טיפול”, מסביר ד”ר ריינהרד וורם, מומחה 
עולמי מגרמניה שהגיע להרצות בכנס. 

“העלאת כמות הקרינה”, מסביר ד”ר וורם, “תאפשר להערכתי 

תוך 5 שנים, להפחית בצורה דרסטית את  מספר הטיפולים 
שנדרשים כדי להשמיד את הגידול. בסרטן הערמונית, למשל, 

מספר ההקרנות צפוי לרדת מ-40 טיפולים ל- 5 הקרנות 
בלבד”. וורם מוסיף: “שילוב הטכנולוגיה המתקדמת עם הידע 

הנרחב של הרופאים, מביא את ישראל לרמה זהה לזו של 
המחלקות האונקולוגיות המובילות בעולם, מה שמאפשר 

לקבל טיפול ברמה הגבוהה ביותר, קרוב לבית”.

< מימין: ד”ר ריינהרד וורם, מרצה בכנס 

משמאל, פרופ’ ברוך קליין וד”ר נפתלי שני

< ה-True Beam בבית החולים אסותא
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לטייל, להתפלל, להתרפא
תיירות המרפא הפכה לטרנד עולמי שגם ישראל היא חלק ממנו • רפואה ברמה הגבוהה 

ביותר, שירות מעולה וקלות ההגעה ארצה, הפכו את בתי החולים של אסותא ליעד רפואי 
מועדף לתושבי אירופה, המזרח הרחוק ואפריקה • אלה זוכים לטיפול מקצועי צמוד, יחס 

חם ואוזן קשבת, משפרים את בריאותם ומשמשים שגרירים של רצון טוב למדינה

ד”ר סטאברוס מלאס, שר הבריאות 
הקפריסאי, היה אחוז התפעלות. 

במהלך סיור שערך לא מזמן עם מנהלי 
בתי חולים בכירים בארצו בבית החולים 

אסותא רמת החייל, אמר כי כבר מצא 
פרוצדורות רפואיות ששווה להמליץ 
למטופלים קפריסאים, לעבור אותן 
באסותא. מעט אחריו הגיעה ארצה 

משלחת של 42 רופאים צ’כים לביקור 
דומה, והרשימה ארוכה.

בעשורים האחרונים הפך העולם 
לכפר גלובאלי שגבולותיו היטשטשו 

ואפשרויותיו התרחבו. כיום, במחי לחיצת כפתור אפשר להתעדכן 
בנעשה בכל מקום בגלובוס, להיפתח לשווקים ומטיילים חדשים 

ולקרב אותם לישראל. הניידות הקלה והידע הרב שזורם באינטרנט 
על חידושים ברפואה, יצרו בין היתר תחום צומח של תיירות מרפא. 
“אנשים למדו בשנים האחרונות שאפשר לנסוע גם מעבר לים כדי 

לקבל טיפול הולם ועלינו מוטלת המשימה לקבל אותם בזרועות 
פתוחות ובמלוא הכבוד והאחריות המקצועית והרפואית”, מסבירה 

לריסה קנטרוביץ’, מנהלת מחלקת תיירות מרפא במחלקה 
הבינלאומית של אסותא. “אותם אלה שבוחרים להגיע מחו”ל על מנת 
לקבל טיפול באסותא, עושים את זה בדרך כלל בשל מורכבות הטיפול 

הרפואי שלהם ודחיפותו, וכיוון 
שהם מגיעים ממדינות חסרות 

תשתיות וידע. הסטנדרט שאנחנו 
מכירים – הוא הטופ והעתיד 

מבחינתם וכל מה שלנו נראה מובן 
מאליו, הוא חלום בעיניהם”.

“בשל הנגישות הגיאוגרפית 
רוב התיירים – אלפים מגיעים 
מדי שנה מרוסיה, אוקראינה, 

קזחסטן וגיאורגיה וגם 
מקפריסין ומדינות אפריקה”, 

אומרת נורית עגיב, האחראית על קשרי החוץ במחלקה. “בהגעה 
ארצה, יש גם ערך מוסף ותחושה של יוקרה. השהות בארץ 

הקודש מוסיפה התרגשות למעמד, מזג האוויר נעים והם מלאי 
הערכה לרופאים הישראלים”.

הקשר נוצר בקלות ונוחות, באמצעות סוכנים מהמדינות השונות, 
המצויים בקשר עם מוקד אסותא. “במוקד ממלאים את הפרטים 

הרלוונטיים לגבי המטופלים וסוג הטיפול הנחוץ להם. המטופל 
יכול לבחור את זמן ההגעה ארצה, להתעדכן אילו טיפולים יעבור 

כאן ולבחור את הרופא המומחה המועדף עליו אשר יטפל בו בעת 
שהותו כאן”. 

הטיפולים המוצעים לתושבי החוץ רבים ומגוונים – טיפולים 
אונקולוגיים כולל ניתוחים ובדיקות דימות מתקדמות, כירורגיה 

מורכבת וכללית כהחלפת מפרקים, ניתוחי גב וכדומה, ניתוחי 
א.א.ג, עיניים, וגם טיפולים גינקולוגיים וטיפולי הפריה. “ל’אסותא’ 
יצא מוניטין עולמי בתחום ההפריה ולא מעט נשים מגיעות ארצה 

לטיפולים תומכים, שבות למדינתן וחוזרות שוב לאחר שבוע-
שבועיים, להמשך תהליך”, מסבירות קנטרוביץ’ ועגיב.

השהות באסותא הופכת לחוויה מלונאית עבור האורחים מחו”ל, 
בזכות החדרים הפרטיים המעוצבים, הזמנת ארוחות משובחות, 
טלוויזיה, מחשב ואינטרנט בכל חדר. “העלייה לרגל קיימת מכל 

הסקטורים – מנהלים, שרים ובכירים בממשלות, אנשי עסקים 
וגם רופאים וסטודנטים לרפואה שמגיעים במשלחות ללימוד 

והתרשמות”, אומרת עגיב.
“יש לנו ניסיון רב בעבודה מול קהלי חוץ”, אומרת קנטרוביץ’. 
“הם מגיעים מלאי חששות לארץ זרה, מנותקים ממשפחתם, 

אנשים שקטים ומנומסים, שלא מעזים לבקש יחס מיוחד ועל כן 
חשוב שבעתיים להעניק להם ידע, להסביר ולעטוף אותם בחום 
ותמיכה. צריך לזכור גם שההגעה ארצה עולה להם כסף רב ועל 
כן חשוב להעניק להם שירות מהיר כדי לצמצם את ימי האשפוז 

שלהם”.
הסיפורים האנושיים מרגשים – אשה צעירה מרוסיה שמלווה 

כבר 10 שנים )!( במסירות את אמה השורדת בגבורה את מחלת 
הסרטן - שאלמלא הטיפול בארץ, כבר לא היתה בין החיים. 

“אותה בת אפילו השתתפה בסרטון תדמית של אסותא”. יהלומן 
מאירופה שהגיע לטיפול, התאושש ומביא מאז לטיפולים גם את 
החברים והמשפחה, נשים ששבו לארצן בהריון ראשון אחרי שנים 

של ייאוש, וגם אזרחי מדינות ערב והרשות הפלשתינית המשמשים 
שגרירים של רצון טוב, “וזה חשוב לא פחות מכל טיפול”. .•

הטיפולים המוצעים 
לתושבי החוץ רבים 
ומגוונים – טיפולים 

אונקולוגיים, כירורגיה 
מורכבת וכללית וגם 
טיפולים גינקולוגיים 

וטיפולי הפריה

< ביקור שר הבריאות הקפריסאי בבית החולים אסותא

מאת: שרון חן

לריסה קנטרוביץ’
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חוזרות לחיים
מאת: עופר מאיר

את הרגע שבו רופא מבשר למטופלת כי 
לקתה בסרטן השד מתארות רבות מהן 

כרגע שבו השמיים נפלו עליהן. אחרי כחצי 
שנה, שבמהלכה עברה מטופלת משהו כמו 

16 סבבי כימותרפיה, 33 מחזורי הקרנות 
וניתוח – מסתיימים הטיפולים. לצופה 

מהצד נראה שהכל הסתיים על הצד הטוב 
ביותר ושכל מה שצריך לעשות עכשיו הוא 

מסיבה אחת גדולה. 
זהו השלב שבו האונקולוגים נפרדים 

מהמטופלת באיחולי הצלחה – ושולחים 
אותה לדרכה. ומה עכשיו? הטיפולים אמנם 

הצליחו – אבל פרט לכך, שום דבר כמעט 
לא כשהיה: מקום העבודה לא תמיד חיכה 
למטופלת שתסיים את הטיפולים; הזוגיות 

לא דומה לזו שהייתה לפני המחלה - לעתים 
היא קיבלה תפנית שלילית; לפעמים דווקא 

התחזקה, האיזון המשפחתי התערער, 
חלק מהחברים והמכרים הפנו כתף קרה 

והתרחקו ואפילו חיי המין לא חזרו לשגרה. 
מה עושים?

השאלות הנוקבות הללו הביאו את האגודה 
למלחמה בסרטן ליזום לפני קצת למעלה 

משנה, את הסדנה “מחלימים לחיים בריאים”, 
המועברת במרכזי התמיכה ובעשרות מסניפי 

האגודה ברחבי הארץ. 
“המערכת הרפואית אומרת למטופלת - תודה, 

סיימנו את הטיפולים, הבראת, תחזרי לחיים 
הבריאים שניהלת קודם. אבל למטופלות זה 

ממש לא ברור – מה זאת אומרת לחזור לחיים 
הבריאים? עד לפני דקה הייתי חולה, ועכשיו 

אני בריאה? ומה אם המחלה תחזור? ומה עם 
זה שהחיים שלי עברו תמורות דרמטיות?”, 

מסבירה אירית גולדשטיין, עובדת סוציאלית 
מחוזית של מחוז מרכז באגודה למלחמה 

בסרטן. “יש לא מעט שאלות ומשברים סביב 
שלב סיום הטיפול והיציאה ממקום בטוח 

של בית חולים, לחיים עצמם כמו איך חוזרים 
לשגרה מבחינה זוגית, משפחתית ואישית? 

כיצד לשמור על תזונה נכונה? איך להוריד את 

הקילוגרמים המיותרים שהעליתי בעקבות 
קבלת הסטרואידים במהלך הטיפולים? האם 

מותר לי לחזור לפעילות גופנית? איך אני יכולה 
להתעמל אם אני כל כך עייפה כל הזמן? וכך 

הלאה”.
רבות מהשאלות, אומרת גולדשטיין, הן כאלה 

שלא נעים לשאול את רופא המשפחה. 
“למשל, דברים שקשורים לקיום יחסי מין 

וליובש בנרתיק, עצבנות, מצבי רוח מתחלפים 
וירידה חולפת בזיכרון. המטופלות כלל לא 

מעלות בדעתן שיכול להיות שאלה קשורים 
לטיפולים ולכך שהכימותראפיה, למשל, 

ממשיכה להשפיע עליהן עוד חודשים ארוכים, 
עד שהגוף ‘מתנקה’ ממנה לחלוטין. כאן, 

נכנסת לתמונה הסדנה”.

הגוש עדיין היה שם
“שמעתי על הסדנאות שמקיימת האגודה 
וחשבתי שהן יכולות להיות נהדרות לא רק 

בקהילה אלא גם למטופלות שלנו”, מספרת 
אביטל רנד, האחות האחראית של המכון 

האונקולוגי באסותא רמת החייל בתל אביב. 
“יש משהו מאוד נוח בכך שמקיימים את 

הסדנה באותו מקום שבו נערכו הטיפולים. 
לשמחתי, אנשי האגודה הסכימו איתי, 

ולראשונה הועברה הסדנה הזאת במכון 
האונקולוגי בבית חולים”.

עד כה הועברו בבית החולים שתי סדנאות 
למחלימות מסרטן שד, ובהמשך מתוכננות 
סדנאות נוספות, כולן הועברו ללא תשלום, 

על ידי אנשי האגודה וצוות אסותא. כל סדנה 
כללה יומיים של הרצאות, שהועברו בקבוצה 

קטנה ועסקו בהתמודדות אישית, רגשית 
ומשפחתית עם ההחלמה, כמו גם המלצות 

לתזונה ותרגילים לחיזוק הגוף והנפש. 
לידיה יונג, תושבת כפר סבא, בת 47 ואם 

לחמישה ילדים, פגשה את הסרטן לראשונה 
“מהצד השני” כפי שהיא מכנה זאת, כאשר 

בעלה לקה בסרטן שלפוחית השתן לפני 
שש שנים והיא ליוותה אותו בטיפולים. לאחר 

שהפרק הזה הסתיים והם שבו לשגרה, החל 
“הפרק שלה”. לפני תשעה חודשים לערך, 

הקיצה באמצע הלילה עם תחושות מוזרות 
וגוש בשד. “הרגעתי את עצמי שזה רק חלום 

וחזרתי לישון”, היא נזכרת, “אבל בבוקר, 
כשבדקתי שוב – הגוש עדיין היה שם. בדיקת 
ממוגרפיה וביופסיה שביצעתי, אישרו לצערי 

שלקיתי בסרטן השד”.
לאחר הניתוח להסרת הגידול הגיעה במקרה 

למכון האונקולוגי של אסותא. “עד אז כלל 
לא ידעתי שיש שם מכון אונקולוגי. המקום 

היה מלא בחום ואכפתיות, העבודה נעשתה 
בצורה יעילה. חיכו לי עם בדיקות הדם, חייכו 

אלי”, היא משחזרת בהתפעלות. “אני לא 
מאחלת לאיש שיזדקק למכון – אבל אם כן, 
המכון הזה הוא ה’רולס רויס’ של הטיפולים 

בסרטן”.
לקראת סוף הטיפולים, סיפרה לה האחות 

האחראית על הסדנה המתוכננת – ויונג 
שמחה להשתתף בה. “חוץ מהריפוי 

הפיסיולוגי של הגוף, שנעשה באופן הדרגתי 
עם סיום הטיפולים, יש גם את הנפש ואת 

המכלול ההוליסטי של האדם שצריך לחזור 
חזרה לחיים, וגם עם זה צריך להתמודד”.

הסדנה נפתחת בסקירה כללית על תופעות 
הלוואי של הטיפולים, “וזו כבר צפירת הרגעה 

משמעותית, שכוללת את פירוט הדברים 
שאנחנו יכולות ועלולות להרגיש בחודשים 
הקרובים ואפילו בשנה-שנתיים הקרובות. 

מדובר בהורדת חששות ופחדים בצורה יזומה 
ובבת אחת, וזה כל כך עושה סדר בבלגן 

כשהכל עוד כואב ולא ממש במקום”.
יונג מציינת במיוחד את המפגש “צעדים 

לאיכות חיים”, שכלל גם התייחסות לנושאי 
פיזיותרפיה, והועבר על ידי אירנה רוזנברג, 

הפיזיותרפיסטית הראשית של אסותא, 
שעברה הכשרה בעניין באגודה למלחמה 
בסרטן: “אחרי הניתוח, כשהגעתי לרופא 
המשפחה שלי –לא היו לו תשובות לגבי 

דברים כמו כן או לא פיזיותרפיה ואיזו בדיוק. 

מה עושים רגע אחרי שהטיפולים במחלת הסרטן מסתיימים? • איך מתמודדים עם 
העייפות, מצבי הרוח, הכאבים והבעיות בזוגיות? • באסותא פועלת לאחרונה סדנה ייחודית 

של האגודה למלחמה בסרטן שמלמדת כיצד לחזור לחיים, פיזית ונפשית • לידיה יונג, 
אחת המשתתפות: “הסדנה מסיימת את המפגש עם בית החולים בשלב שבו את מקבלת 

כלים כדי לשקם את עצמך ולחזור לחיים”
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לידיה יונג:
“אני לא מאחלת לאיש 
שיזדקק למכון – אבל 

אם כן, המכון הזה 
הוא ה’רולס רויס’ של 

הטיפולים בסרטן”

בסדנה, המדריכות ידעו לומר בצורה מאוד 
ברורה ומסודרת, מהי רשימת התרגילים 

שאפשר וכדאי לעשות, כולל תרגול מעשי 
שביצענו במקום, ועוד קיבלנו את הכל 

מודפס. זה היה מאוד מרשים וגם פרקטי 
אחר כך לתרגל בבית תרגילים פשוטים”.

אבל היהלום שבכתר, מבחינתה, היה דווקא 
שיעור דמיון מודרך שהועבר במסגרת 

הסדנה. “במסגרת אחד התרגילים התבקשנו 
לדמיין שאנחנו נכנסות אל תוך הגוף שלנו, 

עם אנרגיה של אימהּות, מחבקות את 
האיברים הפנימיים שלנו ומודות להם על 

המאמץ הגדול שהם עמדו בו במהלך 
הטיפולים הקשים”.

יוצאות עם הראש למעלה
“בשלב הזה אחת המשתתפות פרצה בבכי 

תמרורים. בהתחלה זה נראה רגיל, כי בכי 
הוא לא בדיוק דבר נדיר במהלך המחלה. 

אבל אז הסתבר שזו היתה הפעם הראשונה 
שהיא הזילה דמעות מאז שקיבלה את 

האבחון. ‘רק עכשיו, כשהחלמתי מהסרטן, 
הרשיתי לעצמי בפעם הראשונה לבכות 

ולהתפרק’, היא אמרה לנו. כולנו בכינו איתה. 

היא קיבלה חיבוק גדול מכל הקבוצה. זה 
עשה משהו גדול אצלה ואצל כולנו – כאילו 
משהו נפתח שם”, משחזרת יונג. “היה שם 
הרבה בכי, שלנו ושל הצוות. זה היה מרגש 

מאוד. הסדנה מאפשרת את הפתיחות 
הזאת ואת ההוצאה של הכאב החוצה – מה 

שאי אפשר לעשות בשום מקום אחר. זה 
מרגיש אחרת להיות בפורום שבו כולן חוות 
את אותה חוויה, ומהמקום הזה לדבר – לא 

להיות השונה והחריגה ולא להיתפס כמי 
שמרחמת על עצמה”.

הסדנה, מסבירה יונג, סוגרת מעגל: “במהלך 
הטיפולים לא פעם מתאפקים ולא מספרים 

ומשתדלים ‘להחזיק פאסון’, כדי שלא להיראות 
בחולשתך. הסדנה היתה המקום שאפשר 

קצת להתפרק ולקבל חיזוק שזה בסדר ונכון 
ושעברנו משהו לא פשוט. הסדנה מסיימת 
את המפגש עם בית החולים בחיבוק ענק 
וחם וסוגרת את המעגל שהתחיל באבחון, 

המשיך בניתוח, כימותרפיה והקרנות – 
ומסתיים בשלב החשוב מאוד, שבו את 

מקבלת כלים כדי לשקם את עצמך ולחזור 
בחזרה לחיים”.

אביטל רנד, האחות האחראית, התרגשה 
בסדנה לא פחות מכל משתתפת. “הצלחתי 

לממש את הייעוד שלי כאחות”, היא 

אומרת. “להעניק כמה שיותר תמיכה ודאגה 
למטופלות, לתת להן יד ולעבור ביחד את 

הגשר בין תקופת הטיפולים לתקופת 
שאחריה”. 

עם זאת, חשוב לה להדגיש שלא מדובר 
בקבוצת תמיכה אלא בסדנה מעשית 

ואופרטיבית. “זה לא שכל הזמן בוכים שם. 
זו השתלמות שנותנת למטופלות ציוד לדרך 

ו’ארגז כלים’ מעשי כדי להבין איך להמשיך 
קדימה, ומועברת באווירה מאוד מחבקת. 

נגמרו הטיפולים, ואין מה לעשות – את לא 
אותו אדם שהיית, אם תרצי בכך ואם לא. 
יחד עם זאת אפשר, באמצעות הסדנה, 

לקבל כלים להתמודד עם מה שמצפה לך 
עכשיו”, אומרת רנד. “במקום שהמטופלות 
ייצאו מהמכון האונקולוגי כנשים מפורקות 
שצריך לאסוף אותן, הן יצאו לאחר הסדנה 
אסופות ועם הראש למעלה, בהרגשה של 

התרוממות רוח – אנחנו לא בשפל המדרגה 
אלא להפך - אנחנו יכולות להמשיך לעשות 

דברים, לא חוזרות לאחור, ולמרות הסרטן 
ממשיכות הלאה, באור מאוד חיובי”.

לפרטים נוספים על הסדנאות, מחלקת 
השיקום של האגודה למלחמה בסרטן

 טל’: 03-5721678.
•   w w w. c a n c e r. o r g . i l
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שנה וחצי לאחר שמשרד הבריאות אישר לכל אשה בשנות 
ה-30 לחייה להקפיא ביציות לצורך שימור פוריות מסיבות 

חברתיות, עולה כי עד כה השתמשו בשירות החדש ביחידות 
ההפריה של “אסותא” ברמת החייל ובראשון לציון למעלה 

מ-100 נשים בשנות ה-30 לחייהן – כ-2 נשים בשבוע 
בממוצע. ככל הידוע, מדובר בשיא ישראלי, ובבית החולים 

שביצע את המספר הגדול ביותר בארץ של הקפאת ביציות 
על רקע חברתי, כלומר, שלא מסיבות רפואיות. 

יחידות ה-IVF בתל אביב ובראשון לציון נחשבות לבעלות 
מוניטין ייחודי - הן לא רק מציעות את המילה האחרונה בטכנולוגיות ההפריה 

המתקדמות ביותר, אלא גם מבצעות יחד יותר מ-10,000 מחזורי טיפול 
בשנה. זהו מספר שנחשב לגדול בכל קנה מידה, אפילו בהשוואה ליחידות 

דומות בעולם.

להקפיא בשיא המהירות
לפני כשנה וחצי, בחודש ינואר 2011, אישר משרד הבריאות לראשונה 
לנשים בנות 30-41 להקפיא ביציות, על בסיס “סיבות חברתיות”. עד 

אז, הליך הקפאת הביציות היה פתוח רק בפני מי שהייתה לה הצדקה 
רפואית לכך – כמו, למשל, טיפולים כימותרפיים העלולים לפגוע 

בפוריותה וכדומה. לעומת נשים אלה, נותרו ללא מענה נשים בסוף 
שנות ה- 30 לחייהן אשר טרם מצאו את בן הזוג הנכון וביקשו להקפיא 

ביציות כדי לשמר את פוריותן. 
מדוע בכלל להקפיא ביציות?

“בניגוד לגברים, שמייצרים במשך כל החיים תאי זרע חדשים”, מסביר 
ד”ר אריק כהנא, גינקולוג מומחה ומנהל יחידת הפוריות וההפריה החוץ 
גופית באסותא ראשון לציון, “נשים נולדות עם מספר קבוע ומוגדר של 
ביציות ואלה גדלות בשחלות, כאשר אחת מהן מגיעה לבשלות והיתר 

‘מתבזבזות’. ככל שהשנים עוברות – יורדת איכות הביציות והן מזדקנות 
עם הגוף. זאת הסיבה שקשה יותר להשיג הריון ולידה של יילוד בריא, 

ככל שמתבגרים. ביציות מבוגרות מכילות יותר שיבושים מביציות 
צעירות, כמו מומים כרומוזומאליים והסיכוי להפלה טבעית גדל”.

שימור הביציות הוא סוג של תעודת ביטוח למי שרוצות להרות בגיל מבוגר?
“בשיטה הקודמת שבה השתמשנו התבצעה הקפאה איטית של 
ביציות או של עוברים באמצעות הורדה הדרגתית של הטמפרטורה, 

מטמפרטורת גוף של 37 מעלות – עד לטמפרטורה של חנקן נוזלי, מינוס 
196”, מסביר ד”ר כהנא. “הביציות הן תא שמכיל הרבה נוזלים, והקפאה 

איטית גרמה לעתים להיווצרות של גבישי קרח בחלק מהן. אם נדבר 

במספרים, הרי שמתוך 10 ביציות שהקפאנו, כ- 5-6 שרדו את 
ההקפאה ומתוכן כ-2-3 היו תקינות, עברו הפריה בהצלחה 

והוחזרו לרחם”.
איך מקפיאים כיום?

“לאחרונה הכנסנו לשימוש שיטת הקפאה שנקראת 
‘ויטריפיקציה’. בניגוד לשיטה הקודמת, שבה ההקפאה 

איטית – כאן ההקפאה כה זריזה, עד שהנוזל שבביצית לא 
מספיק להתגבש לכדי גבישי קרח. מה שאומר שהרבה 

יותר ביציות שורדות”.
כמה שורדות?

“בשיטה החדשה, מתוך 10 ביציות שנקפיא, ישרדו כ-8-9, ומתוכן נוכל 
לבצע הפריות בכ-5-6 ביציות. מאחר ובדרך כלל מוחזרות לרחם 2-3 
ביציות מופרות, קיימת אפשרות של 2 מחזורי החזרה – מה שמגדיל 

עוד יותר את הסיכוי להרות. יחד עם זאת, חשוב לזכור שייתכן מצב 
שבו גם 20 ביציות מוקפאות לא יבטיחו הריון. זה תלוי גם בגיל שבו 
התבצעה השאיבה וההקפאה - ככל שהיא התבצעה בגיל מוקדם 

יותר, כך התוצאות צפויות להיות טובות יותר”.

37 פחות יום
על פי החוק החדש, ניתן להקפיא עד 20 ביציות, אותן ניתן לקבל בלא יותר 
מ-4 פעולות של שאיבת ביציות. הביציות נשמרות קפואות למשך 10 שנים.

ד”ר פבל איציקסון, אמבריולוג קליני, מנהל מעבדת ה-IVF ב”אסותא” 
ראשון לציון, ומזכיר איל”ה )האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, 

הוא מי שמבצע את ההקפאה בפועל. כמי שמקפיא ומפשיר ביציות 
מתחת למיקרוסקופ על בסיס יומי, חשוב גם לו להדגיש את חלון 

ההזדמנויות הקצר להקפאת ביציות. “בתחום ה-IVF, המדד המקובל 
להצלחה נספר עד גיל 37 פחות יום”, הוא מסביר. “זאת משום שהחל 

מגיל 37 יש ירידה הדרגתית אך מהירה בפוריות האישה. גם כיום 
נעשית שאיבה והקפאת ביציות לנשים בנות 40”, מסביר ד”ר איציקסון, 

“אך הסיכוי להשיג הריון מהביציות המופשרות קטן”.
מתי לשקול אם כן הקפאת ביציות?

“נשים שעברו את גיל 35 וטרם הקימו משפחה - בהחלט שווה להן 
לשקול הקפאת ביציות בגיל זה, ולא מאוחר יותר”, אומר ד”ר כהנא, 

ומדגיש: “חשוב גם לזכור שלמרות שקיימת טכנולוגיה שמשפרת 
את סיכויי ההישרדות ושמירת הפוטנציאל להרות, צריך לתת 

משקל לתכנון המשפחה ובהחלט לא להסתמך רק על הקפאה 
בעתיד, שתפתור את הכל”. •

מקפיאות 
בחום

מאז “חוק הביציות” הקפיאו יותר מ-100 נשים את ביציותיהן 
ב”אסותא” • ככל הידוע, מדובר במספר ה”מקפיאות” הגדול 

ביותר בישראל • חידוש בשיטת ההקפאה מאפשר כיום 
אחוזי הצלחה גבוהים יותר, ועדיין הרבה תלוי בעיתוי

מאת: עופר מאיר

ד”ר אריק כהנא
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בחודש יולי 2009 הגיע ד”ר ערן סגל לבית החולים 
אסותא והשתלב במקום כמנהל המערך להרדמה, 

טיפול נמרץ וטיפול בכאב של בית החולים. מאז, עברו 
שלוש שנים, ובמבט לאחור, מעיד ד”ר סגל שמעבר 

לכל דבר אחר, התחושה הכללית, האנושית, היא 
שעושה את השינוי הנעים היוצר במקום אווירה אחרת. 

“עבדתי שנים רבות במרכז הרפואי תל השומר, שם 
ניהלתי את היחידה לטיפול נמרץ כללי. לעומת תל 

השומר ולדעתי לעומת כל מרכז אחר, אחד היתרונות 
של בית החולים אסותא הוא בעובדה שמתנקזים אליו צוותים 

רפואיים בעלי ידע וניסיון ממקומות שונים בכל הארץ. יש כאן חשיפה 
לקבוצות אנשים שלא הייתי נחשף אליהן אלמלא עבדתי כאן והיתרון 

בעובדה שיש כאן ריכוז כזה של מוחות טובים – עצום.
“ההיכרות עם מערכות בריאות קודמות שכל אחד מאיתנו עבד בהן, 
מאפשרת לנו ליצור כאן מערכת נכונה יותר, על אותו ניסיון הקודם, 

וזה מה שקורה בפועל”, הוא מסביר. “כל אחד מביא עימו את מה 
שהוא יודע ולמד בעבר, ונוצר כאן צוות שהוא באמת מדהים ויוצא 

דופן מכל הבחינות”.
כך לדוגמה, הוא מסביר, ברמה הרפואית, מאפשרת ההיכרות עם 

סגל רופאים בכיר מכל בתי החולים בארץ, ליצור במקום מאגר 
ידע נרחב המעניק יתרון משמעותי לאיכות הטיפול בחולים. “יש 

כאן מנתחים שיצרו קבוצה הומוגנית שפועלת יחד, ולה יכולות 
רפואיות מרשימות”, הוא מעיד. “ולא רק רפואה. יש תחושה של 

אחריות קולקטיבית. יש תמיכה מהמערך הרפואי הכולל, מהאחיות, 
מהמזכירות, יש גיבוי ופרגון מצד הצוותים הניהוליים, וזה מחזק 

מאוד”.
העובדה שמדובר בבית חולים אלקטיבי, אומר ד”ר סגל, משפיעה 
על ההתנהלות בבית החולים. “הדברים יותר מתוכננים ומעט יותר 
מסודרים ואתה יכול להעריך בצורה טובה את הקצאת כוח האדם 

הנדרשת. אולם מי שחושב שבגלל העניין האלקטיבי העבודה יותר 
נינוחה ורגועה – טועה ובגדול. כמות הפעולות והניתוחים שנעשים 

כאן ומספר המטופלים שעוברים בחדרי ההתאוששות 
מדי יום, עצומה, ורק גדלה והולכת. מתוכננים ככל 

שנהיה, יש הרבה מקרים בלתי צפויים ואנחנו ערוכים 
לתת שירות לכל אחד ואחד מהם. מי שלא מכיר את 

העבודה מקרוב לא מודע לפעילות העצומה שנעשית 
ברשת בכלל ובבית החולים בתל אביב בפרט. כבר מזמן 

לא מדובר בבית חולים קטן ופרטי שעושה רק פעולות 
מתוכננות קטנות אלא בבית חולים לכל דבר, עם ניתוחים 

מורכבים בתחום הכירורגיה והנוירו-כירורגיה, ניתוחי לב 
וחזה, כלי דם, ניתוחי ראש וצוואר, ניתוחים גינקולוגיים ואחרים. 

ככל שבית החולים גדל ויוצר לעצמו שם של מוסד רפואי מכובד, 
החשיפה למקרים הקליניים מגוונת, מרתקת ורבה, וכך גם מערך 

הטיפול הנמרץ מתרחב והופך מיומן יותר”.
מה זה אומר לגבי המטופלים?

“יש התייחסות רצינית למשל לעמדות ומיטות האשפוז בטיפול 
נמרץ, שכמותן רבה הרבה מעבר למרכזים רפואיים אחרים. זה אומר 

שחולים בדרגות מורכבות או סיבוכים שונים, ניתנים לאשפוז מהיר 
וקל בטיפול נמרץ, לא מושהים במחלקות כפי שקורה במקומות 

ציבוריים ועל כן חומרת המחלה שלהם קלה יותר ואפשרות 
ההחלמה מהירה יותר. זה כמובן משפיע עליהם וגם על המטופלים 

סביבם. בגדול, כל חולה שנזקק לשירותים ייחודיים שטיפול נמרץ 
יכול להעניק, מקבל את השירות מבלי שהדבר נחשב ליוצא דופן, וזה 

משפיע על חווית האשפוז והטיפול”.
יש גאוות יחידה?

“בהחלט. יש תחושה של עשייה למען, של הכרה בעובדה שבאמת 
צריך לעשות הכל כדי להעניק חוויית שירות ייחודית למטופלים 

ושירות רפואי ברמה הגבוהה ביותר. הביקורת המופנית כלפי 
הרפואה הפרטית בכלל ובית החולים בפרט, רבה, ויש תחושה של 
רצון להתאמץ יותר, להוכיח שאנחנו עומדים בסטנדרטים גבוהים 

מאוד. זה מצליח - אני חושב שמזמן הוכחנו שבית החולים הזה הוא 
סמל למצוינות”. •

חוויית עבודה

לפני שלוש שנים הגיע ד”ר ערן סגל, מנהל המערך להרדמה, טיפול נמרץ וטיפול בכאב, 
לבית החולים אסותא, ומאז, הוא מעיד שהשתנתה אצלו חוויית העבודה הן ברמה 

הרפואית והן ברמה האישית • סיפורו של מקום, שפועל קצת אחרת

ד”ר ערן סגל

בלבמקום
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בשנים האחרונות הפך עולמם של לקוחות אסותא 
והצוותים הרפואיים להיות הרבה יותר קל ופשוט, 

ומערך השירותים והמידע הזורם כיום בצורה נוחה 
באינטרנט, יהיה נגיש וזורם עוד יותר עם הזמן. 

“מטופלי אסותא נהנים כיום משירותים כמו זימון 
תורים, קבלת תוצאות בדיקה או קבלת התחייבות 

לניתוח באמצעות אתר האינטרנט של בית החולים 
ובאמצעות מכשיר הסמארט - פון , באתר המותאם 

 ,www.assuta.co.il :לגלישה בסלולר בכתובת 
- מבלי לקום מהכורסה הנוחה בביתם”, מסביר 

שלומי סופ, מנהל הטכנולוגיות והפיתוח של 
אתרי האינטרנט והשירותים המקוונים באסותא. 

“המטופל ממלא בביתו שאלון קדם-ניתוח, והדבר 
היחיד שבגללו מומלץ לו להגיע פיזית לבית החולים 
הוא הניתוח עצמו שאותו מן הסתם עוד לא מצאנו 

דרך לעשות דרך המחשב”, אומר סופ בחיוך.
בעתיד הקרוב יוכלו גם הרופאים להתחבר לבית 

החולים ולמטופלים שלהם בכל שעות היממה. 
“רופא יוכל לקבל רשימת מטופלים, להתעדכן 
בשלומו של מטופל ולקבל מושג על המדדים 

הרפואיים שלו בזמן אמת גם אם אינו נמצא בבית 
החולים באותו רגע, באמצעות אפליקציה ייעודית 

שתעלה לאוויר עד סוף 2012”. 
במהלך חודש מרץ 2012 עלה לאוויר האתר 

 “Assuta Medical Report“-האקדמי של אסותא
בכתובת: www.assuta-amr.co.il המכיל מאגר 
מאמרים ומחקרים מרתקים בתחום הרפואה. 

מטרת האתר להציג את הפעילות הקלינית הענפה 
המתקיימת באסותא כולל תוצאות ודיווחים על פעילות 
בית החולים. המאמרים המוצגים באתר נכתבים על ידי 

רופאי אסותא ומשמשים מאגר מידע בתחום הרפואה 
בפני כלל הגולשים לאתר. 

“אפשר לומר”, מסכם סופ, “שכל מה שהמטופלים 
והרופאים יצטרכו בעתיד  – יהיה בכיס שלהם, וזו לא 

קלישאה”. •

רפואה בכף ידכם
אזרחי ישראל יכולים לקבל מידע אודות רופאים 

ושירותים שונים מהאתר הסלולארי של אסותא, ואילו 
רופאים יוכלו להתעדכן בקרוב במצבו של מטופל אחר 

ניתוח באמצעות אפליקציה ייעודית בטלפון הנייד • 
תחליקו, ויש לכם רפואה בכף היד

שלומי סופ

מאת: שרון חן
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הכל מתחיל 
מהראש 
)והצוואר(

הראש והצוואר מתחלקים לאזורים רבים שכל 
אחד מהם מצריך התמחות בפני עצמה, לא 
פחות מורכבת מקודמתה. למרות שמדובר 

בתחומים הנחשבים לפחות “סקסיים” ולכאלה 
הזוכים בדרך כלל לפחות חשיפה תקשורתית, 

הרי שמדובר בעולם ומלואו של ידע, שיטות 
מחקריות וניתוחים עדינים וסבוכים שמצילים חיי 
אדם. יתרה מכך – כיוון שמדובר באזורים גלויים 

לעין, מצילים הרופאים בהזדמנות זו גם את 
איכות חייו של מטופל שיכול להמשיך ולהראות 

בציבור בצורה אסתטית ואנושית.
כשד”ר אבי חפץ מתבקש להגיד כמה מילים על תחום עיסוקו, 

הוא מדבר על עצמו כעל חלק בלתי נפרד ממרכז א.ר.ם – “המרכז 
לרפואת א.א.ג, ניתוחי ראש וצוואר, פה ולסת”, הממוקם בבית 

החולים אסותא רמת החייל. “יצרנו את המרכז במטרה לאגד רופאים 
מובילים למערך רפואי מעולה שיעניק מענה בתחומים הנ”ל בשל 

העובדה שהם משיקים האחד למשנהו”, מסביר ד”ר חפץ, רופא א.א.ג, 
מומחה בכירורגיה אונקולוגית ראש-צוואר, ויו”ר החברה הישראלית 

לאונקולוגיה וכירורגיה של ניתוחי ראש-צוואר בישראל. 
“כל אחד מאיתנו – כעשרה רופאים וקלינאית תקשורת – מביא 

  GROUP PRACTICE לקבוצה הזו ידע מתחום אחר וביחד ואנחנו מהווים
רפואי המשלים את התמונה במקרים שונים. כך לדוגמה, פרופ’ עודד 

נחליאלי פיתח שיטת טיפול אנדוסקופית לשליפת אבנים מבלוטות 
הרוק, פרופ’ מיכל לונץ נחשבת לאחת המובילות בארץ בתחום ניתוחי 

אוזניים ו’השתלות שבלול’ בפרט, וכדומה. במקרים בהם נדרשת 
מורכבות בטיפול, מטפלים לעיתים שניים באותו מטופל. כך קורה 

שד”ר דניאל בריסקו, מומחה לניתוחי ארובת העין, או ד”ר יורם שגב, 
מבכירי הנוירו-רדיולוגים )העוסקים בגידולי ראש-צוואר( עשויים לטפל 

בצוותא במקרה שבמהלכו ד”ר רועי לנדסברג, הנחשב לאחד מבכירי 
מנתחי הסינוסים בארץ, מסייע בתחומו”.

ד”ר חפץ עצמו מנתח מקרים כגון הסרת ציסטות וגידולי צוואר ועד 
כריתת גידולים מבלוטת הרוק, המגן ויותרת המגן או גידולים בלוע 

ובחיך שמצריכים שחזורים. “במקרים כאלה אנחנו משתפים 
פעולה עם כירורגים פלסטיים, מסירים עור, עצמות וכלי דם 

מאזור הגפיים בדרך כלל, ומשחזרים לשון או עצם חסרה בפנים. 
זה סוג של קסם כי בניגוד לכריתת שד לדוגמה, אותה אפשר 
להסתיר באמצעות חולצה או שתל, כאן אין אפשרות כזו, ועל 

כן שחזור של הלסת, הלשון או הפנים חייב להיות מושלם ומאפשר 
למטופל להמשיך וליהנות מפעולות שגרתיות כאכילה ודיבור, וכמובן 

– להיראות בציבור כאחד האדם. ולכך, אין מחיר!”. 
מקרה ספציפי?

“מטופל הגיע אלינו עם גידול ממאיר של בית הבליעה שלא אובחן 
כראוי. הזמנתי פתולוג למשרדי ותוך מספר דקות ניתנה אבחנה 

באשר למצבו. החולה ירד מיידית לבדיקת CT ואת התשובה ראיתי 
על מסך המחשב במשרד א.ר.ם. שוחחתי איתו על הטיפול המומלץ 

והוא מיד הופנה לאונקולוג המטפל. מרגע ש’נחת’ אצלנו ועד 
לתחילת הטיפולים עברו שש שעות. זה בעיני שיתוף פעולה מציל 

חיים. אותו מטופל חי, בריא, והפך לחבר קרוב”.
ולבסוף, מעבר לרפואה נטו, אומר ד”ר חפץ, “יחסי האנוש המעולים 

בין הרופאים ובין ההנהלה לצוות הרפואי, אינם ברורים מאליהם. 
אנחנו מקבלים את הציוד הטוב ביותר כי ברור שאיתו נוכל להגיע 

לתוצאות הטובות ביותר. אסותא השכילה לבחור מנתחים ורופאים 
מהשורה הראשונה שעובדים יחד ומשלבים ידיים לטובת המטופלים. 

מדובר ביחסים נדירים שמאפשרים הגדלת איכות חיים אצל 
המטופלים והקטנת ימי אשפוז מיותרים”. •

הידעת?
בשנים האחרונות קיימת עליה גבוהה בשכיחות מקרי סרטן 
בלוטת המגן הפוגעים בעיקר בצעירים.  “סיגריות ואלכוהול 

מגדילים את השכיחות לפתח גידולים סרטניים בבית 
הבליעה – הלוע, הגרון והלשון”, אומר ד”ר חפץ.

ד”ר אבי חפץ

אזור הראש והצוואר טומן בחובו התמחויות מורכבות המשיקות האחת לשנייה בתחומי רפואת 
אף אוזן וגרון, ניתוחי ראש צוואר, פה ולסת • במרכז א.ר.ם באסותא העוסק בתחומים אלה, צוות 

רופאים מעולה שכל אחד מהם מומחה בתחומו וביחד הם מהווים קבוצה מושלמת הפועלת 
בשיתוף פעולה ומגיעה לתוצאות רפואיות מרשימות 

מאת: שרון חן
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באסותא קיים מערך אלקטרופיזיולוגיה מגוון בפריסה ארצית 
המספק טיפול בכל סוגי הפרעות הקצב. אחד הטיפולים המעניינים 

הנכללים במערך זה הוא ה”אבלציות” – צריבות, המאפשר 
באמצעות פעולה פשוטה להסדיר את ההפרעות בקצב הלב.

< אבלציות AF לטיפול בהפרעות קצב מורכבות בחולי לב:
אבלציות AF משמשות לטיפול בחולים הסובלים מהפרעות 

מורכבות בקצב הלב המכונות “פרפור פרוזדורים”. 
לאחרונה הצטייד בית החולים במערכת מסוג CARTO של 

חברת Johnson & Johnson, המאפשרת לבצע את האבלציה 
בתנאים הטובים ביותר, בין היתר על ידי יצירת מפה תלת-

מימדית של הלב.
במהלך הפעולה, מוחדרות אלקטרודות מיוחדות ללב 

הצורבות באמצעות גלי רדיו את הנקודות בלב האחראיות 
להיווצרות הפרעות הקצב. הפעולה נעשית תחת הרדמה 
מקומית בלבד )מאזור המפשעה, בדומה לצנתור(, תחת 

טשטוש קל. במהלך הטיפול מוחדרות 3-4 אלקטרודות ללב 
הממוקמות באזורים שונים בו ובעזרתן מאתרים באמצעות 

פולסים חשמליים את המיקום המדויק של הרקמה 
הבעייתית הגורמת להפרעת הקצב. כשזו מאותרת, היא נצרבת 

על ידי גלי רדיו. בדרך כלל, במהלך הפעולה נצרבים אזורים בתוך 
הפרוזדור השמאלי ו/או מסביב לורידים הריאתיים.

:”BARRET“ ושט( לטיפול בסובלים מתסמונת( RF אבלציות >
כ-40 אחוז מהאוכלוסייה סובלת מ”רפלוקס” בוושט, אותה תחושה 
לא נעימה של מיצי קיבה החוזרים במעלה הוושט וגורמים תחושה 

של צרבות, בחילות, שיעול וצרידות. התופעה נפוצה בעיקר בבני 
40 ומעלה ומתרחשת כאשר השסתום החד-כיווני המצוי בין הוושט 

לקיבה אינו פועל כשורה ואינו מצליח למנוע מהנוזלים לחזור 
מהקיבה לוושט. אלא שהתופעות המאפיינות את כשל פעולת 

השסתום אינן מסתיימות במצבי אי נוחות. עם הזמן, מיצי הקיבה 

החומציים עלולים להוות מצע להתפתחות גידולים טרום-סרטניים 
ברירית הוושט.

עד היום, הטיפול בתופעה כלל תרופות שהקטינו את חומצת 
הקיבה ולסובלים ממנה הומלץ לבצע בדיקת גסטרוסקופיה 

שנתית כדי לוודא שלא קיימת אצלם התפתחות תאים סרטניים 
ברקמה הרירית של הוושט. במקרים בהם נמצאו תאים סרטניים 

והטיפול התרופתי לא 
הועיל נאלצו המטופלים 

לעבור ניתוח קשה ומורכב 
לכריתת הוושט.

הטיפול החדשני 
באמצעות אבלציית 
RF ושט, הוא על כן 

בהחלט בשורה מרעישה. 
לאחרונה, הצטייד בית 

החולים במערכת חדשנית 
לביצוע אבלציות RF של 

הוושט, וחייהם של מאות 
חולים כבר השתנו ושופרו 

לאין שיעור: בטיפול הנעשה תחת טשטוש וללא צורך באשפוז, 
מתבצעת צריבה באמצעות גלי רדיו של המוקדים ברירית 

בהם זוהו הגידולים הטרום-סרטניים, ומשמיד אותם. כחודשיים 
לאחר מכן, נערכת בדיקה חוזרת ובמידה וקיימת שארית רקמה 

פתולוגית, מבוצע טיפול צריבה נוסף. 
 ,BARRET – לאחר הטיפול, הרקמה הטרום-סרטנית המכונה

נעלמת, ובמקומה מופיעה רירית תקינה של הוושט. הרפלוקס 
היא אמנם מחלה כרונית המצריכה המשך טיפול בתרופות 

חוסמות חומצה בקיבה והמשך מעקב אנדוסקופי תקופתי, אולם 
מחקרים מצאו שלאחר טיפול האבלציה, תוך 5 שנים נעלמת 

הרקמה הבעייתית כמעט לחלוטין )95 אחוז( ונמנע הצורך בניתוח 
לכריתת הוושט. •

למילה צריבה משמעות שלילית בדרך 
כלל, אולם מפליא לדעת שצריבה היא 

גם פעולה המסייעת במניעת פרפור 
פרוזדורים בקרב חולי לב ובהשמדת 

תאים סרטניים לסובלים מ”ריפלוקס” 
בוושט • הפעולה בשני המקרים 

פשוטה והמטופלים חוזרים לתפקוד 
מלא ולחיים בריאים ואיכותיים תוך 

ימים ספורים

הידעתם?
גם ילדים יכולים להיעזר בטיפול 

להפרעות קצב הלב. בקרב ילדים 
מתבטאות ההפרעות במסלול הולכה 

נוסף בלב הגורם לדופק מואץ. הצריבה 
המתבצעת בהרדמה מלאה ואורכת 

כ-2-5 שעות, אינה מחסלת את המסלול 
אך “מרגיעה” את פעולתו והילד חוזר 

למסלול חיים תקין.

צרוב בתודעה

מאת: שרון חן
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המינויים החדשים באסותאנעים להכיר

תחום עיסוק
רופא מומחה ברפואת ילדים, 

בגסטרואנטרולוגית ילדים, ומומחה 
במינהל רפואי.

תפקיד באסותא
סגן מנהל בית החולים אסותא רמת 

החייל.
רקע ותפקידים קודמים

בוגר בית הספר לרפואה של 
האוניברסיטה העברית והדסה 

בירושלים, התמחות ברפואת 
ילדים בהדסה ותת-התמחות 

בגסטרואנטרולוגית ילדים בבית 
החולים לילדים בפילדלפיה. עבודה 

בתחום גסטרו ילדים 7 שנים 
בפילדלפיה ובניו יורק. כיהן כסגן 

רופא מחוזי במכבי שירותי בריאות 
מחוז השפלה. ממאי 2005 ניהול בית 

החולים השיקומי “בית בלב” בת 
ים מקבוצת מכבי שירותי בריאות. 

בעל תואר שני במנהל עסקים 
מטעם אוניברסיטת תל אביב. ביצע 

לימודי השלמה למינהל מערכות 
בריאות ובדצמבר 2011 סיים בחינות 

התמחות במינהל רפואי.
חזון מקצועי

מקצועיות ללא פשרות, לקיחת 
אחריות ומתן דוגמא אישית, מובילות, 
יושרה, יחסי אנוש מצוינים ותקשורת 

בינאישית.
תחומי אחריות בבית החולים 

“אחראי על בקרת פעולות רפואיות, 

בקרת איכות לאחר פעולות רפואיות 
ומעקב אחר סיבוכים, בקרה על 

רשומות רפואיות, קידום מחקרים 
קליניים, אחריות בבית החולים ברמת 

החייל על מקצועות הבריאות )פרה-
רפואה(, מעבדה ובנק דם, בקרה על 

התראות חברת מוניטור ואשפוזים 
חוזרים, שותפות בבקרת שימושים 

לפרוצדורות רפואיות בצוות עם 
מכבי שירותי בריאות, פגישות חתך 

שנתיות עם רופאים, אקרדיטציה 
ועוד”.

מאחל לעצמו
“לקום כל בוקר עם חיוך, לעשות 
כל יום לפחות מעשה טוב אחד, 

ללמוד כל יום דבר אחד חדש”.

תפקיד באסותא
עוזר מנכ”ל אסותא מרכזים 

רפואיים.
רקע ותפקידים קודמים

עורך דין במשרד עורכי הדין מ. פירון 
ושות’ ועיסוק בתחום הליטיגציה 

המנהלית והאזרחית )דיני מכרזים, 
עתירות מנהליות ועתירות לבג”צ(.

חזון מקצועי
“אסותא הינה ארגון מוביל המצוי 

בצמיחה מתמדת. מעצם כך, 
תפקידיו ותחומי העיסוק של 

מנכ”ל החברה רבים, מורכבים 
ומגוונים. תפקידי הוא לעשות 

ככל הניתן על מנת לסייע בידיו 
של ד”ר חי-עם על מנת שמשאבי 

הזמן ינוהלו ביעילות, מידע 
ונתונים ייבדקו וינותחו והחלטות 

המתקבלות על ידי הנהלת 
החברה יופצו ויישומו בפועל. 

תקוותי ושאיפתי היא שאשכיל 
לעשות זאת על הצד הטוב ביותר 
ואמשיך ליהנות משיתוף הפעולה 

והאמון”.
מאחל לעצמו

“מאחל לעצמי ולכולנו בריאות 
טובה. שנמשיך לעשות את המיטב 

למתן שירות איכותי, מקצועי ואנושי 
ונהנה מעבודתנו שהינה מאתגרת 

אך גם מלאת סיפוק”.

תחום עיסוק
בוגרת בית הספר לרפואה בתל-

אביב. “התמחיתי ברפואה פנימית 
ובהמשך בתת-התמחות באלרגיה 

ואימונולוגיה קלינית. במקביל לפני 
כ- 10 שנים התחלתי להתעניין 

בתחום של איכות העשייה 
הרפואית, ובטיחות המטופל, אשר 

הובילו אותי לעסוק בניהול סיכונים 
ברפואה”.

תפקיד באסותא
מנהלת היחידה לניהול סיכונים.

רקע ותפקידים קודמים
סגנית מנהל מחלקה פנימית ב’ 
בבית החולים שיבא תל-השומר.

חזון מקצועי

להוביל את היחידה לניהול סיכונים 
של אסותא ולהפכה למתקדמת 
ומובילה במדינה, לפעול לקידום 
בטיחות הטיפול תוך שמירה על 

כבודם של המטפלים, המטופלים 
ומשפחותיהם. פעילות היחידה 

תעשה במקצועיות וביושרה, 
במטרה להתוות תהליכים 

המשכיים של למידה והטמעה של 
לקחים בארגון. 

מה היא עושה כדי לשפר את 
רמת הרפואה ואת בריאותם 

ואיכות חייהם של המטופלים
“בניהול סיכונים עוסקים בלימוד 

ותחקור אירועים וכמעט-אירועים 
במטרה ליצור סביבת עבודה 

ותהליכי עבודה בטוחים למטופל, 
לצוות המעורב ולארגון. אנו בצוות 

לא ממתינות ל’אירוע’, אלא 
עוסקות בתצפיות ובביקורים 
יזומים במטרה לאתר כשלים 

העלולים לגרום לתקלות בטיפול, 
ויוזמות יחד עם אנשי השטח 

שינויים ושיפורים”.
מאחלת לעצמה

“לגבש יחידה דינמית העוסקת הן 
בתחקור של אירועים והן בעשייה 

פרו-אקטיבית, בסביבת עבודה 
אנושית נעימה, מכבדת ותומכת. 

ליצור קשרי עבודה פוריים עם 
היחידות השונות בארגון תוך 

שיתוף, והפריה הדדיים”.

עו”ד רמי אליהו

ד”ר דרור וסרמן

ד”ר מרטין שיפר-
קרביץ
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תחום עיסוק
פנימית ורפואה דחופה.

תפקיד באסותא
מנהל היחידה לאבחון ובירור מהיר.

רקע ותפקידים קודמים
עלה ארצה מאנגליה לאחר שסיים 

לימודי רפואה בלונדון. התמחה 
בפנימית במרכז הרפואי תל השומר 

ומאז נשאר שם. בשנת 91’ הקים 
כרופא בכיר את יחידת המיון כיחידה 

נפרדת ובעשור האחרון כיהן כסגן 
מנהל היחידה. 

חזון מקצועי
נמנה עם מייסדי קונספט הרפואה 

הדחופה בארץ. “המודל פשוט – 
במקום שמטופל יעבור המון רופאים 

במיון, הוא נבדק על ידי רופא אחר 
שתחום עיסוקו הוא רפואה דחופה. 
רופא זה, צריך לדעת הרבה מהכל, 
כלומר: להיות בעל ידע בכל תחום 

ברפואה ולהיות גם בעל יכולת 
אבחנתית טובה – מה שיאפשר 
לו לערוך בירור נכון ולשלוח את 

המטופל להמשך טיפול במחלקה 
הנכונה”.

מה הוא עושה כדי לשפר את רמת 
הרפואה ואת בריאותם ואיכות 

חייהם של המטופלים
“אני עושה כמיטב יכולתי לתרום 
בכל מה שנוגע לאבחון ולטיפול 

ראשוני. החזון שלי ייחודי ובמקום 
לטרטר את החולה ולגרום לו סבל 

ממושך, אנחנו מעמידים לרשותו 
בדיקות מהירות אשר מקצרות 

הליכים משמעותית ומקלים בסופו 
של דבר גם על המערכת. אנחנו 

יחידה דינאמית ומסבירה פנים 
– המטופלים שלנו יודעים מה 

הטיפול הניתן להם בכל שלב של 
הבירור. מאות אלפי אנשים עוברים 
דרך היחידה, והיו לא מעט מקרים 

שבהם המהירות והיסודיות שלנו 
הצילו חיים”.

מאחל לעצמו
שאמשיך לעסוק בתחום שלי 

ושאוכל למצוא זמן לשוחח עם 
מטופלים -  השיחות עימם בהחלט 

מעניקות לי חומר למחשבה”.

תחום עיסוק
שירות.

תפקיד באסותא
מנהלת השירות.

רקע ותפקידים קודמים
“בתפקידי האחרון הייתי מנהלת 
מדיניות שירות בחברת סלקום. 

בוגרת תואר ראשון במנהל 
עסקים ותואר שני במשפטים. 

מתוקף תחום העיסוק שלי הייתי 
אחראית על יצירת מדיניות 

ותהליכים, ניהול פרויקטים חוצי 
חברה, ניהול הקשר עם משרד 

התקשורת, מועצות ורשויות 
בהיבטי השירות ללקוח וכן 

הטמעת שינויי חקיקה ורגולציה 
במערכי השירות של החברה 

וניהול הקשר בין השטח לאגפי 
המטה”.

חזון מקצוע
“המתכון המנצח בעיני הוא לשלב 
נכון בין יצירת מדיניות ותהליכים, 

למתן שירות מכל הלב”.
מה היא עושה כדי לשפר את 
רמת הרפואה ואת בריאותם 

ואיכות חייהם של המטופלים

“כיוון שאני חדשה בתפקיד 
ובחברה, בימים אלה אני בעיקר 

לומדת ומקשיבה ללקוחות 
ולצוותים המקצועיים שמלווים 

אותי. בהמשך, אבחר את 
המיקודים הרלוונטיים ליצירת 

חווית שירות טובה וליצירת יתרון 
תחרותי בתחום השירות”.

מאחלת לעצמה
ליהנות מהעשייה היומיומית 

ולהבטיח את השירות של אסותא 
במקום הראשון, כמקור לגאווה 

וחיקוי לאורך זמן.

תחום עיסוק
יועצת ארגונית, בעלת תואר שני 

בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת 
תל אביב.

תפקיד באסותא
מנהלת ההדרכה והפיתוח הארגוני 

בחברה.
רקע ותפקידים קודמים

“לאחר 12 שנות שירות במגוון 
יחידות בצה”ל, בהן עבדתי עם 

מפקדים, סגלים, צוותים בבסיס 
הדרכה של חיל השלישות, בגוף 
האחראי על כל הבינוי והאחזקה 
בצה”ל, בחיל המשטרה הצבאית 

ובגוף האחראי על ניהולו 
האסטרטגי של מערך המילואים - 

הגעתי לארגון שבו ערך השליחות, 
המסירות והעבודה סביב לשעון 

דומים בצורה מסוימת וגורמים לי 
להרגיש גאה להשתייך אליו”.

חזון מקצועי
“אני רואה בהדרכה אמצעי 
לסייע לכל אחד מהעובדים 

באסותא לממש את הפוטנציאל 
האישי והמקצועי שלו כפרט 

וכחלק מצוות, כמו גם להעצים 
מיומנויותיהם של המשתייכים 

למערכים מקצועיים זהים- בתחום 
הניהולי, האדמיניסטרטיבי, 

הסיעודי והפרה רפואי”. 
מה היא עושה כדי לשפר את 
רמת הרפואה ואת בריאותם 

ואיכות חייהם של המטופלים
“להדרכה פנים וצורות מגוונים 

והאתגר הוא לתת את המענה בזמן 
ולפי הצורך. במפגשים שנערכו 

עד כה ואשר יימשכו בעתיד, אני 
מקווה כי הידע שנצבר בכל צוות, 

מכון ואתר ואצל כל פרט ופרט, יזכה 
לפומביות ויהפוך לנחלת הכלל ובכך 

יסייע לכל אחד לתרום ולהיתרם 
מחוכמתם וניסיונם של האחרים 

והדיסציפלינות בהם הם עוסקים”. 
מאחלת לעצמה

“אני תקווה כי באמצעות שיתוף 
פעולה מצד כולם, נזכה להיות 
בארגון בו ‘השלם גדול מסכום 

חלקיו’”.

ד”ר יונתן ריק

 יעל נאמן

מיכל ישפה 




