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הדסה ,ארגון נשים ציוניות באמריקה ( ,)HWZOAהודיע בפגישה
השנתית שלו בפילדלפיה ,פנסילבניה ,כי אלן הרשקין נבחרה רשמית
לנשיאה העולמית החדשה .זוהי הנשיאה העולמית ה 22 -של הארגון
בשנה ה 011 -שלו.
היא תוביל מעל  033,333חברים בהדסה בארה"ב וברחבי העולם ,כמו גם
בפיקוח על המאמצים הנודעים של הדסה בתחומי מחקר רפואי פורץ דרך
ותמיכה בישראל.
הנשיאה העולמית היוצאת ,מרסי נתן ,שכהונתה מסתיימת ב 03-בדצמבר
 ,5332הובילה את הארגון במשך  4שנים ,הן במו"מ על ההסכם
ההיסטורי בין ממשלת ישראל ,הסתדרות מדיצינית הדסה וHWZOA -
וכן התמקדה בנושאים מרכזיים בעלי חשיבות עולמית.
מאז תחילת חברותה בשנת  ,3790הרשקין החזיקה בתפקידי הנהגה
שונים בהדסה .בנוסף לחברותה בחבר הנאמנים ובהנהלה העולמית של הדסה ,הרשקין היא חברת מועצת
המנהלים לשעבר של הקק"ל ומועצת המגבית המאוחדת לישראל .בחודש מאי  ,5332הוענק להרשקין אות
הכבוד הגבוה ביותר על מנהיגותה ,מחויבותה ומסירותה לחיי היהודים ,באירוע השנתי של הענקת תארים של
ארגון סאפוקס המאחד את הארגונים היהודיים במחוז סאפוקס ,ניו-יורק ,ארה"ב.
לאורך  45שנות חברותה בהדסה ,הרשקין כיהנה כסגנית נשיאה עולמית ,מזכירה הארגון ,רכזת הארגון של
יהודה הצעיר ,יו"ר עולמית של מחלקת גיוס חברים ,יו"ר עולמית של מחלקת יח"צ והמשרד בישראל ,יו"ר
עולמית של הועידה השנתית של הדסה ב , 5334-וחברה במספר ועדות שונות בארגון .היא הייתה סוכנת
נסיעות במשך  53שנים והתמחתה בנסיעות ישראל.
כשהדסה ( )HWZOAממשיכה להתפתח ,הנשיאה העולמית הנבחרת תהיה כלי המנחה את הארגון באמצעות
הגדרה והשגת מטרות ויעדים פיננסיים .היא גם ממלאת תפקיד חיוני בתמיכה במחקרים מצילי החיים והטיפול
הניתן בשני בתי החולים בעלי השם עולמי של הדסה ומרכז המחקר בישראל.
במעמד קבלת הכבוד ,הודתה הלן למרסי נתן ,הנשיאה הנוכחית של  HWZOAעל" :מחויבות ,מסירות בלתי
נלאית ומנהיגות להדסה "ואמרה שהיא "נרגשת" ו "-מלאת אנרגיה להמשיך בעבודה המכריעה של הדסה".
הדסה העולמית מברכת את אלן בבחירתה כנשיאה העולמית ה 22 -של הדסה.

סיפורים מבית החולים הדסה
ליצני ביה"ח של הדסה מקלים על הכאב :הוכחה נוספת שהצחוק הוא התרופה הטובה ביותר
מחקר חדש הראה מה שהדסה ידעה במשך זמן רב  -ליצנים רפואיים עוזרים לילדים לסבול פחות כאב במהלך בדיקות.
http://www.fromthegrapevine.com/health/more-evidence-laughter-best-medicine#
תכנית הליצנים של הדסה החלה בספטמבר  , 5335והיא הייתה ראשונה מסוגה בישראל.
בנוסף למתן טיפול רפואי ברמה הגבוהה ביותר לילדים החולים וטיפול אישי ,אנחנו בביה"ח הדסה עושים ככל האפשר כדי

לעזור להם .מכיוון שצחוק יכול להיות דרך חשובה בכדי להקל על המתח בשל מחלה קשה ,הליצנים הרפואיים של הדסה
עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות הרפואי בכדי להכניס צחוק וכיף לילדים המאושפזים.
צוות הליצנים הרפואיים בעלי השם של הדסה ,משתמשים במיומנויות
הצחוק שלהם לטיפול בילדים ולעזור להם להתמודד עם מגוון הרגשות
שהם עלולים להיתקל בהם בביה"ח ,כגון; פחד ,חרדה ,בדידות ושעמום.
הם מספקים "תרופת פלא" של צחוק כדי להפחית את הכאב על ידי
הורדת המתח ,ובכך עוזרים לילדים להתמודד עם מצבים קשים.
הליצנים של צוות של הדסה הם אנשי מקצוע מיומנים .השפעתם
מורגשת בכל בית החולים ,כולם מדברים על הליצנים והשילוב המיוחד
שלהם ברפואה .כריס ,ג'רום ,דודי ,טליה ,בובו ,רינת וכל הליצנים
האחרים ,יחד עם כישוריהם המקצועיים ,חשים אמפתיה מלאה לילדים.
"אני מסתכל בעיניים של ילד ורואה את האדם ,לא את המחלה" ,אומר
ג'רום" .אני אפילו לא חושב על המחלה עד שאני עוזב את ביה"ח".
לדברי פרופ' דן אנגלהרד ,לשעבר ראש מחלקת הילדים בהדסה עין-
כרם; "ליצני ביה"ח השפיעו בצורה יוצאת דופן על המחלקה לרפואת
ילדים .הם עוזרים לילדים מאושפזים לשכוח את הפחד שלהם מהאשפוז
והטיפול ,והם יוצרים קשר עמוק עם הילדים החולים ,אפילו עם אלו
שהמופנמים והמרוחקים .ברגע שהליצנים הצליחו להגיע אליהם ,זה
פותח את הדרך גם לצוות הרפואי להתקרב אליהם .למאושפזים
הצעירים שלנו ,הליצנים מצליחים ליצור אווירה חיובית .הם יוצרים
אווירה שמחה ,בה כולם מחייכים.
ראה מאמרים קודמים בתכנית הליצנים של הדסה:
http://www.hadassahinternational.org/news/article.asp?id=3299

http://www.hadassahinternational.org/news/article.asp?id=5558

מחקרים בביה“ח הדסה
מדענים סיניים ביקרו בהדסה כשותפים בפרויקט מחקר פסיכיאטרי
למרכז הרפואי הדסה היה לאחרונה הכבוד לארח קבוצה של חוקרים מהאקדמיה הסינית למדעים ,שהגיעו לירושלים ,כדי
להיפגש עם עמיתי המחקר שלהם מהמעבדה הביולוגית-פסיכיאטרית של הדסה.
הצוות של הדסה ,בראשותו של פרופ' בנימין לרר ,מנהל
המעבדה הביולוגית-פסיכיאטרית בהסתדרות המדיצינית
של הדסה ,יחד עם צוות של שמונה חוקרים סיניים,
בראשותו של פרופ' שיאו-ג'יאנג לי ,ערכו מחקר משותף
על תפקידה של הגנטיקה במערכת העצבים המרכזית,
כמו גם מודעות להפרעות פסיכיאטריות.
המחקר שלהם מומן במשותף על ידי האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים והאקדמיה הסינית למדעים.
פרופ' תמר פרץ ,המנכ"לית הזמנית של הדסה ,ברכה את
שני הקבוצות במחקר המוצלח שלהם והדגישה את
תפקידה של המעבדה הביולוגית-פסיכיאטרית במחקר
פסיכיאטרי חדשני בביה"ח הדסה.

מומחה בתאי גזע בהדסה מדבר בכנס TEDxביפו
פרופ' תמיר בן-חור ,נוירולוג בעל שם עולמי של המרכז הרפואי הדסה ומומחה בחקר
תאים ,נתן הרצאה בשם" :תאי גזע :מגיני המוח" בכנס  TEDx ,5334שנערך במרכז פרס
לשלום ביפו ,ישראל.
בסרטון משכנע זה של נאומו פרופ' בן-חור ,ראש המחלקה לנוירולוגיה בהדסה ,מציג את
הפוטנציאל העצום של תאי גזע בכדי לעזור למוח לחדש את עצמו ובכך להילחם ולרפא
מחלות ,כגון טרשת נפוצה וניוון שרירים (.)ALS
פרופ' בן-חור נותן השוואה בין יער בוער ומוח אנושי פצוע .בדיוק כפי שאפשר לנטוע עצים
חדשים ברגע שמכבים את האש ,הוא אומר ,כך גם ,השתלה של תאי גזע יכולה להוביל
להתחדשות של תאי מוח.
לחץ על הווידאו למטה כדי לראות השיחה המאירה שלו.
 TEDהוא ארגון ללא מטרות רווח המוקדש ל"רעיונות ראויים להפצה" .הכנס בן ארבעה ימים שהחל בקליפורניה לפני 52
שנה ,גדל לתמוך ברעיונות שישנו את העולם באמצעות יוזמות מרובות .אירועי  TEDxמאורגנים באופן עצמאי ,המבוססים
על המודל של .TED

https://youtu.be/nQ8B3gYHZ7s
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