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מרגישים הדסה חדשה – חזון הדסה
פרופ' זאב רוטשטיין ,מנכ"ל הדסה ,פברואר 2016
החזון שלי הוא שהדסה תהיה ביה"ח של הציבור כולו ,שתחבק את כל המטופלים בשירות ,שרמת הרפואה
בה תהיה הגבוהה ביותר וכמובן אהובה על הציבור כולו.
חשוב מאוד שנתחיל בצוות מגובש ,מחוייב ,מחובר ורתום להדסה ,שתהיה מהפיכה בשירות ,התמקדות
בחוויית המטופל והציבור שעבורו אנו עושים הכל .כל זה אמור להביא למומנטום חיובי של צמיחה ,בשיפור
התדמית ,הרחבת השירותים והתועלות וכמובן ,הגדלת ההכנסות.
אפשר לתת להדסה החדשה דימויים רבים :רתומה ,של כולנו ,אהובה ,מחוברת ,מתאמצת ,מצויינת ,אבל
במילה אחת :מחוייבת!!! אחריות אישית של כולנו לביתנו :הדסה החדשה!
מחויבות אישית למטופל
מאחורי כל שירות רפואי/טיפולי יעמוד איש או אשת מקצוע מהמעלה הראשונה.
ההדסאים מונעים מדחף בסיסי אחד :המחויבות האישית שלהם לעמוד לשירותך.
מחויבים שתגיע לטיפול הטוב ביותר במהירות – מהמיון
מחויבים שתרגישי נינוחה בכל שלב בהריון שלך
מחויבים שלאף ילד לא יכאב  -בביה"ח לילדים
מחויבים אישית לעמוד לצדך  -באבחון מהיר ובקהילה
מחויבים לעמוד בחזית הרפואה והמחקר הרפואי – בשבילך
מחויבים לעבוד כצוות הטוב ביותר בעולם הרפואה המודרנית בישראל (ובעולם(
מחויבים אישית לבריאותך .נקודה.
כל מנהל וכל עובד חייב לומר לעצמו :אני אחראי אישית על
ביתי – הדסה ,אני אחראי אישית על מטופלי הדסה ,מהיום,
ההדסאים הם הפנים של הדסה .כל יחידה ,שירות ,ואיש צוות
ימדדו עד כמה הם תורמים להצלחתה של הדסה ,הצלחה
נמדדת בצמיחה כלכלית  -אבל מתחילה בחיבור הרגשי עם
מטופלים ועם הציבור.
מחויבות ללקוחות = יותר לקוחות מרוצים = צמיחה כלכלית.
ליצור חיבור רגשי ותחושת שותפות עם הלקוחות ועם הציבור,
לדבר בגובה העיניים :אכפתיות ,אמפתיה ואמינות ,לזכות
באהבת הציבור ,דגש על רפואה ציבורית לכולם ,ללא התניות.
התייעלות ,הקטנת עלויות ,יותר פעילות בצוות נתון ,פיתוח
שירותים ,הגדלת תפוקות ,להרחיב את קהלי היעד-הדסה ,לא
לירושלמים בלבד  -להפוך את ביה"ח למס'  1במדינה ביוקרה
מקצועית ,במובילות רפואית ,בשירות למופת ,בשירותים
כוללניים ,ביצירת מערך שאטלים והסעות ובמענה מלא לכל
צרכי המטופל.

מפגש חבר הנאמנים-הדסה אינטרנשיונל ישראל במרכז פרס לשלום9.2.2016 ,
חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל,
בראשות היו"ר דליה איציק והנשיאה סאלי אורן,
התכנס למפגש משותף במרכז פרס לשלום ,עם
חברי ההנהלה והרופאים-מנהלי האגפים
והמחלקות הבכירים של המרכז הרפואי הדסה.
האירוע החל בקוקטייל מכובד בלובי המשכן
ולאחריו התכנסו כל האורחים באודיטוריום.
מר ארז מלצר ברך את האורחים ,ולאחר מכן
נערך ראיון מרכזי עם מר שמעון פרס ,הנשיא
ישראל.
מדינת
של
ה9-
פרופ' זאב רוטשטיין-מנכ"ל המרכז הרפואי
הדסה ,וגב' דליה איציק-יו"ר חבר הנאמנים
הדסה אינטרנשיונל ישראל ,ערכו את הראיון
בחן רב .הראיון כלל שאלות בנושאי בריאות,
כלכלה ומדיניות חוץ.
מר פרס הדגיש את חשיבותו וייחודיותו של

המרכז הרפואי הדסה ,ואת תרומתן הרבה,
תרתי משמע ,של נשות הדסה למרכז הרפואי
בעברובהווה.
פרופ' רוטשטיין הציג את "חזון הדסה החדשה"
שלו ,ופרופ' אייל משעני-מנהל אגף המחקר
ופיתוח בהדסה ,הציג את מערך המחקר
בהדסה.
ערב מיוחד ומהנה נחתם בקפה וקינוחים בלובי
המשכן.
לצפייה בכל התמונות ,הנכם מוזמנים להיכנס
לדף הפייסבוק שלנו:
/הדסהhttps://www.facebook.com-
Hadassah-Internationalאינטרנשיונל-ישראל-Israel-745685585560529
או באתר אינטרנט:
http://www.hadassah-international.org

בנוסף JAMA ,הרחיב בנושא  ,NurOwnפרוטוקול ייחודי של חברת  ,Brainstormשבו תאי גזע מזנכימליים מושתלים
לתאי גזע ניורוטרופיים ליד איזור הפגיעה ,באמצעות השתלה עצמית .תאי גזע ייחודיים אלו ,נותנים צמיחה עצבית
ישירות לרקמה הפגועה ,כדי לסייע לצמיחתם ותפקודם של תאי העצב .יכולת זו של הפרדה והשתלת תאי גזה
מזנכימליים לתאי גזע ניורוטרופיים הינה ייחודית ל ,NurOwn-והיא פורצת-דרך בטיפול במחלות ניווניות .יכולתם וחוזקם
של תאי הגזע נמדדים בקפידה לפני השתלתם.

הדסה
בתי חולים האוניברסיטאיים
דוברות הדסה
טלפון 02-6776220 :טלפון 02-6776079 :פקס02-6777013 :

הודעה לעיתונות

נשיאת ארגון 'הדסה' העולמי ,אלן הרשקין ,ציינה" :המרכז הרפואי הדסה מספק רפואה פורצת-דרך למעלה מ 75-שנה.
תחת פיקודו של פרופ' קרוסיס ,הדסה תמשיך להילחם במחלת  ,ALSובמחלות ניווניות אחרות .ישנם כיום כ30,000-
חולי  ALSבארה"ב ,וכ 450,000-חולי  ALSברחבי העולם".
חיים ליבוביץ' ,נשיא  ,BrainStorm Cell Therapeuticsאמר כי " ,BrainStorm Cell Therapeuticsהמובילה בתחום
פיתוח טכנולוגיה לטיפול במחלות ניווניות באמצעות תאי גזע ,גאה להיות חלוצה בתחום הטיפול במחלת  .ALSלאחר
תוצאות מרשימות במיוחד בשב  ,IIאנו מצפים לתוצאות דומות בבדיקות 'עיוורת כפולה' המתקיימות בארה"ב ,ולניסויי
המשך במרכז רפואי הדסה בארץ".
לפרטים נוספים :הדר אלבוים ,דוברת המרכז הרפואי הדסה054-2077304 ,

רופאים בהדסה גילו מחלת דם לא מוכרת  -והצליחו לרפא אותה
חשיפה ראשונה של כתב העת המדעי האמריקאי בתחום הנוירולוגיה :Jama Neurology
נתונים אופטימיים ביותר אודות ניסוי קליני שהתקיים ע"י מרכז הרפואי הדסה וחברת 'בריינסטורם סל ת'רפיודיקס'
( ,)Brainstorm Cell Therapeuticsחברה ביוטכנולוגית ישראלית אמריקאית המתמחה בפיתוח שיטות טיפול במחלת
ניווניות.
כתב העת פרסם בגיליון ינואר  2016ממצאים משלבים (פאזות)  1/2ושלב  2aשל הניסויים הקליניים ,שנערכו ע"י פרופ'
דימטריוס קרוסיס ,נוירולוג בכיר במרכז הרפואי הדסה.
הניסויים ,שהחלו בשנת  ,2011ניצלו את תאי הגזע של המטופל באמצעות 'השתלה עצמית' ,שבה נשאבו תאי גזע ממח
העצם ,העשרתם באמצעות ( NurOwnפרוטוקול ייחודי של חברת  ,)Brainstormוהזרקתם חזרה לנוזל המוח והשדרה
בשיטה שפותחה בידי חוקרי הדסה.
 26חולי  ALSהשתתפו בניסוי ,שנערך בביה"ח הדסה בירושלים.
החוקר הראשי המוביל את המחקר בהדסה ,פרופ' דימטריוס
קרוסיס ,הסביר ל " :JAMA -התרשמנו לטובה מהתוצאות.
בניסוי קליני של הזרקת תאי גזע לנוזל המוח והשדרה ,לא
נמצאו השפעות שליליות ,וכמעט  90%מכלל המטופלים
הראו סימני האטה בהתפתחות המחלה ,לפי בדיקת תפקוד
נשימתי ומוטורי .לאחר שלב  ,I/IIaניסוי המיועד להבטיח
בטיחות הטיפול ,מתקיים שלב  IIשל הניסוי כבדיקה עיוורת
כפולה במרפאת  ,Mayoבביה"ח Massachusetts General
 , Hospitalוב Memorial Massachusetts University of-
 , Medical Centerהמקיימים ניסויים זהים לאלו שנערכו
במרכז רפואי הדסה".
עוד הוסיף פרופ' קרוסיס כי "בשנת  ,2011חברת Brainstorm
יזמה ניסוי קליני שלב  II//IIaבחולי  ALSהמטופלים בתאי
 .NurOwnהניסוי ,שהתקיים במרכז הרפואי הדסה ,בדק את
בטיחותו של  NurOwnבחולי  ALSבשני אופנים (הזרקה לנוזל
המוח והשדרה ,והזרקה לשריר) – ואכן הוכח כבטוח אצל החולים.
הניסויים גם הראו סימנים חיוביים מאוד לגבי האטת התפתחות
המחלה .למרות שלא מדובר בטיפול במחלה עצמה ,אלא במניעת
התקדמותה – כולנו אופטימיים שבעתיד הקרוב נוכל לטפל
בהתקדמות מחלת  ,ALSי חד עם מחלות אחרות הקשורות למוח
וחוט השדרה".

מקרה נדיר של בן שנתיים משכם ,שסבל מפגיעה לא מוסברת במערכת החיסון ,הוביל רופאים מהדסה עין כרם
לגילוי המחלה ולריפויה .כתוצאה מהמחלה מתה לפני עשור אחותו של התינוק
מקרה נדיר של תינוק בן שנתיים משכם ,שסבל מתסמינים קשים של פגיעה לא מוסברת במערכת החיסון ,הוביל רופאים
מבית החולים הדסה עין כרם לגלות מחלה גנטית חדשה שלא היתה מוכרת עד כה בספרות המדעית .הרופאים הצליחו
להגדיר את המחלה ולמצוא לה טיפול רפואי .המחלה היא מחלת דם קטלנית ,שבה מחסור בחלבון מסוים גורם להזדקנות
מואצת של התאים ,המלווה בתופעות לוואי חמורות העלולות לגרום למוות.
הרופאים נתקלו במחלה כבר לפני יותר מעשור ,אך לא ידעו לאבחן אותה .בשנים האחרונות הצליח צוות מומחים מבית
החולים לאפיין את ביטוייה הקליניים ,הגנטיים והשפעתה על תפקוד תאי מערכת החיסון .המאמר שפרסמו  20חוקרים,
בהם גם חוקרים מאוניברסיטת פיירבורג בגרמניה ,בכתב העת  Bloodשל האיגוד האמריקאי להמטולוגיה — הוגדר
לאחרונה אחד מעשרת המאמרים הנבחרים לשנת .2015
המחלה שייכת למשפחה של מחלות גנטיות שמאופיינות בפגיעה במערכת החיסון ,והן שכיחות בעיקר באוכלוסיות שבהן
מתקיימים נישואי קרובים .אין לה עדיין שם רשמי וכרגע היא מוגדרת כתופעה בשם  TPP2 Deficiency,כלומר מחסור
בחלבון מסוג  TPP2.לחלבון הזה יש תפקיד חשוב במערכת החיסון ,והוא מעורב בזיהוי חלבונים זרים שפלשו לגוף.
מחסור בו גורם לירידה בערכי ההמוגלובין ובמדדי הדם ולזיהומים חוזרים שחלקם מסכני חיים .המחלה גורמת להרס תאי
הדם ,ואי אפשר לגלות אותה בבדיקות דם רגילות — היא מצריכה בדיקה גנטית.
המסע לגילוי המחלה החל לפני עשר שנים .תינוק בן שנתיים משכם פונה לבית החולים לאחר שאחותו הגדולה מתה בגיל
 3מאותה מחלה" .בבית החולים הפלסטיני לא הצליחו לאבחן את המחלה ,וגם אצלנו לא הבינו תחילה במה מדובר",
סיפרה ל"הארץ" מנהלת יחידת השתלות מח־עצם ילדים בהדסה ,ד"ר פולינה סטפנסקי" .המחלה מאופיינת בירידה במדדי
הדם ובתופעות אוטו־אמוניות שונות וקשות ,שבהן המערכת גם לא מזהה פולשים וגם תוקפת את תאי הדם ,ומסתיימת
בדימום מוחי שמוביל למוות" ,הסבירה .ד"ר סטפנסקי סיפרה שכאשר הגיעה האחות הגדולה ,הרופאים ניסו טיפולים רבים
אך לא הצליחו לאבחן את המחלה והאחות מתה" .כאשר אחיה הקטן הגיע לגיל שנתיים הופיעו אצלו תסמינים ראשונים
דומים .אמו היתה הראשונה להבין שכנראה מדובר באותה מחלה ,ושזה עלול להסתיים באותו האופן" .ד"ר סטפנסקי
ומנהלת המחלקה לגנטיקה בהדסה ,פרופ' אורלי אלפלג ,ביצעו ריצוף גינומי בשיטה חדשנית לילד ולבני משפחתו ,ואיתרו
את הגן הפגוע במשפחה שגרם למחלה .בשיתוף פעולה עם חוקרים מגרמניה ,הם אפיינו את מנגנון המחלה ואת הדרך
שבה החלבון מעורב בתפקוד תקין של תאי מערכת החיסון.
מאז הושלם פרויקט הגנום האנושי בשנת  ,2006הטכנולוגיה שבאה בעקבותיו מאפשרת בקלות ובעלות נמוכה יחסית
לבצע ריצוף גנטי ונעשה בו שימוש נרחב בחקר הרפואה ומדעי החיים .יכולת ההשוואה והאפיון הגנטיים — בצמחים,
בבעלי חיים ובבני אדם — מאפשרת לסווג באופן ממוקד יותר תופעות ומחלות ,ומסייעת בהבנת מנגנונים ביולוגיים שונים.
עם זאת ,לא כל גילוי של גן חדש או פיצוח פעילותו היא גילוי של מחלה חדשה לגמרי" .אנחנו חשפנו למעשה מנגנון חדש
במערכת החיסונית ,מסלול לא ידוע שגורם להזדקנות מוקדמת של מערכת החיסון ,דבר שגם מאפשר אבחון של המחלה
וגם יסייע לנו להבין את כל המערכת" ,הסבירה ד"ר סטפנסקי .במהלך  ,2014כשהילד החולה היה בן  ,12החליטו
הרופאים כי הטיפול היעיל ביותר במחלה הוא השתלה של מח־עצם שתחדש את מערכת החיסון .הוא קיבל תרומת מח
עצם מאחותו בת השבע — והבריא.

מפגש חברי התאחדות התעשיינים עם נציגי ביה“ח
16.2.2016
מפגש ייחודי נערך במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,כאשר הנהלת בית החולים אירחה משלחת גדולה של אנשי עסקים
ומנהלים בתחום התעשייה והמסחר מירושלים.
מטרת המפגש ,אותו יזם מאיר מרק מנהל ״הדסה אינטרנשיונל ישראל״ ,הזרוע הישראלית של נשות הדסה העוסקת
בפיתוח המשאבים לטובת המרכז הרפואי-אוניברסיטאי הדסה הייתה ,להציג בפני בכירים מהמגזר העסקי בעיר את
הפיתוחים האחרונים במחקר ,בטכנולוגיה וברפואה בהדסה ,אשר מציבים אותה בקדמת העשייה הרפואית בישראל ולהכין
את הקרקע לשיתופי פעולה בתחומי פיתוח המרכז הרפואי ובקידום מחקר ורפואה.
פרופ׳ זאב רוטשטיין ,מנכ״ל הדסה ,הודה לבכירי המגזר העסקי אשר השתתפו באירוע שנערך לראשונה בהדסה ,בהם יו״ר
התאחדות התעשיינים הארצית שרגא ברוש שהינו גם חבר בחבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל ,יו״ר התאחדות
התעשיינים בירושלים רן טוטנאואר ,יו״ר הכנסת ה 17-לשעבר ויו״ר חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל בהווה,
דליה איציק ,נשיאת הדסה אינטרנשיונל הגב' סאלי אורן ,מנהלי מפעלי הייטק ,תעשייה ובעלי עסקים פרטיים .
במפגש השתתפו גם יו״ר דירקטוריון הדסה ,ארז מלצר ,חברי הנהלת הדסה ,מנהלי בתי החולים של עין כרם והר הצופים
ובכירי הרופאים והחוקרים של בית החולים.
מנכ"ל הדסה פרס בפני הנוכחים את משנתו באשר לחזון הדסה החדשה ,בבסיסה המחויבות הגדולה והעמקת הקשר עם
הציבור אליהן מכוונת ידו ,בכל מגזרי בית החולים ועל ידי כל הצוותים
״כאשר מדברים על הדסה ,המוסד המפואר אשר אורו יוקד גם מעבר לים ,אנו מדברים על העתיד ,עם מבטינו קדימה .כאן
אתם ,בכירי העסקים והתעשייה של העיר ,שותפים לנו ונרתום אתכם לעשייה ולקשרים חשובים כדי להצעיד אותנו למקום
טוב בהרבה״ .עוד הדגיש המנכ״ל כי בהגיעו להדסה קיבל על עצמו לטפל בנושא הרפואה הציבורית למען כלל המטופלים
בשעות היום ,וכי רק משעות הצהריים יוכלו המטופלים לבחור במסלול השר״פ ולבחור מי הרופא שיטפל בהם .״אנחנו הדסה
של כולם״ ,הדגיש.

בסיום ,הצטרפו כל הנוכחים לפרופ' יורם וייס ,מנהל בית החולים הדסה עין כרם ופרופ' צ'רלס ויסמן ,לסיור במערך חדרי
הניתוח החדשים התת-קרקעיים ממוגנים בהדסה שיחלו לפעול בסוף החודש .הם קיבלו סקירה נרחבת על בניית מערך
מתקדם טכנולוגית ,עם הציוד והמיכשור מן המובילים בעולם .מערך חדרי הניתוח של בית החולים הינו מערך הממוקם 4
קומות מתחת לאדמה ואשר יוכל לפעול ולהמשיך בעבודה מלאה ,גם במצבי חירום.
האורחים ציינו בסיפוק רב את קיום המפגש בהדסה ועכשיו ייבחנו אפשרויות שיתופי הפעולה העתידיים.

עיצוב :איב מסטריז

מנהל האגף למחקר ופיתוח ,פרופ׳ אייל משעני ,הציג את תחומי המחקר המתקדמים בהדסה ,אותם מובילים רופאים
וחוקרים החולשים על אחוז גבוה של הזוכים בקרנות מחקר מרשימות ממוסדות בארץ ובעולם ,והדגים את פיתוחם של
טיפולים ותרופות אשר בסיסם במעבדות המחקר בהדסה ,וסופם כפטנט או פיתוח עסקי בהדסית ,חברת המסחור של
הדסה.

