הדסה
ירושלים התברכה במרכז
הרפואי מהמובילים בעולם.
בהדסה עין כרם והר הצופים-
חוגגים איתכם את יום ירושלים.
המרכז הרפואי הדסה בירושלים התמודד גם עם
מגפת הקורונה בדרכו פורצת הדרך ,ויזם מספר
צעדים נועזים וחשובים בשנה המורכבת שעברה על
העיר .לאורך כל הדרך המשיך לאחד בין כל קצוות
הציבוריות הירושלמית ,לצמוח ולשמש כמקור של
שקט והרמוניה מול הכאוס שבחוץ
שנה לא קלה עברה על המרכז הרפואי הדסה בירושלים ,אשר טיפל במספר
הגבוה ביותר של חולי קורונה בארץ .כ 15-אלף חולים פנו אל בתי החולים
של הדסה עם קורונה ,כשליש מהם אושפזו .בשיא המחלה ,אושפזו במחלקות
הקורונה של הדסה למעלה מ 150-חולים בו זמנית ,מספר שיא בקנה מידה
ארצי“ .אושפזו אצלנו השנה כ 5,000-חולים בינוניים וקשים” ,מספר פרופ’ זאב
רוטשטיין ,מנכ”ל המרכז הרפואי הדסה“ ,וגם היום עודם מאושפזים  10חולים,
מתוכם כמחצית מונשמים .אני חושב שיחסית למספרי החולים עשינו עבודה
טובה מאוד ושימשנו כמרכז מאוד איכותי ומתקדם לטיפול בקורונה”.
ערב יום ירושלים ,ובהדסה בהחלט יכולים לסכם שנה לא פשוטה בגאווה .החל
מימיה הראשונים של המגפה ,הוביל המרכז הרפואי הדסה שורה של צעדים
נועזים שהוכיחו את עצמם:
• 21מחקרים קליניים בוצעו בהדסה לאורך השנה האחרונה במטרה
לבחון דרכי התמודדות חדשות עם מגפת הקורונה .המרכז היה מחלוצי
הטיפול בחולים הנושאים את הוירוס באמצעות נוגדנים ,בשיתוף עם
חברת קמהדע ,והוביל מיזם למתן נוגדנים חד שבטיים של חברות
מסחריות שנרכשו על ידי משרד הבריאות“ .הבאנו חולים קלים לטיפול
יום בהדסה בנוגדנים הללו” ,מספר פרופ’ רוטשטיין“ ,אחרי הטיפול
המהיר רובם הגדול לא נזקק שוב לבית החולים .התוצאות היו מאוד
טובות”.
•מתוך הבנה שהמחלה גוזרת בדידות קשה ומאמללת על המאושפזים
המבודדים ,בעיקר הקשישים שבהם ,הוחלט בהדסה על מיזם ייחודי
של גיוס מתנדבים מבין מחלימי הקורונה ,בשיתוף פעולה עם הקהילה
– בעיקר החרדית ,שאנשיה התגייסו בהמוניהם וביקשו להיות בצוות
המתנדבים .המתנדבים סיפקו למאושפזים את החום האנושי לו הם
נזקקו כל כך ,התפללו יחד עמם והניחו איתם תפילין ,סייעו בהאכלה
וברחצה ולא מעט ,בהקשבה “ .זאת הייתה הצלחה אדירה” ,אומר פרופ’

מרגישים הדסה חדשה

בירת הבריאות
של הבירה
רוטשטיין“ ,בהמשך הכנסנו גם בני משפחה אחרי שתדרכנו אותם איך
להימנע מזיהומים ואפילו ליצנים רפואיים ממוגנים שנכנסו לשמח את
החולים .זה היה צעד חדשני שהרים כמה גבות ,כי אנחנו מדברים על
חולים מבוגרים ,אבל חיוך שווה לפעמים עשר תרופות”.
•המרכז הרפואי הדסה פרץ דרך גם בביצוע בדיקות המוניות ,הן בבית
החולים עצמו והן מחוצה לו .חולי הקורונה בודדו בבניין נפרד ,וטופלו על
ידי כוח משימה מיוחד שגויס מתוך הצוותים הקיימים“ .מגיע שאפו רציני
לכל הצוותיםואנשי המקצוע שעשו את העבודה האדירה הזאת בהדסה.
לא פשוט להבין עד כמה התרומה שלהם לבריאות האוכלוסייה בארץ
ראויה להערכה” ,אומר פרופ’ רוטשטיין.

פריצת דרך בתחום מדעי המוח – תחום מדעי המוח בהדסה התפתח מאוד
בשנים האחרונות .לאחרונה מוביל הדסה טיפול חלוצי ומתקדם במחלות
פסיכיאטריות באמצעות שימוש באלקטרודות.
הענקת סיוע רפואי למדינות בכל רחבי העולם – בשנה האחרונה סיפק בית
החולים סיוע בהתמודדות עם מגפת הקורונה למדינות דרום אמריקה ולרוסיה,
שם גם מופעל מרכז רפואי גדול של הדסה לטיפול במחלת הסרטן ועתיד
להתפתח לתחומי רפואה נוספים בעקבות הסכם השלום שנחתם ,להדסה
קשרים מקצועיים ענפים שהולכים ומתפתחים גם עם איחוד האמירויות.
אי של שקט במציאות סוערת

שועטים קדימה על אף הקשיים
ממשבר הקורונה יוצא המרכז הרפואי
הדסה עם נזקים כלכליים לא פשוטים.
תחום תיירות המרפא הושבת עקב
סגירת הגבולות ,הכנסות בית החולים
נפגעו ובנוסף ,סיים בית החולים בסוף
 2020תקופה של שבע שנות הסכם
הבראה .אך על אף הקשיים ,הצליח
המרכז הרפואי הדסה לשדרג ולפתח
את עשייתו בצורה מרשימה:
טכנולוגיות חדשות לטיפול בגידולים
ממאירים – מכשיר הקרינה החדשני
ביותר בעולם והיחיד מסוגו בארץ נמצא
בהדסה .המכשיר מדייק בפגיעה בתאי
הסרטן מבלי לפגוע ברקמות הסמוכות
ומאפשר לבצע טיפולים מתקדמים
ומועילים.
כירורגיה רובוטית – בהדסה נעשה
שימוש נרחב בטכנולוגיה רובוטית במגוון
תחומים ,בהם ניתוחי החלפת פרקים,
בניתוחי עמוד שדרה מורכבים ,ניתוחים
אונקולוגיים ועוד.
הרחבת תשתיות – המרכז הרפואי הדסה התחדש בחדרי לידה ,מחלקות
ומערכות פריון חדשות ,ומוביל הצלחות רבות בתחומי הפוריות ,הגנטיקה
ומעקב ההריון .בבית החולים הוקם מרכז בריאות אישה ראשון המעניק
שירות של  One Stop Shopלכל המחלות והתופעות הקיימות בחיי האישה.
התחדשות ובנייה בהדסה הר הצופים – לראשונה מאז נפתח מחדש ב,1977-
זכה בית החולים הדסה הר הצופים למתיחת פנים משמעותית ,הכוללת
מחלקות ,חדרי לידה וחדרי מיון חדשים .בניין השיקום המרשים הולך ונבנה
בימים אלה ,כאשר בצד גיוןס תרומות אינטנסיבי עולה לגובה המתחם
המשוכלל שיאפשר תוכניות שיקום מותאמות אישית למגוון מטופלים.

במרכז הרפואי הדסה פועלות עדיין מרפאות קורונה המסייעת למחלימים
בהתמודדות עם תופעות הפוסט קורונה,
לילדים ולמבוגרים .באופן דומה ,מספר
פרופ’ רוטשטיין ,גם בית החולים עצמו
סובל עדיין מתופעות הלוואי של המגפה.
“מחאת מנהלי בתי החולים הציבוריים
הולידה הסכם חשוב עם התחייבות
לקיום כלכלי פיננסי עד סוף 2021
והקמה של ועדה להסדרת מעמדם
ותקציבם של בתי החולים הציבוריים.
אבל אנחנו ,כבית חולים ,עדיין סובלים
מהקורונה ומהשלכות הכלכליות שלה.
בנוסף ,אנחנו סובלים כרגע גם ממחלה
שנקראת פוליטיקה ,ומשאירה אותנו
בלי שלטון יציב ,בלי תקציב מדינה ובלי
התייחסות לצרכים של בתי החולים
הציבוריים .נראה שהמדינה לא למדה
לקח ולא מכינה את מערכת הבריאות
שלה לשעת צרה או לתפקוד טוב יותר
בימי שגרה ,ואנחנו מייחלים ליום בו
המערכת הפוליטית תייחס חשיבות גם
לנושא הזה”.
אך גם בתוך המציאות הסוערת ,ובייחוד בימים אלו ,בהם מתרבות
ההתנגשויות בין חרדים ,חילונים וערבים בעיר ,מצליחה הדסה להוות אי
של שקט ושפיות ובעיקר – של טיפול ברמה בלתי מתפשרת“ .המערך
הרפואי בירושלים ,שמורכב בין היתר מבית החולים שערי צדק ומבית
החולים הדסה ,הוא מערך רפואי ברמה מאוד מאוד גבוהה שמספק מענה
נפלא לתושבי ירושלים” ,מסכם פרופ’ רוטשטיין“ ,אני מאחל לתושבי
ירושלים שכמו שקיימת הרמוניה פנימית בתוך בית החולים ,בו אנחנו
מכבדים ומתכבדים גם במטופלים וגם באנשי צוות מכל קצוות האוכלוסייה
הירושלמית ,כך תישמר השלווה וההרמוניה גם מחוץ לבית החולים.
שנלמד לאהוב זה את זה ,לחיות זה לצד זה ולא פחות חשוב – להגיש עזרה
איכותית לכל מי שזקוק לכך”.

