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טכניקה חדשה ומכשור 
עדין יאפשרו למאות נשים 
מידי שנה, לעבור הליך של 

היסטרוסקופיה ללא הרדמה
לאחרונה  נפתחה  החייל  רמת  באסותא 
מרפאה ייחודית המאפשרת לנשים לעבור 
היסטרוסקופיה ניתוחית ללא הרדמה כללית, 
בהליך שאינו כרוך בכאב ואינו דורש הכנה, 

מנוחה או התאוששות.

היסטרוסקופיה מתבצעת במקרים בהם קיים 
חשד לממצא כגון פוליפ ברירית הרחם, שרירן 
הבולט לחלל הרחם, שאריות חומר הריוני או 
שלייתי ברחם ועוד. במהלך הבדיקה מוחדר 
סיב אופטי דקיק לחלל הרחם, בעזרתו מתבונן 
הרופא אל תוך הרחם ובוחן את תכולתו. עד 

למה לא אוגנדה?חדש באסותא: היסטרוסקופיה ללא הרדמה
כה, נהוג היה בישראל לערוך היסטרוסקופיה 
אבחנתית ובמידה שעלו ממצאים שדורשים 
את  ולהפנות  הבדיקה  את  לסיים  זאת, 
המטופלת להיסטרוסקופיה ניתוחית תחת 

הרדמה מלאה בחדר ניתוח. 

במרפאה החדשה ברמת החייל יתבצע ההליך 
הניתוחי בהמשך ישיר להליך האבחנתי, ללא 
הרדמה, בחדר הטיפולים, בזכות טכניקה 
ייחודית וציוד חדשני ועדין במיוחד. אפשרות 
זו צפויה לחסוך מנשים רבות את ההכנה 
המורכבת לניתוח, תופעות לוואי והתאוששות 
אינו  ההליך  מלאה.  להרדמה  המתלוות 
כרוך על פי רוב בכאב מאחר שהממצאים 
הרלבנטיים בחלל הרחם אינם מכילים עצבים.

את המרפאה החדשה מנהל ד"ר גלעד רטן, 
אסותא  החולים  בבתי  בכיר  נשים  רופא 

כוללת  בריאות  חוויית  אלא  וטכנולוגיה, 
דנה  מספרת  עולם",  בתפיסת  שמקורה 
בנימיני, מנהלת שיווק תיירות מרפא באסותא. 
בהמשך, העביר ד"ר מאיר רז, אחראי על 
הרפואה המקוונת והשניונית באסותא, מצגת 
על מערכת הבריאות בישראל וערך סקירה 
מקיפה על אסותא. הסיור בבית החולים כלל 
ביקור בטיפול נמרץ, במרכז הדימות, במכון 
האונקולוגי, בחדר ניתוח ובמרכז ההחלמה.

מטרת הביקור הייתה לחזק את הקשר עם 
שירותי הבריאות באוגנדה כחלק מהחזון 
לקדם את שירותי תיירות המרפא ולהרחיב 
אסותא  מספקת  להם  היעד  קהלי  את 
שירותים. "אפריקה מהווה יעד חשוב, מרתק 
ובעל פוטנציאל רב לפיתוח שירותי רפואה 

הטיפול בטכנולוגיה 
רדיוכירורגיה חדשנית צפוי 
לשנות את מהלך הטיפול 

בסרטן גרורתי במוח ולהקל 
על סבלם של החולים

 ד"ר רוברטו שפיגלמן: 
"מדובר במהפכה"

ניתוח מעקפים חדשני בשיטה 
זעיר פולשנית אשר התקיים 
מחליף  באסותא,  לראשונה 
את ניתוח המעקפים המורכב 
לחזור  למנותחים  ומאפשר 

לשגרה במהירות רבה יותר

לראשונה בעולם: 
טיפול חדשני 

בסרטן גרורתי 
במוח בוצע 

באסותא

נוגע ללב

הסובלים  סרטן  לחולי  חשובה  בשורה 
גרורות במוח: לאחרונה  ממספר רב של 
התבצע במכון הקרינה באסותא רמת החייל 
טיפול רדיוכירורגיה מהפכני במהלכו טופלו 
בו-זמנית, באמצעות קרינה, מספר גרורות 
בראשה של מטופלת. ביצוע ההליך המורכב 
התאפשר באמצעות תוכנה חדישה, פרי 
פיתוחה של חברת Brainlab, מהמובילות 
בעולם בתחום טכנולוגיות קרינה, שמכון 
הקרינה באסותא רמת החייל הוא הראשון 

בעולם להשתמש בה.

רדיוכירורגיה הוא טיפול נקודתי, רב עוצמה 
וחד פעמי בגרורות במוח, הנחשב ליעיל 
ביותר. עד כה, ניתן היה לבצע טיפול שכזה רק 
בגרורה אחת במוח בכל סבב. חולים הסובלים 
מגרורות מרובות במוחם נאלצו לעבור מספר 
רב של טיפולים או לחילופין, לחשוף את המוח 
לסדרה של טיפולי קרינה, מה שעלול היה 

ניתוחי מעקפים הם מהנפוצים ביותר ברפואה 
המודרנית ומסייעים להאריך ולהציל את 
חייהם של חולי לב. יחד עם זאת, במקרים 
רבים, כאשר יש צורך לבצע ניסור של בית 
החזה הקדמי, כרוך הניתוח בכאבים ממושכים 

ובתקופת התאוששות לא פשוטה.

טכנולוגיות חדשניות ופיתוח כלים מתקדמים 
מאפשרים כיום לבצע חלק מניתוחי המעקפים 
גם ללא צורך בניסור בית החזה וללא חיבור 
המטופל למכונת לב-ריאה. הפרוצדורה 
החדשנית מבוצעת באמצעות חתך של כ-8 
ס"מ ברווח בין הצלעות וטיפול בחסימה דרך 
החתך, כאשר מכשירים מתוחכמים שפותחו 
בשנים האחרונות מאפשרים למצוא את כלי 
הדם הנחוצים בקלות ולבצע את הפעולה 

הדרושה.

לאחרונה, ביצע ד"ר אלכסנדר ליפיי, מנתח 
לב בעל ניסיון בארץ ובעולם, את הפרוצדורה 
באסותא מרכזים רפואיים. "המטופל שניתחנו 
סבל מתעוקת חזה, בעיקר במאמץ. לאחר 
בירור שעבר, כולל בדיקת מאמץ וצנתור, 
הסתבר שהוא סובל מחסימה בעורק הקדמי 

להוביל לתופעות לוואי ולפגיעה קוגניטיבית. 
השיטה החדשה, מאפשרת להקרין באמצעות 
רדיוכירורגיה עד עשר גרורות בו זמנית במוחם 
של מטופלים ובכך לחסוך זמן יקר, למנוע 
מהם קרינה רבה ותופעות לוואי מסוכנות 

ולשפר את איכות חייהם.

את ההליך פורץ הדרך ביצע ד"ר רוברטו 
שפיגלמן, נוירוכירורג בכיר באסותא רמת 
החייל ומנהל היחידה לרדיוכירורגיה בבית 
החולים שיבא, בשיתוף צוות מכון הקרינה 
של אסותא. חברת Brainlab בחרה במכון 
הקרינה באסותא רמת החייל להיות הראשון 
בעולם שישתמש בטכנולוגיה החדשה עקב 
הניסיון הרב בטיפולי רדיוכירורגיה הנעשים בו, 
בזכות המומחיות הייחודית של ד"ר שפיגלמן, 
הציוד החדשני הקיים במכון ומקצועיותם 
ורופאי  הרבה של הפיזיקאים, הטכנאים 

הקרינה במכון.

"הטכנולוגיה החדשה מאפשרת להמיר שיטות 
ישנות ברדיוכירורגיה בשיטה חדשה ויעילה 
ולטפל בסרטן גרורתי במוח בתהליך קצר 
ואיכותי מבעבר", אומר ד"ר שפיגלמן. "מדובר 
במהפכה ואני מאמין שבזכותה נפסיק בעתיד 
הקרוב לטפל בקרינה בכל חלקי המוח, נוכל 
לטפל בקלות בכל גרורה בנפרד ולהעניק 
למטופלים עם גרורות מרובות במוח טיפול 

יעיל, קצר, בטוח ופחות מזיק".

וממחסור בזרימת החמצן לשרירי הלב", סיפר 
ד"ר ליפיי, חבר ב"קרדיוהיל", קבוצת מנתחי 

לב הפועלת באסותא רמת החייל.

מאחר שהמנותח, כבן 60, עובד בעבודה פיזית, 
החליטו המנתחים להשתמש בפרוצדורה 
החדשנית, המקצרת את זמן ההתאוששות 
מחודשיים הכרוכים במגבלות משמעותיות 
לשלושה שבועות. כמו כן, מונעת הפרוצדורה 
החדשה איבוד דם, מפחיתה את הסיכון 
לזיהומים ואת הסיבוכים הכרוכים בשימוש 

במכונת לב-ריאה.

ד"ר ליפיי: "הפרוצדורה יכולה להתאים למגוון 
מטופלים, כאלה הסובלים מבעיה בעורק אחד 
כשהשאר תקינים או לכאלה שאינם יכולים 
לעבור ניתוח רגיל, כמו אנשים מבוגרים מאוד 
או כאלה הסובלים ממחלות נלוות, שניתוח 

רגיל מסוכן מדי עבורם".

בטכניקת  עשיר  ניסיון  שצבר  ואיכילוב, 
See and Treat לביצוע היסטרוסקופיה 
ללא הרדמה. "אין צורך בהרדמה לפעולה 
שהיא ביסודה פשוטה, לא כואבת ומהירה", 
אומר ד"ר רטן. "מבחינה רפואית, נכון יותר 
לבצע היסטרוסקופיה ניתוחית ללא הרדמה 
במידה שהדבר מתאפשר. אני מקווה שבעזרת 
המרפאה החדשה ננגיש אפשרות זו לכמה 
שיותר נשים ונחסוך מהן את הסיכונים, את 
תופעות הלוואי שבהרדמה מלאה ואת הליך 

חדר ניתוח שלא לצורך".

ישראלים". האורחים הביעו התרשמות ניכרת 
מבית החולים והביעו את רצונם לשתוף פעולה 
עם אסותא בכל הקשור לתיירות מרפא 

ולנושאים רפואיים בכלל.

חברת התעופה קניה אירווייס מפעילה החל 
ישירות  טיסות  האחרון,  דצמבר  מחודש 
בין תל אביב לניירובי, שיקצרו את משך 
ההגעה מחו"ל ויאפשרו להגדיל את פלח 
השוק ליעדים נוספים באפריקה. "בשלב זה 
ההתמקדות תהיה בתיירות מרפא ובהמשך, 
כיוון שמערכת הבריאות באפריקה מתפתחת 
וצוברת תאוצה ואנשיה זקוקים גם להדרכה 
וידע רפואי, ייבחנו שיתופי פעולה נוספים".

בכירי ממשל ומערכת 
הבריאות מאוגנדה סיירו 

באסותא רמת החייל כחלק 
מביקורם בישראל והודיעו 

על רצונם לשתף פעולה עם 
בית החולים בתחום תיירות 

המרפא ובפיתוח הרפואה 
במדינתם

משלחת בכירי ממשל מאוגנדה שהגיעה 
לסיור בישראל, ביקרה בבית החולים אסותא 
רמת החייל וסיירה במחלקות השונות. בראש 
המשלחת עמדו חבר הפרלמנט, ד"ר קנט 
אומגה וד"ר פרנסיס רומני, בכיר במערכת 
הבריאות באוגנדה ולצדם הגיעו חברי פרלמנט 
מתחום מערכת הבריאות, נציג ממשלתי וצוות 
טלוויזיה, שהכין כתבה על הביקור בארץ 

לערוץ הממלכתי באוגנדה.

"הביקור נפתח בבית הספר למקצוענות 
כדי להמחיש שאסותא זה לא רק רופאים 

האורחים מאוגנדה בבית החולים אסותא
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