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הודעה לעיתונות :ד"ר ארז קכל -מנהל היחידה החדשה לניתוחי לב
ד"ר ארז קכל ,כירורג לב בכיר בביה"ח שיבא נבחר כמנהל של היחידה החדשה
לניתוחי לב וחזה אשר תפתח בקרוב במרכז הרפואי פדה פוריה.
ד"ר ארז קכל ,כירורג לב בכיר בביה"ח שיבא נבחר כמנהל היחידה החדשה לניתוחי לב
וחזה אשר תפתח תוך שבועות ספורים ,במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה.
ד"ר ארז קכל ) (47מג"ד שריון במיל' ומזכיר איגוד ניתוחי הלב בישראל ,הוא בוגר
לימודי רפואה באוניברסיטת באר שבע אשר התמחה בניתוחי לב בביה"ח שיבא.
בהמשך יצא להתמחות נוספת בטורונטו קנדה במשך שנתיים .ומאז חזרתו לביה"ח שיבא
הוא משמש ככירורג לב בכיר במחלקת ניתוחי לב ,אותה מנהל פרופ' אהוד )אודי(
רענני .כזכור ,ביה"ח שיבא ופרופ' רענני מלווים את הקמת היחידה החדשה.
ד"ר קכל סיפר כי בארבעת החודשים האחרונים נעשתה פעילות אינטנסיבית לקראת
פתיחת היחידה החדשה "זה אתגר ענק! אין מחלקת ניתוחי לב וחזה בכל אזור הצפון,
ולא הוקמה יחידה כזו בבית חולים בארץ זה עשרות שנים .אני רואה מטופלים שמגיעים
אלינו ועד כה לא יכולנו לטפל בהם ,הם צריכים להיטלטל באמבולנס לבי"ח במרכז .לכן
המרכז הרפואי פדה פוריה הוא בדיוק המקום לפתוח יחידה חדשה עם הצוות הכי
מקצועי ומיומן ועם הציוד הכי חדשני ומשוכלל שקיים .ולתת מענה רפואי נחוץ וחשוב כל
כך לכלל תושבי הצפון".
היחידה תתבסס על צוות של המרכז הרפואי פדה פוריה ,הכולל רופאים מנתחים,
רופאים מרדימים ,אחיות חדר ניתוח ,אחיות טיפול נמרץ ,אחיות מחלקה ,וצוותים פארא
רפואיים .ד"ר קכל ציין כי הצוות עבר בארבעת החודשים האחרונים תהליך הכשרה
והדרכה בביה"ח שיבא" .כולנו פועלים במרץ לקראת פתיחת היחידה ותחילת פעילות
ניתוחי לב במסגרת המערך הקרדיו ווסקולארי של המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה
פוריה ,בשבועות הקרובים".
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