
 2019 ל יםומתכוננ 2018 משנת נפרדים ✫✯★עמותת ילדים שלנו 

 תמכה השנה במספר פרויקטים ותוכניות בבית החולים,העמותה 
 במטרה לשפר את רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם,

, מתקדם לקדם ולפתח את איכות הטיפול בהם, באמצעות רכישת ציוד רפואי
 המטפלתמיכה במחקר ומתן סיוע לצוות 

 
אונקולוגי, -ימים בשבוע במערך ההמטולוגי 5)כגון: שיאצו ודימיון מודרך(  מערך טיפולים משלימיםהם: מימון יבינ

ערכות בדיקה מידי שנה לילדים  3,000, רכישת במחנה יעודי לילדים נפגעי כוויותשנים  10תמיכה של למעלה מ 
, שמבקרים בו סטארלייט - ביה"חלילדי  חוויתימרכז פעילות )שאינן כלולות בסל הבריאות(, הפעלת  חולי סוכרת

ימים בשבוע במחלקה לרפואה  6)ליצנים רפואיים(  מערך של ג'לולוגיםילדים בשנה, מימון  10,000 -קרוב ל
למחקר העוסק בטיפול בילדים הסובלים ₪  1,500,000כגון תרומה בסך  ,ייעוד תרומות למחקריםדחופה )מיון(, 

וכן  ,ועוד פרויקט "מתנה לכל ילד"מתנות לילדי שניידר במסגרת  20,000 -מהפרעות קשב וריכוז, חלוקה של כ
 .ח"במסירות ובאהבה רבה בכל מחלקות ומרפאות ביה /ותשפועלים /ותמתנדבים 450 -ערך של כמריכוז 

 
 

 2019כשנה אזרחית פורייה ומתכונן לשנת  2018מרכז שניידר לרפואת ילדים מסכם את שנת 
 

 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( במרכז שניידר לרפואת ילדים.  55,000  -כ 

 30  למערכת  2018תינוקות וילדים חוברו בשנתECMO הפעוטה , המחליפה את פעילות הלב והריאות, ביניהם
 וחייה ניצלו.  ימים 68אמה, אשר חוברה למערכת למשך 

 ימי אשפוז.  71,000 -שניידר, כאשפוזים נרשמו במחלקות השונות ב 13,000 -כ 

 44  ניתוחי השתלות איברים בתינוקות, ילדים ובני נוער התקיימו במהלך השנה החולפת במרכז שניידר, מתוכם
 השתלות כבד. 20 -תלות כליה והש 23, מאשקלון 11 -ניתוח השתלת לב שעבר הילד מיכאל בן ה

 . תרומת כבד אלטרואיסטית לפעוט בן שנה ושלושה חודשים אחת ההשתלות המיוחדות שהתקיימו השנה, התבצעה בזכות 

 39  .תינוקות, ילדים ובני נוער עברו השתלות מח עצם 

 ניתוחים נוירוכירורגים,  224 -ניתוחי לב, חזה וכלי דם וכ 400 -ניתוחים בוצעו בחדרי הניתוח, מתוכם כ 12,000 -כ
   .מפתח תקווה 13ניתוח מוח דרמטי שהציל את חייו של נער בן ביניהם, 

  בתי חולים בארץ, על פי מודל בטיחות הטיפול שערך  28מתוך  1 -דורג מרכז שניידר במקום ה 2018בשנת
 . בית החולים הבטוח ביותר בישראלמשרד הבריאות והוא 

 ה במרכז שניידר.טיפולי המודיאליזה התבצעו ביחידת הדיאליז 1,770 -כ 

 צנתורי כלי דם בוצעו בחדרי הצנתורים במכון הלב במרכז שניידר.  850 -צנתורי לב ו 680 -כ 

  835הבריאות. על ידי משרד  הפגיות בארץ 29מבין  1-דורגה מחלקת הפגים בשניידר במקום הבשנה החולפת 
  קילו. 1.750 -פגים השוקלים מתחת ל 161, מתוכם 2018פגים וילודים טופלו במחלקה בשנת 

 ילדים טופלו ביחידות לטיפול נמרץ. 840 -כ 

 ביקורים נרשמו במרפאות החוץ ובמכונים במרכז שניידר. 201,000 -כ   

 39 ארי ביחידת אף אוזן גרון וטופלו במכון ילדים כבדי שמיעה החלו לשמוע, לאחר שעברו השתלות שתל קוכלי
 לאודיאולוגיה בשניידר והחלו לשמוע. 

 אחיות ורופאים משתלמים ממדינות שונות, ביניהן: סין, רומניה, מולדובה, קזחסטן וברזיל, השתלמו  100 -כ
   .2018במרכז שניידר בשנת 

 2018ך שנת מאמרים של חוקרי מרכז שניידר פורסמו בספרות המקצועית במהל 200 -כ . 
 מחקרים פעילים.  500 -מחקרים חדשים הוגשו במהלך השנה לצד כ 180

 12,000  בלובי מרכז שניידר.  חנוכיית הענק שהוצבה בחג בחנוכהבלונים הרכיבו את 

 47 בניצוחו של צוות המרכז החינוכי הפועל במרכז שניידר.  2018שנת בחינות בגרות נערכו בשניידר ב 

 השונים כתבות, ידיעות, ראיונות ואזכורים על מרכז שניידר לרפואת ילדים הופיעו באמצעי התקשורת  2,200 -כ
 .2018בישראל במהלך שנת 

 
 -שניידר, עובדים כ מיטות אשפוז יום. במסגרת מרכז 33מיטות, מתוכן  268במרכז שניידר לרפואת ילדים 

העושים לילות כימים  רפואיים, עובדי מעבדה, מנהל ומשק,-רופאים, אחיות, עובדי המקצועות הפרא 1,500
 למען החלמתם והבראתם של הילדים המטופלים.
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