
 2020ומתכוננים ל  2019משנת נפרדים  ★ ילדים שלנועמותת 

תומכת בפרויקטים בביה"ח, במטרה לשפר את רווחתם של הילדים העמותה 

באמצעות רכישת ציוד  ומשפחותיהם, לקדם ולפתח את איכות הטיפול בהם,

 יכה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפלרפואי מתקדם, תמ

 

שמטרתו  מחקראונקולוגי, -)כגון: שיאצו ודימיון מודרך( במערך ההמטולוגי אינטגרטבייםמערך טיפולים מימון  בינהם:

במחנה יעודי לילדים נפגעי שנים  10לבדוק את השפעת הטיפולים על איכות החיים של הילדים, תמיכה של למעלה מ 

 הפעלת הסטארלייט)שאינן כלולות בסל הבריאות(,  ערכות בדיקה מידי שנה לילדים חולי סוכרת 3,000, רכישת כוויות

 6)ליצנים רפואיים(  מערך של ג'לולוגיםילדים חולים בשנה, מימון  10,000 -שמבקרים בו קרוב ל מרכז פעילות חוויתי -

( בזכות תרומתה FACS SORTERסורטר" )-רכישת מכשיר מסוג "פקס)מיון(,  ימים בשבוע במחלקה לרפואה דחופה

אונקולוגי, -הנדיבה של קרולה לוי ז"ל, במטרה לסייע בקידום הטיפול בילדים חולי סרטן המטופלים במערך ההמטולוגי

ידר במסגרת מתנות לילדי שני 20,000 -בזכות תרומה נדיבה של קרן ריאליטי וחלוקה של כ חידוש "חדר המתנות"

 מחקר)מיון(, מימון  פרויקט שיפור איכות שהיית מטופלים במחלקה לרפואה דחופה, פרויקט "מתנה לכל ילד"

    שמטרתו לבחון דרכי טיפול חדשות בהפרעות קשב וריכוז בקרב ילדים ועוד.

 לינק לתרומות ות העמותה למען ילדי מרכז שניידר כנסו ללינק:לתרומה ותמיכה בפעיל

 2020כשנה אזרחית פורייה ומתכונן לשנת  2019מרכז שניידר לרפואת ילדים מסכם את שנת 

 

 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( במרכז שניידר לרפואת ילדים.  53,000  -כ 

 59  למערכת  2019תינוקות וילדים חוברו בשנתECMO .המחליפה את פעילות הלב והריאות , 

 ימי אשפוז.  74,000 -אשפוזים נרשמו במחלקות השונות בשניידר, כ 13,500 -כ 

 36  3ובני נוער התקיימו במהלך השנה החולפת במרכז שניידר, מתוכם ניתוחי השתלות איברים בתינוקות, ילדים 
השתלות כליה. אחת ההשתלות  20 -ו השתלות כבד, 13, 13.5ניתוח השתלת לב בנער בן  השתלות לב, מתוכם

    .5תרומת כליה אלטרואיסטית לילד בן המיוחדות שהתקיימו השנה, התבצעה בזכות 

 39 ,ילדים ובני נוער עברו השתלות מח עצם.  תינוקות 

 ניתוחים  260 -ניתוחי לב, חזה וכלי דם וכ 470 -ניתוח, מתוכם כניתוחים בוצעו השנה בחדרי ה 12,000 -כ
 . 7גידול ענק ונדיר שהוסר מבסיס הגולגולת של ילדה בת נוירוכירורגים, ביניהם 

 במרכז שניידר.טיפולי המודיאליזה התבצעו ביחידת הדיאליזה   1,120 -כ 

 צנתורי כלי דם בוצעו בחדרי הצנתורים במכון הלב במרכז שניידר.  450 -צנתורי לב וכ 1,100 -כ 

  זו השנה השלישית ברציפות, על פי דירוג משרד נבחרה מחלקת הפגים בשניידר למחלקה מצטיינת 2019בשנת ,
פגים השוקלים  165פגים וילודים במחלקת הפגים במרכז שניידר, מתוכם  865הבריאות. במהלך השנה, טופלו 

 12צבר מקרים נדיר בו טופלו במקביל בפגייה באחד השבועות בשנה החולפת, התקיים  קילו. 1.750 -מתחת ל
 . זוגות תאומים

 ילדים טופלו ביחידה לטיפול נמרץ. 1,000 -כ 

 ביקורים נרשמו במרפאות החוץ ובמכונים במרכז שניידר. 207,000 -כ   

 56 ביחידת אף אוזן גרון וטופלו  ילדים כבדי שמיעה החלו לשמוע, לאחר שעברו השנה השתלות שתל קוכליארי
 במכון לאודיאולוגיה בשניידר והחלו לשמוע. 

 85  אחיות ורופאים משתלמים ממדינות שונות, ביניהן: קזחסטן, רומניה, מולדובה, רוסיה, שוודיה, ברזיל, רשות
 פלסטינית, סין, ארה"ב, פולין ומקסיקו. 

 2019המקצועית במהלך שנת פורסמו בספרות מאמרים של חוקרי מרכז שניידר  180 -כ.   
 מחקרים חדשים שנוספו בשנה זו.  200-, מהם כ2019מחקרים פעילים נרשמו בשנת  530

 23  בניצוחו של צוות המרכז החינוכי הפועל במרכז שניידר.  2019בחינות בגרות נערכו בשניידר בשנת 

 ילדים הופיעו באמצעי התקשורת השונים כתבות, ידיעות, ראיונות ואזכורים על מרכז שניידר לרפואת  1,500 -כ
 .2019בישראל במהלך שנת 

 

רופאים, אחיות, עובדי המקצועות  1,500 -מיטות אשפוז יום. בשניידר, עובדים כ 33מיטות, מתוכן  270במרכז שניידר 

 פלים.המטו רפואיים, עובדי מעבדה, מנהל ומשק, העושים לילות כימים למען החלמתם והבראתם של הילדים-הפרא
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