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דבר העורך

 שלום רב,
 

אנחנו שמחים וגאים להוציא לאור את הניוזלטר הראשון
של החוג הלרינגולוגי הישראלי! 

 
חזון החוג הוא לקדם את תחום הלרינגולוגיה וליצור
מסגרת מטפחת לכל העוסקים במלאכה. לאור זאת יצרנו
את העיתון המקוון על מנת שיהיה כלי לתקשורת אתכם,
עמיתינו ועם כל מי שמתעניין בתחום הלרינגולוגיה. בעיתון
נפרסם חידושים ועדכונים מהספרות ומ״השטח״, נעדכן
ברשמים מכנסים בארץ ובחו"ל כמו גם בחדשות ואירועים
חשובים, נלמד להכיר את חברינו הלרינגולוגים, נחלוק

חוויות ונשתף בתיאורי מקרה מעניינים, וזו רק ההתחלה. 
 

כולי תקווה שהתוכניות הרבות יצאו לפועל במהירות עם
שיפור והתייצבות המצב בארץ מבחינת מגיפת הקורונה
וכפי שתוכלו לקרוא בגיליון הנוכחי, ארועים שונים כבר

התקיימו ואחרים קורמים עור וגידים. 
 

קריאה מהנה ומעשירה
ד"ר אריאל רויטמן

 

THE
 

חברות וחברים יקרים,
 

דברים טובים קורים בחוג הלרינגולוגי, וחשבנו שהגיע הזמן
לשתף אתכם !

באפריל השנה קיימנו כנס העשרה ראשון בלרינגולוגיה
למתמחים, ביוזמתה והובלתה של חגית שופל-חבקוק

שתשתף אותנו בחוויות.
טלי לנדאו-זמר, מחלוצות שיתוף הפעולה הרב מקצועי
בתחום הקול בארץ, תספר על האירוע המרגש של הקמת
איגוד הקול הישראלי המאגד תחתיו רופאי/ות אא"ג,

קלינאי/ות תקשורת ומורים/ות לפיתוח קול.
בנובמבר הקרוב נהיה אנו, אנשי החוג הלרינגולוגי, ציר
מרכזי בכנס כירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר,
free-פאנלים ו ,keynotes, debates ונעביר הרצאות

papers  בתחום סרטן הגרון. יניב חמצני ירחיב על כך.
עדי פרימוב-פבר תשתף אותנו בהכנות פרי יוזמתה לקורס
הראשון hands on בלרינגוסקופיה ישירה למתמחים

שיתקיים במס"ר, בבי"ח שיבא בעוד חודשים ספורים.
אביטל פלנר שעושה חיל בסידני, אוסטרליה, תספר על
חוויותיה ב-fellowship אינטנסיבי בלרינגולוגיה וללא ספק
תעודד מתמחים צעירים לבחור בדרך דומה על מנת

להבטיח את עתידם במקצוע בישראל.
תודה רבה לאריאל רויטמן , עורך הניוזלטר והמוציא לפועל

ולאור.
עם חבורה שכזו - תענוג לממש את מטרות החוג

הלרינגולוגי !!
שתהיה לנו שנה טובה, המון אוויר לנשימה וקול צלול

 
 

                               יונתן להב       
                               יו"ר החוג הלרינגולוגי

 

דבר יו״ר החוג הלרינגולוגי



כנס העשרה
בלרינגולוגיה
למתמחים

 30/4/2021

התכנים שנכללו בכנס הקיפו מגוון
נושאים מתחום הלרינגולוגיה,
והוגשו בגישה ישומית לעבודה
היומיומית של רופאי אא"ג, עם
דגש על ניהול מקרים, בדיקה
פיזיקלית ובדיקות עזר. בין
הנושאים: סטרובוסקופיה, בליעה,
שדרוג הבדיקה הלרינגוסקופית,
האזנה לקול החולה, הצגת מקרים 

קליניים וטיפולי מרפאה.  אחת המטרות שהוצבו עם
הקמת החוג הלרינגולוגי, הינה
שיפור הכשרת המתמחים
בלרינגולוגיה ברמה כלל ארצית.
ביום שישי 30/4/2021 קיימנו
בבית החולים בילינסון
בפתח-תקווה, פעילות ראשונה
מסוגה, כנס עיון והעשרה
בלרינגולוגיה המוקדש למתמחים
בלבד. הפעילות היתה ללא עלות,
והתקיימה בקבוצות קטנות של
4-5 מתמחים, ליצירת חוויה
לימודית אינטראקטיבית והדרכה
אישית. בפעילות השתתפו 47
מתמחים מ-15 מחלקות אא"ג
שונות מכל רחבי הארץ, אשר
נחלקו לקבוצות ועברו סדנאות
ע"י צוות של 10 לרינגולוגים

בכירים. 
 

ד״ר חגית שופל חבקוק 

תודה רבה לכל מי שתרם
להצלחתו של הכנס: ביה"ח
בילינסון ופרופ' גדעון בכר על
האירוח, וכן איגוד אא"ג והחברות
התומכות. וכמובן לד"ר חגית שופל
חבקוק שיזמה וארגנה את הכנס,
ולצוות המדריכים שהתנדבו
והשקיעו מזמנם: ד"ר יונתן להב,
ד"ר עדי פרימוב-פבר, ד"ר טלי
לנדאו זמר, ד"ר יניב חמצני, ד"ר
אריאל רויטמן, ד"ר יובל נחלון, ד"ר

יעל שפירא גליץ, ד"ר יובל סלוביק 
וד"ר לימור בנימיני. 

הכנס היה מרגש במיוחד מאחר
וזה היה לכנס מתמחים ראשון
מזה זמן רב, לאחר הסרתן של
חלק ממגבלות הקורונה. שביעות
הרצון מהפעילות היתה גבוהה
מאוד. במשובים, 98% השיבו
שרכשו ידע שיעזור להם בעתיד
בטיפול בחולים, ו-100% השיבו
שימליצו לחבריהם להשתתף
ביום דומה. מבין ההערות
שנכתבו במסגרת המשוב:
"מלמד, מעשיר, חשוב. כן ירבו.

תודה רבה על ההשקעה" , "היה
מעולה וצריך לעשות את זה בכל
תת התמחות", "מהוקצע, מוקפד

היטב, מלמד ומעשיר. תחושה 
טובה שמשקיעים בך." 

לוח ארועים של החוג הלרינגולוגי



הקמת איגוד הקול הישראלי

ד״ר טלי לנדאו זמר

 

באחד ביוני 2021 זכינו להשתתף באירוע מכונן, הוא הוא אירוע
ההשקה של איגוד הקול הישראלי!

איגוד הקול הישראלי הוא בית לכל מי שתחום הקול חשוב לו ויקר
לליבו. הארגון מאגד אנשי מקצוע בתחום הקול, משתמשי קול
מקצועיים ושאינם מקצועיים, וכן אנשים שמתעניינים בתחום הקול
(שוחרי קול). פעילות האיגוד שואפת לקדם את ההתמקצעות של

חברי האיגוד ושל כלל האנשים העוסקים בתחום הקול, ובכך לתרום
לקידום הטיפול, ההוראה והמחקר בתחום הקול בישראל.

האיגוד הישראלי הצעיר שנולד זה עתה מצטרף לאיגודים מבוססים
ומכובדים ברחבי העולם שחורטים על דגלם את ההתייחסות
VOICE – ה ,BVA - ההוליסטית המולטידיסיפלינרית לקול דוגמת ה

FOUNDATION  וה – PEVOC ואנו גאים על כך מאד!

 

..גם בדברים
הבסיסים ביותר

עדיין רב הנסתר על
הגלוי, שיש לנו

הרבה מה ללמוד
אחד/ת מהשני/ה..

קול קורא לכנס ראש צוואר בנובמבר
 

י נ חמצ ב  י נ י ר  ״ ד

הכנס השנתי של החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר יחול השנה בין 4-6 בנובמבר בבית המלון

אלמא אשר בזיכרון יעקב. אחד הנושאים המרכזיים בכנס יהיה אונקולוגיה של הגרון. חברי החוג הלרינגולוגי

לקחו חלק משמעותי בקביעת תכני המושבים, תכנון הפאנלים ושיבוץ המרצים. כל זאת על מנת ליצור מפגשים

אקדמיים מעניינים ודיוני מקרים מאתגרים. אני קורא לכולם ליטול חלק פעיל בכנס הצפוי בלינק זה. 

הצגת עבודות מחקר, מעורבות בדיונים, השתתפות פעילה בפאנלים ונוכחות פיזית בימי הכנס יתרמו לקיומו של

כנס פורה ומעניין, ברמה מקצועית גבוהה ובעל תרומה לכל המשתתפים.

כנס ההשקה של איגוד הקול הישראלי היה כנס
וירטואלי, ברוח התקופה. בכנס השתתפו למעלה מ –

130 איש וההתרגשות הייתה בשיאה.

כמיטב המסורת בכנסים מסוג זה ,הכנס שילב הרצאות,
יחד עם תרגול מעשי והופעות מוסיקליות LIVE!  נושאי
הליבה בכנס הראשון נבחרו כהומאז' לנושאי הליבה של
תחום הקול ולכן שלושת מושבי הכנס דנו בנושאים
נשימה, ויברציה ותהודה. את המושבים הנחו נציגים
משלוש הדיסיפלינות. מהכנס עלו שלושה דברים
עיקרים: גם בדברים הבסיסים ביותר עדיין רב הנסתר על
הגלוי, יש לנו הרבה מה ללמוד אחד/ת מהשני/ה ושיתוף
פעולה אינטרדיסיפלינארי יכול להביא לפריצות דרך גם

בקליניקה וגם במחקר!
זה הזמן להודות לעוסקים במלאכה, גברת ארמת
ארנהיים שרון, הרוח החיה מאחורי האיגוד, נציגי איגוד
הלרינגולוגים (ד"ר עדי פרימוב וד"ר יונתן להב), נציגי
אגודת קלינאי התקשורת (הגברת פנינה ארנטל, פרופ'
עופר אמיר והגברת שרי לוטם), הגברת מוריה מיטווך,

הגב' טל אמיר-פרנקל ומר יעקב ליברמן.
הועד המנהל שקד במרץ על הבחירות הדמוקרטיות
לועד המנהל הבא והן על תיכנון הכנס השני של איגוד
הקול הישראלי באביב הבא, שיהיה בשאיפה כנס פיזי

ומוחשי ביותר! 
 

STAY TUNED in this link

 

https://ishnosconf2021.forms-wizard.biz/
https://israelivoiceassociation.org/


מה הדבר השונה ביותר שאת חווה כעת במקום עבודתך

בשונה ממה שהכרת בארץ?

אני עושה את הפלושיפ בהנחייתו של פרופ' דניאל נובקוביץ',

זאת במסגרת Dr Liang Voice Program באוניברסיטת סידני

באוסטרליה. במסגרת השתלמות זו בתקופה יחסית קצרה אני

לוקחת חלק במאות ניתוחים ופעולות (הן בחדר הניתוח והן

במרפאה) כולם בתחום הלרינגולוגיה, דבר המאפשר לי חשיפה

מקצועית גדולה ורכישת מיומנויות רבות ובטחון בתחום זה.

בנוסף, כחלק מעבודתי בפלושיפ אני לוקחת חלק בקבוצת

מחקר לרינגולוגי באוניברסיטה. מעבר לכך, מערכת הבריאות

באוסטרליה שונה לחלוטין ממערכת הבריאות בארץ, דבר

המשפיע על אופי עבודתי: אני מנתחת עם המנטור שלי

בחמישה בתי חולים שונים ברחבי סידני, ורוב החולים,

הציבוריים והפרטיים, נבדקים במרפאה פרטית. אופי עבודה זה

מאפשר לי חשיפה מגוונת לחולים שונים, כמו גם למיכשור מעט

שונה בכל אחד מהמקומות בהם אנחנו מבצעים את הניתוחים.  

 

ספרי לנו על מטופל עם מקרה מיוחד שיצא לך לפגוש

אני זוכרת מקרה מרתק של זמרת מבצעת פעילה שהגיעה

שלושה שבועות לאחר ניתוח דחוף לכריתת תוספתן עם צרידות

חדשה. לאחר אקספלורציה בחדר ניתוח גילינו שבמהלך

האינטובציה כל הלמינה פרופריה של המחצית האחורית של

מיתר ימין "נתלשה" וכעת הגל המוקוזלי חסר באיזור. מספר

ימים לאחר מכן הכנסנו אותה לחדר הניתוח. בניתוח החלטנו

על גישה שמרנית והתחלנו הזרקות סטרואידים, תהליך שאנחנו

חוזרים עליו פעם בחודש במרפאה כרגע, ובמקביל המטופלת

מבצעת טיפולי קול אינטנסיביים, עם שיפור משמעותי, וכרגע

נראה שחזרתה לבמות היא בהחלט יעד בר השגה.

 

מה ה-Take home message שלך?

הרמה המקצועית של תחום הלרינגולוגיה בארץ היא גבוהה

מאוד, ולגאוותי הרבה קרה לא פעם אחת שהמנטור שלי ציטט

מומחים מישראל. עם זאת, הפלושיפ מאפשר חשיפה רחבה

ואינטנסיבית מאוד בזמן קצר יחסית, תוך צבירת מיומנויות

ובטחון גדולים. מדובר חוויה מומלצת מבחינות רבות!

 

רהכר את המומחה נ פל טל  י אב ר  ״ ד

שלום אביטל, ספרי לנו על עצמך.

אני בוגרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית

בירושלים. התמחיתי במחלקת אא"ג וניתוחי ראש צוואר במרכז

הרפואי "שמיר" אסף הרופא. במהלך השנתיים טרם נסיעתי

לפלושיפ הקמתי במחלקה את מרפאת הקול והבליעה.

במסגרת זו בין היתר הקמנו גם צוות בליעה מולטי דיספלינרי

הכולל מומחית בגריאטריה, קלינאית תקשורת ומומחית

בהדמיה. לדעתי, פלושיפ בלרינגולוגיה היא כלי חשוב בפיתוח

התחום בבית החולים כאשר אשוב לישראל.

 

מדוע בחרת לעשות פלושיפ בלרינגולוגיה?

משלב מוקדם בדרכי המקצועית הבנתי את החשיבות האדירה

של פלושיפ בחו"ל - בראש ובראשונה בשל הצורך לרכוש

מיומנויות ולהתמקצע בתחום על בסיס היקף ניתוחים גדול

הנגזר מגודל האוכלוסיה ומכמות הפעולות והניתוחים שניתן

לבצע בפרק זמן נתון. בנוסף לכך, העבודה בפלושיפ במרכז

רפואי המתמחה בתחום מסויים ובו מתקיימים כמעט באופן

בלעדי הניתוחים בתחום זה, מאפשרת לעבוד עם הטובים

ביותר בתחום, כמו כן חשיפה לטכנולוגיות חדשות וטכניקות

ניתוחיות חדשניות. 

מבחינה אישית, אני נחשפתי לתחום הלרינוגולוגיה עוד

כשהייתי סטודנטית לרפואה בשנים הקליניות במסגרת תוכנית

חילופי סטודנטים בארה"ב. לאחר מכן המשכתי להתעניין

בנושא במהלך ההתמחות ואף לפתח את הנושא בבית החולים

שלי, כך שבחירה בפלושיפ בתחום זה הייתה טבעית.

 

״ולגאוותי הרבה קרה לא
פעם אחת שהמנטור שלי
ציטט מומחים מישראל״



בקבוצות קטנות ובהדרכה צמודה, תוך שימוש
בסימולטורים מסוגים שונים יתרגלו המתמחים ניתוחים
לסילוק של נגעים שפירים ממיתרי הקול, ניתוחי לייזר,

הזרקת חומרי מילוי למיתרי הקול ועוד.
הקורס יתקיים במרכז לסימולציה רפואית (מסר)
במרכז הרפואי שיבא. בקורס ישתתפו 10-12 מתמחים
בשנים הראשונות להתמחותם אשר יודרכו על ידי

לרינגולוגים בכירים מהמחלקות השונות.
אנו רואים בקורס זה חלק אינטגרלי ממסלול ההתנסות
של מתמחה אא"ג בתחום הלרינגולוגיה ומאמינים
שהקורס יהפוך לאבן דרך בהכשרת מתמחי אא"ג

בארץ.
 

HANDS ON הקורס הראשון :SAVE THE DATE
בלרינגוסקופיה ישירה למתמחים באא״ג

ד״ר עדי פרימוב פבר
 
 

כחלק מהמטרות שהצבנו לעצמנו ובהלימה לחזון
איגוד אא"ג ולחזון החוג הלרינגולוגי הישראלי אנו
רואים בהוראת המתמחים ובקידום המצוינות

הרפואית ערך חשוב.
שיפור מיומנויות על ידי תרגול בסימולטורים הפך
לחלק אינטגרלי מהכשרת מתמחים במקצועות
הכירורגיים ואף לעיתים לחלק מדרישות הסילבוס
להשלמת תוכניות התמחות שונות. תפיסת העולם
של החינוך הרפואי מתקדמת ל "התמחות מבוססת
,Competence Based Surgical Education "תוצאים
ולהתנסות בסביבה בטוחה לצורך אימון וחיזוק

כישורים כירורגיים.
ברוח זו ומאחר ומקצוע הלרינגולוגיה בכלל וניתוחי
הלרינגוסקופיה הישירה בפרט מחייבים דיוק ומיומנות
גבוהה והינם "מופע של איש אחד", המקשה על יכולת
ההנחיה של המתמחים. החלטנו, בעידוד ובתמיכת
ועד איגוד רופאי אא"ג בארץ, להוציא לפועל קורס
ראשון מסוגו בארץ אשר מטרתו להקנות מיומנויות

בסיסיות למתמחים בניתוחי לרינגוסקופיה ישירה. 
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אי מוביליות חד צדדית של מיתר קול הינה מופע שכיח
במרפאת אא"ג. הטיפולים העיקריים הינם טיפול בקול,
התערבות ניתוחית או שילוב של השניים. במהלך השנים
בוצעו מחקרים רבים בנוגע לדרכים חדשות לטיפול
במצב זה, שימוש בחומרים שונים להזרקה למיתרי הקול,
טכניקות ניתוחיות מגוונות וכיוצ"ב. הרצון לשיפור
ולמציאת ריפוי או דרך טיפול אידיאלית הינו גורם מניע

עיקרי עבור חוקרים רבים. חדשנות היא המפתח.
מחקר עדכני מוינה, אוסטריה, מדגים את השימוש
בסטימולציה חשמלית בררנית (סלקטיבית) של מיתרי
הקול במצבים של שיתוק חד צדדי של מיתר קול. זהו
ימוּת ויעילות מחקר ראשוני שמטרתו להעריך את ְיׂשִ
השיטה בהקשר לתנועת מיתר הקול, נוחות המטופל

ותופעות לוואי בהינתן פרמטרים שונים.
המחקר הראה שתגובה ספציפית בלרינקס התקבלה
בקרוב ל-90% מהמטופלים בגירוי במנוחה ובכ-80%

בעת הפקת קול.

זרקור למאמר

גירוי בררני הינו חשוב על מנת להימנע מאי נוחות, גירוי
שרירים שאינם אדוקטורים או מגירוי דו״צ של מיתרי הקול.

 
עבודה זו היא דוגמה למחקר קליני שיכול לשנות את פניו
של תחום. אינני יודע אם בסופו של דבר יתברר שמדובר
בטיפול שישנה את חוקי המשחק או לא, אבל ברור לכולנו
שלכל הפחות עלינו להישאר עדכניים בספרות המקצועית
אם לא להיות גורמים פעילים בהתפתחות הרפואית על

מנת שהחדשנות תמשיך להציל חיים.
בגליונות הבאים נמשיך עם סקירות קצרות של מאמרים

נבחרים בנושאים שונים.
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