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דבר העורך

 שלום רב,
 

פעילות רבה וענפה הייתה בחודשים האחרונים כפי
שתוכלו לקרוא בניוזלטר השני של החוג הלרינגולוגי
הישראלי המובא לפניכם.  מאז שהחוג הוקם, הפעילים
עומלים בפרך על מנת לקדם תחום מרתק זה לכל

המתעיינים והעוסקים בו.
 

בניוזלטר זה נמשיך להכיר את הלרינגולוגים ברחבי הארץ,
נתרשם מפעילות החוג ונלמד מהם המאמרים הנחשבים
ביותר של שנת 2021. אני פונה לכל הקוראים לשלוח
שאלות, הצעות לשיפור, המלצות על מאמרים חדשים ואף

תיאורי מקרים מעניינים.
 

כפי שניתן לקרוא בהמשך, הכנס השנתי של איגוד אא"ג
מתקרב בצעדי ענק וכולי תקווה שנוכל להיפגש פנים מול
פנים ולהתעדכן בכל חדשות רפואת אא"ג ולרינגולוגיה

בפרט.
 

ולקינוח, ברכות לבביות ליו"ר החוג על המינוי האקדמי
החדש: פרופ' יונתן להב.

 

קריאה מהנה ומעשירה
ד"ר אריאל רויטמן

 

THE
 

חברות וחברים יקרים,
 

חלום שחלמנו התגשם, וזכינו להיות שותפים להקמת איגוד
הקול הישראלי, אחד מאבני היסוד בחזון החוג הלרינגולוגי.
האיגוד חי ופעיל מאוד - ד"ר עדי פרימוב, יו"ר האיגוד, וד"ר
חגית שופל-חבקוק, המזכירה המדעית - יספרו על הנעשה

ועל תכניות עתידיות.
הפגנו נוכחות מרשימה כ- faculty בכנס ראש צוואר
שהתקיים בזכרון יעקב, והשתתפנו בהרצאות מגוונות
ופאנלים והדגשנו את זיקת החוג לתחום האונקולוגי

ונגזרותיו. ד"ר יעל שפירא-גליץ תפרט על כך.
קיימנו את הקורס הראשון HANDS ON בלרינגוסקופיה
ישירה, ונשמע על כך עדות ממקור ראשון של ד"ר עמיאל
דרור שזכה להשתתף בקורס. אנחנו עם הפנים קדימה

לקורס הבא באפריל הקרוב.
ד"ר יובל נחלון יספר על כנס בליעה בינלאומי מוצלח
שהתקיים באיכילוב, וד"ר טלי לנדאו-זמר תזכיר לנו שמצפה

לנו מפגש אמיתי סוף סוף באילת ממש בקרוב.
ד"ר יעל אסטרייכר-קדם תשתף אותנו במאמר שהוא
פרוייקט מיוחד ולא שגרתי, וד"ר יקי כהן יספר לנו על

חלוציות לרינגולוגית בארץ ואיך זה בכלל קשור לסנוקר. 
תודה לד"ר אריאל רויטמן על העריכה וההפקה של

הניוזלטר
 

שיהיה לנו המשך שנה נהדרת !
יונתן להב 

דבר יו״ר החוג הלרינגולוגי



לחוות את הכל
מהקול

 

הייתה לי ההזדמנות להשתתף
בקורס המעשי מטעם החוג
הלרינגולוגי שהתקיים בנובמבר
האחרון. בהגעה למרכז
הסימולציות בשיבא קיבלו אותנו
ד''ר להב וד"ר פרימוב יחד עם
לרינגולוגים נוספים מרחבי הארץ
לשיחת פתיחה קצרה עם סקירה
של התחנות השונות. לאחר חלוקה
לזוגות ומבלי לבזבז זמן נוסף
התפזרנו לתחנה הראשונה.
ההפתעה שחיכתה לי וליתר
המשתתפים הייתה אדירה. בכל
תחנה קיבלו את פנינו שני
לרינגולוגים ומסביבנו שפע של
כלים כירורגיים, ציוד אנדוסקופי
ומיקרוסקופי, דגמי לרינקס שונים
ועוד. תשומת הלב של המארגנים
לפרטים הקטנים בליווי הדרכה
אישית משרים אווירה אמיתית של

פעולה בחדר ניתוח. 

במהלך היום המשתתפים עוברים
בסבב את כל התחנות ומתנסים במגוון
רחב של פעולות: תחנת עבודה בלייזר,
תחנת הזרקה למיתרי הקול, תחנת
אינטובציה בגישה ללרינגוסקופיה,
תחנת כריתת נגעים ממיתרי הקול,
תחנת בליעה, תפירה ועוד. במהלך
הפעולה המשתתפים מקבלים פידבק
על עבודתם וטיפים חשובים לשיפור

המיומנויות הנלמדות
 

חשוב לציין שהאווירה בקורס מאוד
נינוחה ומזמינה את המשתתפים
לשאול בחופשיות על כל שעולה על
דעתם גם אם מדובר בנושאים פשוטים

ובסיסיים. 

ד״ר עמיאל דרור
מתמחה המרכז  הרפואי לגליל

בסוף היום נהנינו מארוחת צהריים
מעולה באווירה משפחתית
שאפשרה לנו להכיר עוד יותר
בינינו המתמחים וכמובן שגם את
הבכירים. הרי לא בכל יום יש לך
הזדמנות לשבת בשולחן אחד עם

צוות לרינגולוגים מכל הארץ. 
 

בחוויה האישית שלי הקורס מהווה
קפיצת מדרגה לידע תאורתי
ומעשי ופותח דלת לעולם המגוון
של תחום הלרינגולוגיה - ממליץ
בחום לכל מתמחה להגיע לקורס

החשוב הזה במהלך ההתמחות.  

לוח ארועים של החוג הלרינגולוגי



כנס בליעה חובק עולם

ד״ר יובל נחלון

בסוף נובמבר 2021 נערך בבית החולים איכילוב כנס חובק עולם
בנושא בליעה. בכנס השתתפו מעל 120 אנשי מקצוע מעולם
הרפואה, קלינאות התקשורת והתזונה הן באולם והן בצפיה דרך

הרשת.
בכנס הרצו מגוון מרצים מחזית עולם הבליעה, והנוכחים האזינו

וצפו בהרצאות מעניינות וחדשניות. 
AI -ד"ר רומי יואהה מאוניברסיטת טוקיו הדגימה את מערכת ה
שפיתחה ואשר מאפשרת סיור וירטואלי בתוך דרכי האוויר
והבליעה. ד"ר פיטר בלפסקי מ-UC Davis  בקליפורניה סיפר על
טיפולים חדשניים לנזקי קרינה. ד"ר ג'קי אלן מאוניברסיטת אוקלנד
סקרה את התפתחות הבליעה לאורך שלבים שונים בחיים בדגש על
בעיות הבליעה בגיל המבוגר וד"ר ננסי פרינצה מאוניברסיטת

.Post-COVID סלוניקי דיברה על בעיות בליעה
ד"ר שרה אבו-גאנם מ- "SUNY" בניו-יורק סיפרה על בדיקות סקר
לאבחון בעיות בליעה, ד"ר אנאיס ראמו מ"קורנל" בניו-יורק על
טיפולים חדשניים למניעת אספירציות, ד"ר נגה נתיב-זלצר
מאוניברסיטת תל אביב תיארה את היחסים בין דרכי האוויר
UC Davis-והבליעה בפתולוגיות שונות וד"ר ליסה אוונג'ליסטה מ
הסבירה לגבי העקרונות המנחים את טיפול הבליעה במקרים קשים

במיוחד.
 

 כנס איגוד אא"ג השנתי באילת
 

מר ז ו  א ד נ ל י  טל ר  ״ ד

בעוד שבועות ספורים, כולנו תקווה, להיפגש שוב פנים מול פנים, בכנס השנתי של האיגוד באילת! 

לכנס השנה הוזמנו שורה של אורחים מכובדים, מובילים בתחומם, מכל רחבי הגלובוס לשתף ולהשתתף במגוון

רחב של קורסים, פאנלים והרצאות, הלו"ז יהיה עמוס כמיטב המסורת!

לכנס הוגשו מספר עשרות עבודות וקורסים בכל התחומים השונים של הלרינגולוגיה שנסקרו בצורה אנונימית

על ידי לרינגולוגים בכירים מכל רחבי הארץ. השנה הוגשו מספר רב במיוחד של עבודות ולכן לצערינו ניתן היה

לקבל רק כמחצית מהעבודות המצויינות שהוגשו להצגה פרונטלית. חברי החוג שלנו ימצאו ענין רב בפאנלים

המתוכננים, בהצגת עבודות מקוריות וגם בקורסים בתחומי הענין שלנו . אל תפספסו!

אז נחזיק אצבעות שהשנה אחרי האומיקרון ולפני הפאי נזכה להיפגש ולשתף דעות, ידע ולהגביר את שיתופי

הפעולה לטובת פיתוח תחום הלרינגולוגיה בארץ ובזירה הבינלאומית. 

 

ד"ר יעל אסטרייכר דיברה על שיקום בליעה לאחר
כריתת גרון סופרה-גלוטית בגישה אנדוסקופית, ד"ר יעל
מנור על טיפולי בליעה דרך הרשת ואני תיארתי את
 הקמת מרפאת הבליעה רב תחומית באיכילוב. בנוסף

נערך פנל שעסק במטופלים עם בעיות נוירולוגיות שונות
וקשיי בליעה.

על אף שהפקת הכנס היתה כרוכה בקשיים ארגוניים,
טכניים ולוגיסטיים הקשורים לשילוב בין צפיה באולם
ומרחוק ובין תזמון ההרצאות של אנשי חו"ל עקב פערי
שעות ניכרים, הכנס היה מעניין, מלמד, חדשני ומקצועי,
והיה נעים להפגש סוף סוף פנים אל פנים. ועל כך תודה

מיוחדת לכל המשתתפים והמארגנים.
 

SAVE THE DATE-  9-11/3/2022



ןהכר את המומחה כה י  ק י ר  ״ ד

איך אתה שומר על גיוון ועניין בעבודה היומית כלרינגולוג?

מאז ומתמיד אהבתי מתמטיקה, פיזיקה, מוזיקה ושירה. את כל

אלה מצאתי בתחום התמחות העל שלי - הלרינגולוגיה. 

בעבר החשבתי את עצמי פיזיקאי ומוזיקאי "מתוסכל". לפני

כשמונה שנים התחלתי לעסוק במחקר תרגומי ובפיתוח מכשור

רפואי ובכך כיפרתי על הרגשת "התסכול" בתחום הריאלי. את

הרגשת המוזיקאי "המתוסכל" החלפתי בעבודה עם משתמשי

קול מקצועיים בהם זמרים, שחקנים וחקר הקול האנושי. אני

שותף לפיתוח אלגוריטמים לזיהוי פתולוגיות במיתרי הקול

ובעיות הגייה. היום אני משלב בין התחומים הללו ונהנה מכל

רגע.

כפי שציינתי, במקביל לעבודה הקלינית היום יומית כלרינגולוג

אני עוסק במחקר קליני, מחקר בסיסי ומחקר תרגומי – כלומר,

מחקר מכוון צרכים קליניים. המחקר שאני עובד עליו עכשיו

הוא פיתוח של מכשיר פלזמה קרה (גז מיונן בטמפרטורת

החדר) להרג תאי סרטן. מחקר נוסף עוסק בעיבוד קול לזיהוי

פתולוגיות בגרון.

  

 

מה תמליץ למתמחים בתחילת ההתמחות שמתעניינים

בלרינגולוגיה?

למתמחה שמתעניין בתחום אני ממליץ קודם כל להכיר את

הספרות הרפואית בנושא, להכיר את "השחקנים", בתחום ליצור

עימם קשר, לנסוע לכנסים שעוסקים בתחום במטרה לצאת

בסיום ההתמחות להשתלמות עמיתים בתחום. היום יש מקומות

בארץ שיש להם תוכניות טובות להשתלמות בתחום אבל תמיד

עדיף לנסוע למסע מעשיר זה בחו"ל. 

אני משחק סנוקר מדי יום שלישי במועדון לינקולן בתל אביב.

מזמין את מי שמעוניין להגיע למשחק שם אני מבטיח להסביר

למה כדאי להיות לרינגולוג.

 

 

שלום יקי, איך תחום הלרינגולוגיה השתנה מאז הפלושיפ

שלך ועד היום שאתה מנהל המחלקה הלרינגולוג הראשון

בארץ? 

בשנת 2002 סיימתי את התמחותי באף אוזן וגרון ניתוחי ראש

צוואר בבית החולים איכילוב ונסעתי לצפון קרוליינה להתמחות

בתחום הפרעות קול ובליעה (לרינגולוגיה). כאחד הראשונים

לעבוד אך ורק בתחום ההתמחות הזה, נתקלתי לא פעם

באמירות כגון "עד עכשיו טיפלנו וניתחנו חולים אלו ללא

השתלמות והכל היה בסדר". בחדר הניתוח, ההתעקשות של

הדור הראשון לציוד ייעודי נתקלה לא פעם בהרמת גבה. אבל

לאט, לאט, במקביל לכניסה של עוד עמיתים נלהבים לתחום

הקול והבליעה, השגנו את ההכרה וההבנה בתחום. 

חולים שבעבר היו מופנים לקרינה לטיפול בגידולים מוקדמים

של מיתרי הקול, עוברים היום הסרה של הגידול בלייזר. חולים

עם שיתוקי מיתרי קול זוכים להזרקה של חומר מילוי או שימוש

בתותב לשיפור קולם, במקום לשמוע שהמצב אבוד.

 

האם היה שינוי משמעותי בעבודה היומית שלך מאז

המינוי למנהל מחלקה?  

היום אני מנהל מחלקה בקריה הרפואית לבריאות האדם בבית

החולים רמב"ם בחיפה. אני גאה במיוחד בתוכנית השתלמות

העמיתים שהקמתי, אשר הכשירה כבר שישה רופאים שעיקר

עבודתם היא בנושא הפרעות קול ובליעה. למרות העבודה

הבירוקרטית הרבה שנלוות לתפקיד מנהל מחלקה, אני לא

מוותר על המפגש עם המטופלים, מבצע שלוש מרפאות

ייעודיות בשבוע, ושני ימי ניתוחים. 

.

 

״היום אני משלב בין
התחומים הללו ונהנה

מכל רגע״



ד״ר יעל שפירא גליץ
 
 

בנובמבר 2021 התקיים הכנס השנתי של החברה
הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש צוואר.
כנס זה מתקיים אחת לשנה ומוקדש לאבחון ולטיפול
במטופלים ומטופלות עם סרטני הראש והצוואר.
הכנס מיועד לכל המקצועות שמשתתפים בטיפול
באוכלוסייה זו, מתחום האונקולוגיה, רפואת אף אוזן

וגרון, קלינאות תקשורת, סיעוד ועוד. 
השנה חלק נכבד מהכנס הוקדש לסרטן הגרון. 

נציגים ונציגות מהחוג הלרינגולוגי נטלו חלק פעיל
בכנס, בפאנל בניהולה של ד"ר טלי לנדאו-זמר הציג
ד"ר יונתן להב את המחקרים העדכניים ביותר על
היעילות של ניתוחים אנדוסקופיים לטיפול בסרטן
הגרון. ד"ר חגית שופל-חבקוק הציגה את הגישה
לטיפול בהפרעות קול לאחר הקרנות או ניתוחים
לסרטן הגרון. ד"ר יניב חמצני השתתף בדיון "ראש
בראש" עם האונקולוגית ד"ר נוגה קורמן על הטיפול

בקרצינומה סופרה-גלוטית מוקדמת. 

ד״ר יעל אסטרייכר - קדם

וד"ר יובל נחלון ואני הצגנו את האתגרים בטיפול
בהפרעות בליעה באוכלוסיה של מטופלים עם סרטני
הראש והצוואר. ד"ר יקי כהן השתתף בפאנל רב תחומי
בו הוצגו מקרים מורכבים של סרטן סופרה-גלוטי וד"ר
יעל אסטרייכר-קדם וד"ר אריאל רויטמן השתתפו
בפאנל רב תחומי שעסק באתגרים במעקב אחר

מטופלים ומטופלות שטופלו בכימותרפיה וקרינה. 
 

החוג הלרינגולוגי מודה למציגים ולמציגות בכנס 
 ומעודד את יתר חברי וחברות החוג לקחת חלק

בכנסים עתידיים. 
 

כנס החברה הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה
של הראש והצוואר 

במאמר להלן, שמחבריו ממרכזים מובילים בארצות
הברית, בלגיה וצרפת, מוצגת רשימת העבודות המובילות
בלרינגולוגיה בשנים 2000 – 2020. המחברים השתמשו
בשיטת דלפי (Delphi) המבוססת על סבבים של שליחת
שאלונים למומחים כשתוצאות כל סבב ידועות למומחים
ונדונות על ידיהם כדי להגיע לקונצנזוס. שיטה זו משלבת
בין מומחיות לבין חוכמת המונים. המאמרים נבחרו
במשאל שבו השתתפו 16 לרינגולוגים שנחשבו בעיני
הכותבים למובילי דעה. בשלב הראשון הנשאלים
התבקשו לציין 5-10 מאמרים ששינו את הפרקטיקה
הלרינגולוגית, קבעו בסיס להתפתחות תחום
בלרינגולוגיה, שינו דעה מסורתית או שעמדו במבחן
הזמן. במקביל גובשה ע"י המחברים רשימה של 40
המאמרים המצוטטים ביותר בארבעה תחומי
בלרינגולוגיה (קול, בליעה, היצרות דרכי האוויר וסרטן

גרון) בשנות המחקר. 
 

זרקור למאמר

בשלב השני המחברים שילבו את שתי הרשימות ושלחו אותן
לכל נשאל כדי שיבחר מתוכן את 20 המאמרים המובילים.
מסך הבחירות של כל הנשאלים גובשה רשימה חדשה של
40 מאמרים שכללה את המאמרים שקיבלו את רוב קולות
הנשאלים. בשלב השלישי הנשאלים התבקשו לבחור, מתוך
40 המאמרים האחרונים, את 21 המובילים. בין השלב השני
לשלישי הייתה לנשאלים הזדמנות להיפגש בזום, להציג את
המאמרים שבחרו ולהסביר את בחירתם. כשעברתי על
הרשימה הסופית שמחתי למצוא ברשימה "חברים" ישנים,
מאמרים, שלאורך הקריירה חזרתי לעיין בהם כמו המאמר
של Remacle על הקלסיפיקציות של קורדקטומיות
אנדוסקופיות והמאמר של Hoffman על השינוי בטרנדים של
הטיפול וההישרדות בסרטן גרון, ומאמרים שהכלים שתוארו
VHI- -בהם, משמשים אותי כשיגרה במרפאה כמו שאלון ה
10 וה- EAT-10. מעניין ואולי מטריד, שכל המאמרים
הנבחרים היו קליניים ושרובם רטרוספקטיביים. באופן לא
מפתיע, כולם היו באנגלית ורובם נכתבו במוסדות בארצות

הברית.
 

Twenty-One for 2021: The Most Influential Papers in
Laryngology Since 2000.  The laryngoscope. Feb
2021.  Open access link 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lary.29781
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lary.29781


תקופה ממושכת שעמלנו; קבוצה של מורים לפתוח קול,
קלינאי תקשורת ולרינגולוגים בכדי לבנות תקנון, לכתוב
נהלים, לקיים בחירות (תחת השגחת ועדת ביקורת)

ולהתחיל את פעילותנו כ "ועד נבחר".
נבחרנו לקדם את איכות ובריאות הקול בארץ, לייצר
היכרויות ושיתופי פעולה רב תחומיים, לעודד
התמקצעות ומקצוענות ולהרחיב את הידע והחשיפה
של מקצועות הקול ושל כל שוחרי הקול לתחום שיקר

כל-כך לליבנו. 
בוועד שלנו שתי קלינאיות תקשורת- פנינה ארנטל וענת
זית, שלוש מורות לפתוח קול- תמי קצין, ארמת
ארנהיים-שרון ושרית ברקן ושתי לרינגולוגיות- ד"ר עדי

פרימוב-פבר וד"ר חגית שופל-חבקוק.
על מנת לקדם את מטרות האיגוד הועד פועל במספר
דרכים. מידי חודש מתקיים וובינר מקוון, אליו ניתן
להתחבר בזום. עד כה, קיימנו פאנל על צרידות בילדים
וכן פאנל על שיתוק מיתר קול בהשתתפות ד"ר אריאל
רויטמן, דינה שפונט, קלינאית תקשורת והמורה לפתוח
קול, מורן כהן טלמור, ארחנו לוובינר מרתק את המורה
האמריקאי לפתוח קול- ג'סטין סטוני אשר הדריך מהם
"עשרת הדברים שאין לחשוש מהם" בתהליך לימודי
פתוח הקול. בחודש ינואר התארחה קלינאית התקשורת
אידי האפנר אשר הרצתה על תהליך הזדקנות הקול ועל
שיטות טיפול ייחודיות ואחריה הפרופ' מרקוס הס, על
פעולות מרפאתיות בלרינגולוגיה. הוובינרים מצולמים
וחברי האיגוד יכולים לצפות בהם בדף הפייסבוק "חברות
וחברי איגוד הקול הישראלי". בנוסף עולה בדף
הפייסבוק, ה "מושג השבועי" בו מוסברים ומובהרים
בצורה פשוטה וקלה מושגים מתחום הקול. מטרתנו היא
לייצר שפה אחידה ונהירה לכולם ובכך לאפשר דיונים
רב תחומיים מעשירים המקדמים את כל מקצועות הקול
המיוצגים באיגוד. בדף הפייסבוק ניתן למצוא גם המלצות
לקריאה של מאמרים מעניינים ושיתוף של אירועים
המתקיימים על ידי איגודים וקבוצות אחרות ואשר יכולים

לעניין את חברות וחברי האיגוד. 
 

הכנס השנתי של איגוד הקול הישראלי יתקיים ב 26-27 במאי
2022 במלון C בנווה אילן . זהו אירוע השיא של השנה
ואנחנו נערכות לכנס מקצועי, חברתי, מרתק ופעיל. עוד לא
היה כנס כזה בארץ! חשוב לנו שחברי החוג הלרינגולוגי ייקחו
חלק משמעותי בפעילויות- הרצאות, פאנלים וסדנאות. (על
מנת להגיש הצעה יש ללחוץ על הקישור אשר נשלח ב "קול

קורא" בפייסבוק או במייל).
אנחנו פועלות במסגרת הוועד במרץ, בנחישות ומתוך

תחושה של שליחות. 
מצפות לראותכם.ן בפעילויות המקוונות ובכנס השנתי.

 

להתראות,
ד"ר עדי פרימוב-פבר, יו"ר איגוד הקול הישראלי

ד"ר חגית שופל-חבקוק, המזכירה המדעית של האיגוד
 

לינק לטופס הסבר להגשת הרצאות וסדנאות
 
 

"אם תרצו אין זו אגדה" 
זה איגוד: 

"איגוד הקול הישראלי"
 

https://docs.google.com/document/d/1JeWJqcQFwrHc3_avWFsQL389mJcqR6oF/mobilebasic

