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שיחה אישית עם ד"ר קלאודיה בלום

להקים  אותך  הביא  מה 
השיניים  מרפאת  את 

המצליחה שלך?
רופאת  אני  "במקצועי 
 35 מ-  למעלה  שיניים 
וגדלתי  נולדתי  שנה. 
באורוגוואי, והגעתי לארץ 
בשנת 1984 למשך חמש 
קיבלתי  בארץ  שנים. 

רישיון לעבוד כרופאת שיניים והתמקדתי בטיפולי שורש. לאחר שחזרתי 
לחו"ל הקמתי את מרפאת השיניים שלי שם ועבדתי בה עד שעליתי לארץ 

לפני כשנתיים.
"לפני חצי שנה הקמתי את מרפאת השיניים שלי בירושלים, בבניין בית 
אגד. מקום מרכזי ונגיש במיוחד, לנוחות המטופלים. וכיום, לאחר חצי שנה 

של עבודה, מעגל הלקוחות המרוצים הולך וגדל ברוך השם".
מרפאת השיניים שאת מנהלת הספיקה לרכוש שם של כבוד, מה עומד 

מאחורי ההצלחה?
במרפאות  עבדתי  בתחילה  מיוחדת.  מומחיות  דורשים  שורש  "טיפולי 
שונות, אך החלטתי להקים את מרפאתי הפרטית ומשם להציע את השירות 
המקצועי אותו אני נהנית להעניק לכל מטופל, בכל גיל - החל מילדים 
קטנים ועד למבוגרים. אצל ילדים יש חשיבות מיוחדת למומחיות בתחום 
הגדילה  תהליך  את  סיים  לא  קורה שהשורש  אחת  לא  השורש.  טיפולי 
שלו, וכבר יש צורך בטיפול. לעיתים מדובר בחור גדול שנוצר בשן קבועה 
הבוקעת מאחורי שיניים חלביות, וההורים טועים לחשוב שמדובר בשן 
חלבית. אבל מכיוון שזוהי שן קבועה, היא זקוקה לטיפול מיטבי שיותיר 
אותה חזקה לאורך שנים, ומנגד השורש עדיין קטן ועדין מאד, ולכן יש 
צורך בטיפול עדין ובמומחיות ואני שמחה להיות השליחה לשמר את השן 

חזקה ובריאה.  
"אני משתדלת כל העת לתת יחס אנושי למטופלים ולהעניק להם את 
את  מבינה  אני  חרדית  שיניים  כרופאת  חלק מהתהליך.  התחושה שהם 
מטפלת  כשרופאה  בנח  לחוש  למטופלות  ומאפשרת  הדקים  הניואנסים 

בהן".
מה התוכניות שלך לעתיד? 

"מלבד טיפולי השורש אני מטפלת בתחומים נוספים. במרפאה נמצא 
מומחה לשתלים ואני מתכוונת להוסיף רופאים בעלי מומחיות בתחומים 

שונים, שיצטרפו לצוות".
טיפול  על  יותר  לדעת  שמעוניין  מטופל  "כל  עם:  קפה  שותה  הייתי 

השיניים. חשוב לי להסביר ולהרחיב את הידע של כל מטופל".
הדרך שלי להצלחה: "מקצועיות, ואהבה למקצוע ולמה שאני עושה". 

עצה טובה שקבלתי: "להסתכל על המטופל כעל אדם שלם וכולל, ולא 
רק על השן שלו".

 מרפאת ד''ר בלום 02-6554777
גולדי גרוסמן

שיחה אישית עם ד"ר איילת ארבל-עדן
ראש החוג למעבדה רפואית

במכללת הדסה וב'קמפוס שטראוס'

ד"ר ארבל-עדן היא מרצה בכירה וראש החוג למדעי המעבדה 
הרפואית במכללת הדסה וב'קמפוס שטראוס'. במקביל, ד"ר ארבל-
עדן מובילה קבוצת מחקר שעוסקת בהבנת המנגנון המולקולרי 

.D.N.A של התרחשות מוטציות ותהליכי תיקון
מה כלול בתחום המעבדה הרפואית?

"מדעי המעבדה הרפואית משלבים ידע מדעי, רפואי וטכנולוגי. 
זהו תחום לימודי ייחודי שמתעדכן כל הזמן על רקע החידושים 
ברפואה, בסוגי הבדיקות ובטכנולוגיה. עובדי מעבדה רפואית הם 
עזר לרופאים )אף שלרוב אינם נמצאים פיזית בקרבתם(, שכן על 
מנת לבצע אבחנה של מחלת המטופל ולהחליט החלטות חשובות 
בנוגע לטיפול בו, נסמכים הרופאים במידה רבה מאוד על תוצאות 

בדיקות המעבדה.
"מטרת התוכנית ללימודים בחוג מדעי המעבדה הרפואית היא 
להכשיר נשים, עובדות  מעבדה ברמת ידע ביולוגי ורפואי גבוה, 
יש כישורים  הנחוץ בתחומי המעבדות הקליניות. לבוגרות שלנו 

המתאימים להתנהלות בסביבת המעבדה העכשווית והעתידית.
"הלימודים בחוג הם לימודים תלת-שנתיים לתואר ראשון במדעי 

המעבדה הרפואית
)B. Med. Lab.Sc(. הלימודים משלבים גם ידע תיאורטי רב 
בתחומי הרפואה והביולוגיה, כלים טכנולוגיים, והכרות עם סוגי 
יחד עם מיומנות מעשית  בדיקות מעבדה מתקדמות – כל זאת 

בנושאי מדעי החיים והרפואה".
מהן אפשרויות התעסוקה של בוגרות החוג?

"לבוגרות החוג אצלנו נפתחים מספר כיווני תעסוקה ופרנסה.
"קודם כול, עם תום הלימודים יוענק לבוגרות רישיון של 'עובדת 
מעבדה רפואית מוסמכת' מטעם משרד הבריאות. כיום, כשמספר 
חיוניות  אלו  שבדיקות  )משום  בהתמדה  עולה  המעבדה  בדיקות 
לעבודת הרופאים(, זהו מקצוע שמבטיח תעסוקה יציבה וארוכת 

טווח. 
"בנוסף, הבוגרות שלנו נהנות מהאפשרות לחפש עבודה בחברות 
חדשניים.  טיפולים  ופיתוח  תרופות  פיתוח  של  ביוטכנולוגיות 
בוגרות שלנו השתלבו בחברות תרופות כגון 'טבע' ו'רפא' הידועות. 
חשובה  חוליה  הן  רפואית  מעבדה  עובדות  כי  לציין  "חשוב 
בשרשרת האנושית שדואגת לטיפול בחולים. לעשייה הרפואית יש 
שני מרכיבים עיקריים: החלק האבחוני והחלק הטיפולי. הצלחת 
הטיפול בחולה תלויה גם ביכולת לאבחן ביעילות, בדיוק ובמהירות 
המעבדה  עובדי  הבריאותי.  המפגע  את  או  המטופל  מחלת  את 
עושים את עבודתם 'מאחורי הקלעים', אבל בפועל, הם עוגן מרכזי 
בהחלטות הרופאים, ועל פי בדיקות המעבדה ייקבע במקרים רבים 

המשך הטיפול בחולה".
מלי הלר


