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שלום לכולכם,
בימים אלו אני עושה את צעדיי הראשונים 
כמנהל המרכז הרפואי סורוקה, אחרי שש 
שנים שבהן שימשתי כסמנכ"ל וראש 
חטיבת בתי החולים בהנהלה הראשית. 
בתפקידי זה הזדמן לי לעקוב מקרוב 
אחרי צמיחתו של סורוקה ולהיות מעורב 
בהחלטות שנגעו לקידומו ופיתוחו של 
בית החולים. אני נרגש להצטרף למשפחה 
המלוכדת של צוות סורוקה, ורואה אתגר 
גדול ביצירת המשכיות לתנופת העשייה 

והפיתוח שהוביל כאן עמיתי וידידי ד"ר מיקי שרף.
כמה מילים עלי: אני תושב כפר סבא, נשוי+3, מומחה ברפואה פנימית. את 
לימודי הרפואה סיימתי באוניברסיטת תל אביב ואת ההתמחות עשיתי 
בבית החולים בילינסון. בין תפקידי הניהוליים בכללית הייתי מנהל המרכז 
הרפואי מאיר ומנהל מחוז צפון. אני חש, כי הניסיון המשולב שצברתי 
בכל תפקידיי מכשיר אותי לאתגר החדש, ומשוכנע שיחד, באמון הדדי 
ובעבודת צוות, נמשיך קדימה “במלוא המנועים" את העשייה הגדולה 
שאיפיינה את סורוקה בשנים האחרונות, בדגש על האיכות הרפואית 
והשירות. בראייה של חטיבת בתי החולים שבראשה עמדתי, נעשתה 
בסורוקה עבודה טובה מאוד בתחומים אלה. הכוונה היא להמשיך ולהעצים 
את המצוינות בכל היבט אפשרי - תוך הצטיידות בטכנולוגיות מתקדמות, 

בינוי, פיתוח וגיוס כוח אדם רפואי וסיעודי מהטובים שיש. 
בזמן הקצר שאני כאן עימכם, זיהיתי את הפרגון הגדול, את המסירות ואת 
האכפתיות של סגל בית החולים, בצד מקצועיות מהמדרגה הראשונה. 
אין לי ספק, שבכוחות משותפים, נביא את סורוקה להישגים ולהצלחות 

גם בעתיד.

ד"ר אהוד דודסון
מנהל בית החולים

עתיד של תקווה
 יולדות בסורוקה, 

מרכז סבן למיילדות 
2013

עובדות ועובדים יקרים,
בתום שש שנים מרתקות בסורוקה, התחלתי בימים אלה 
את תפקידי החדש כסמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים 

בהנהלת הכללית. 
אני מודה לד"ר אהוד דודסון, שמחליף אותי בניהול בית 
החולים, על שיתוף הפעולה הפורה לאורך השנים ומאחל 

לו הצלחה בתפקיד החדש.
בתפקידיי כמנהל רפואי של מחוז דרום ואחר כך בהנהלה 
הראשית, צפיתי בהתפעלות בהתפתחותו של סורוקה מבית 
חולים קטן ופריפרי לבית חולים מרכזי, אסטרטגי ומוביל.

כאשר מוניתי בשנת 2007 למנהל המרכז הרפואי סורוקה 
סגרתי מעגל – כבוגר המחזור השני בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון התחנכתי 

כאן, ולפני שש שנים הגשמתי חלום וחזרתי הביתה.
בשנים אלה ניצבנו בפני אתגרים רבים, ויחד עמדנו בהם בכבוד. צלחנו רגעים מרגשים 

ורגעים קשים, הישגים רפואיים ולוגיסטיים ואין ספור דרמות אנושיות. 
בית החולים וצוותו עמדו במבחנים ביטחוניים לא פשוטים על רקע הסלמות שהגיעו לשיאן 

במבצעים עופרת יצוקה ועמוד ענן. 
בשגרה ידענו תנופת פיתוח מואצת, ובעזרת כללית שודרגו התשתיות ותנאי האשפוז 

לטובת המטופלים. 
במקביל קלטנו כח אדם, שמנו דגש רב על פיתוח מרכזי מצוינות, ויחד עם מחוז דרום 

קידמנו תוכניות מרחביות ואת בריאות הקהילה שאותה אנו משרתים. 
הצבנו את בית החולים במקום טוב במדדים רפואיים, חיזקנו את הקשר ההדוק עם הפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, את המחקר ואת הכשרת דור העתיד של אנשי רפואה בנגב.
אני נפרד מסורוקה ומכם בגאווה ובתודה על הזדמנות שניתנה לי להוביל יחד אתכם את 

בית החולים המיוחד הזה להישגים חדשים. 
אני מודה באופן אישי לכל אחד ואחת מכם – כל עובד בבית החולים תורם להצלחתה של 

מערכת כה מורכבת, היוצרת בסופו של יום את משפחת סורוקה. 
תודה לכם ולחבריי בהנהלת בית החולים על האמון והתמיכה. המשיכו והצליחו!

ד"ר מיקי שרף

מילה אישית
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אירוע מיוחד לציון עשור לפעילותה של שלוחת “בטרם" סורוקה התקיים בבית 
החולים בהשתתפות נציגי הנהלת סורוקה, עובדי החטיבה לרפואת ילדים, אנשי 
מקצוע בקהילה ונציגי ארגון “בטרם" לבטיחות ילדים. במהלך האירוע, שהונחה 
בהתנדבות על ידי אלמוג בוקר, כתב ערוץ 10 בדרום, נחשפו המשתתפים 
למגוון תכנים בנושא בטיחות ילדים, בכלל זה היפגעות ילדים בדואים בראייה 
מחקרית והופעה של תיאטרון פלייבק באר שבע בנושא. בעשר שנות פעילות 
השלוחה בבית החולים הוענקו הדרכות למניעת היפגעויות לכ-3,500 משפחות 
של ילדים, שאושפזו בסורוקה על רקע תאונות בבית ובסביבה הקרובה, וכ-150 

אלף יולדות קיבלו הדרכה על בטיחות תינוקות. בשנת 
2012 פנו למיון סורוקה יותר מ-18,000 ילדים על 
רקע תאונות בבית ובסביבתו - גורם המהווה סיבה 

עיקרית לתמותה ולתחלואה בקרב ילדים. 

עשור ל"בטרם" סורוקה

עור לגויים
המחלקה לעור ומין בסורוקה אירחה כנס מדעי ארצי לרפואת 
עור בהשתתפות כ-80 מומחים לרפואת עור מכל רחבי הארץ, 
החולים. בבית  שטופלו  מורכבים  מקרים  במהלכו   והציגה 
מחלקת עור בסורוקה, בניהולה של פרופ' סימה הלוי, היא אחת 
ממחלקות העור המובילות בארץ והיחידה בכל אזור הדרום. צוות 
המחלקה עוסק הן בטיפולים מצילי חיים והן בטיפולים שמטרתם 
שיפור באיכות חיים. למחלקה הישגים נכבדים בתחום הקליני 
והאקדמי, והיא רשמה לזכותה הצלחות רפואיות רבות, תוך יישום 

טכנולוגיות אבחוניות וטיפוליות חדישות.

חוצה סורוקה

לילדים  מיוחדת בסורוקה מסייעת  תוכנית הכנה 
להתמודד עם החרדה שלפני בדיקת MRI וחוסכת 

בכך את הצורך בהרדמה כללית.
MRI היא אמנם בדיקת דימות שאינה פולשנית, לא 
כואבת ולא מסוכנת, אולם סביבת הבדיקה, הצורך 
להיכנס למעין “מנהרה" ולשכב ללא תזוזה בתוך “צינור", 
יוצרים לא פעם תחושה קלאוסטרופובית ופחד בקרב 
הנבדקים הצעירים. “המכונה משמיעה רעשים, אסור 
לזוז בתוכה, ולעתים יש צורך במעין ‘כלוב' על הראש 
כדי למנוע תזוזה", אומר ד"ר אילן שלף, מנהל מכון 
הדימות בסורוקה, “מדובר בבדיקה שיכולה להימשך 
כחצי שעה, וזה לא פשוט למבוגרים, לא כל שכן 
לילדים". ענת גונן, מנהלת הסיעוד בחטיבת הילדים, 
אומרת כי גם נוכחות אחד ההורים בבדיקה, לא תמיד 
עוזרת להרגעת הילד. “בגלל החרדה נוצרות תזוזות 
בגוף המשבשות לחלוטין את הבדיקה, דבר שחייב 
עד לא מזמן לבצע הרדמה כללית בילדים העוברים 
בדיקות MRI". ד"ר שלף מציין כי בכל שבוע מתקיימות 

במכון בממוצע 16 בדיקות MRI אלקטיביות לילדים, 
זאת בצד מקרים דחופים הנכנסים מעת לעת. “בדיקת 
ה- MRI לילדים מועדפת על פני בדיקות דימות 
אחרות, כמו CT, שכן היא אינה חושפת את הילד 
לקרינה ובה בעת מאפשרת לנו לראות את פנים הגוף 
ולעקוב באופן בלתי פולשני אחר תהליכים בהתהוות 

כמו התפתחות גידולים, אבצסים וכדומה".
בחטיבה לרפואת ילדים החליטו לקחת את ההכנה 
לבדיקה צעד קדימה, בנוסף לשימוש השגרתי בערכות 
ההכנה המיועדות לילדים לפני ניתוח או אשפוז. בית 
הספר לילדים מאושפזים בסורוקה בראשות אסתר 
פרידמן בנה עבור מכון הדימות תוכנית הדרכה, 
הכוללת סרט המדמה את המכשיר לחללית. באמצעות 
ה"חללית" נוסעים הילדים בכל תחנות הבדיקה, נחשפים 
מראש לרעשי המכונה, למכשור ולצוות המכון, ומבינים 

בדרך חווייתית מה עומד לפניהם. בנוסף, נכתב ספר 
הדרכה המפגיש את הילד עם הבדיקה דרך סיפורו 
האישי של יהל בן החמש. כמו כן הוכנו כרזות מאירות 

עיניים להורים ולילדים על מהות הבדיקה.
את ההדרכה מבצעות מורה מצוות בית הספר לילדים 
מאושפזים וסטודנטית לרפואה במסגרת פרויקט פר"ח. 
כחלק מתהליך ההדרכה, הילדים מוזמנים להיכנס 
לסימולטור הנמצא במכון הדימות כדי להתרגל לחלל 

הצר של המכשיר.
אסתר פרידמן, מנהלת בית הספר לילדים מאושפזים, 
מציינת כי הדרכה מערכתית זו מיועדת הן לילדים והן 
להורים. “מנתוני הפיילוט של תוכנית ההכנה עולה כי 
כ-90% מהילדים בגילאי 5-14, שעברו את תוכנית 
ההכנה המלאה, הצליחו לעבור את הבדיקה ללא 

הרדמה". 

פחות ופחות ילדים חוששים כיום 
 - MRI-מהכניסה ל"מנהרת" ה

בדיקה שהיא אמנם בטוחה לחלוטין 
לילדים, אבל מעוררת אצלם לא מעט 

חרדה. בזכות תוכנית הכנה מיוחדת 
שפותחה בסורוקה, כ- 90% מהילדים 
שעברו את ההכנה במלואה עוברים 

את הבדיקה ללא הרדמה

?MRI-מי מפחד מ

נציגי חדר מיון ילדים מקבלים תעודת הוקרה על שיתוף הפעולה עם “בטרם". מימין: אירית 
חג'ג', סגנית אחות אחראית מיון ילדים, אורלי סילבינגר, מנכ"לית “בטרם", פרופ' יוג'ין ליבוביץ, 

מנהל מיון ילדים, ד"ר ניצה היימן נוימן, סגנית מנהל בית החולים, ד"ר תמר ברנשטיין, סגנית 
מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, וליאת ורד-חן, מנהלת “בטרם" - מרחב דרום

 MRI-מכשיר ה
החדש בסורוקה

צוות מחלקת עור ומין
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עשייה סיעודית בחטיבה הכירורגית

חוצה סורוקה

יום עיון ארצי בנושא עבודת הסיעוד בחטיבה הכירורגית 
כ-70  בהשתתפות  החולים  בבית  התקיים  בסורוקה, 
אחים ואחיות מבתי חולים בכל הארץ. במהלך היום הוצגו 
עבודותיהן של אחיות בחטיבה הכירורגית בסורוקה, וביניהן: 

• “קידום הטיפול בכאב - הדרכת מטופלים לטיפול מושכל •
למניעת כאב": עבודתה של קרינה פרישמן, אחות 

במחלקה כירורגית ב'.
• “החשיבות בהדרכה ויזואלית למטופלים לפני ניתוחי •

מעקפים וניתוחים להחלפת או תיקון מסתם" - עבודתה 
של חני גמרי, אחות במחלקה לכירורגיית לב וחזה.

• “הדרכה כתובה תואמת תרבות" - עבודתה של דרורה •
כורם, מנהלת הסיעוד בחטיבה הכירורגית ומארגנת יום 

העיון )פירוט במדור “מבזקי מחקר", עמ' 33(. 
ועוד ביום העיון: ד"ר דניאל קפלן, סגן מנהל המחלקה לאף 
אוזן גרון וראש צוואר, הציג בשיתוף עם מכון השמיעה 
והדיבור בסורוקה, הרצאה מרתקת בנושא שתל שבלול 
- ניתוח המתבצע בבית החולים מאז שנת 2004 בילדים 

ובמבוגרים, הלוקים בפגיעה קשה בשמיעה.

במסגרת מדיניות “בית חולים ירוק" הוקם בסורוקה 
מתקן מתקדם להתפלת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה 
)RO(. מדובר ביישום טכנולוגי מתקדם, המציב 
את סורוקה כבית חולים מוביל בחיסכון באנרגיה 
ובאיכות סביבה, וזאת באמצעות ייצור מים במליחות 
נמוכה ושמירה על סביבה ירוקה תוך ייתור הצורך 
בפינוי תמלחות. המערכת, הבנויה על ממברנות 
אוסמוזה בתפוקה 12 קוב לשעה, מיועדת להתפלת 
מים עבור מכשור רפואי, מדיחי כלים ודוודים. צרכני 

המים הם מחלקות, מכונים ומעבדות בבית החולים, 
היחידה לאספקה סטרילית מרכזית, המטבח ועוד. 
סורוקה הוא ראשון מבתי החולים בארץ ביישום 
מערכת זו. את הפרויקט הובילו דוד סדיס, מנהל 
המחלקה להנדסה בסורוקה, מהנדס מים אייל 
יהודה אלעל ואברהם בוחבוט מהמחלקה להנדסה 
בסורוקה יחד עם נציגי יצרנית המערכת. תודה על 
ייזום הפרויקט למהנדס אלי פרלוב, מהנדס ראשי 

אגף תשתיות ובינוי בהנהלה הראשית.

מובילים בטיהור מים

“הגלריה באטריום", שתציג תערוכות של עובדי המרכז 
הרפואי, נחנכה לאחרונה בתערוכת צילומיו של אינג' 
מיכאל שניידר, מהנדס אחזקה במחלקה להנדסה ולאחזקה 
בבית החולים. אינג'  שניידר הוא צלם חובב, חבר באגודת 
הצלמים בישראל )IPAS( ובמועדון הצילום בבאר שבע 
ומשתתף בתערוכות ובתחרויות צילום בינלאומיות בארץ 
ובחו"ל. התערוכה הוצבה במכלול הדרומי בבניין הכירורגי. 
עובדים המעוניינים להציג עבודותיהם מוזמנים לפנות לתמי 

לוננפלד, טל' 3030.

אנפה אפורה באגמון 
החולה. צולם השכם 

בבוקר נגד האור
)צילום: מיכאל שניידר(

מתקן לטיהור מים בסורוקה

גלריה חדשה "אחי נפטר, אבל 
יכול לעזור לאחרים"

דניאל קליב מורטון בן ה-62 ציפה ל"טיול של פעם בחיים" – נסיעה לארץ הקודש עם 
קבוצה של תיירים נוצרים מהכנסייה שלו באלבמה. למרבית הצער, הטיול המרגש הסתיים 
בטרגדיה: ברכבל למצדה הוא התמוטט ופונה במסוק לסורוקה. דניאל הגיע לבית החולים 
כשהוא במצב קריטי, מורדם ומונשם. עד מהרה הסתבר כי למוחו נגרם נזק בלתי הפיך. 
קן מורטון, אחיו של דניאל וקרוב משפחתו היחיד, הוזעק מביתו שבטנסי, וכעבור יומיים 
כבר היה בבאר שבע. הוא מספר: "בסורוקה פגשתי את ד"ר אבי שמעוני, רופא ביחידה 
לטיפול נמרץ לב, ואת שרה רגב, מתאמת ההשתלות של בית החולים, שהסבירו לי על 
מצבו של אחי... אמרתי שאם ייקבע מותו, אהיה מוכן שכל אחד מהאיברים והרקמות 
שלו ייתרמו כדי לעזור לאנשים אחרים שזקוקים להם. כנוצרי, אני מאמין בישו ובאלוהי 
אברהם, יצחק ויעקב. בהשקפות הדתיות שלי, כשאחי מת, הגוף יכול לשמש כדי לעזור 
למישהו אחר, וכביוכימאי, אני יודע שהזמינות של רקמה אנושית למחקר יכולה לשפר 
את מדע הרפואה". ואכן, לאחר שוועדה קבעה את מות המוח, חתם קן על אישור הסכמה 
לתרומת איברים. "ד"ר אביאל סידי, רופא ביחידה לטיפול נמרץ לב, היה ג'נטלמן מושלם 
באותו יום ועזר לי מאוד", הוא ממשיך בסיפורו, "האחות שרה הייתה עבורי אישיות 
נפלאה בזמן שהותי בבית החולים ועשתה את העבודה בצורה הרגישה והמקצועית 
ביותר". עבודה מקצועית ומאומצת של צוותי היחידה לטיפול נמרץ לב וחדר הניתוח, 
בהכוונתו של ד"ר מוטי קליין, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי ונאמן השתלות בבית 
החולים, הביאה לכך שניתן היה להנציל את כל האיברים והרקמות. מספר שעות מאוחר 
יותר, שישה חולים קיבלו חיים חדשים וניצלו בזכות קן מורטון, אחיו של דניאל ז"ל. תודה, 

איש יקר, שבמעשה שאיננו מובן מאליו, סייעת לנו להציל חיים!
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במרכז העניינים

מבט מזווית פנימית
יום בחטיבה הפנימית בסורוקה

המגוון הרב של חולים המצויים בבירור ובטיפול, עולם הידע הנדרש, היכולת לשלב מחקר בסיסי וקליני 
והאתגרים העומדים בפני הרופאים, מסבירים מדוע הרפואה הפנימית היא ה"יהלום שבכתר", גם מול תחומים 

שתדמיתם נוצצת יותר ברפואה בת-זמננו | החטיבה לרפואה פנימית בסורוקה מונהגת על ידי פרופ' יניב 
אלמוג, יו"ר החטיבה, וד"ר טלי שורר, מנהלת הסיעוד החטיבתית | החטיבה כוללת 15 מחלקות שבהן מתאשפזים 

מדי שנה כ-26,000 מטופלים, ועוד כ-15 יחידות, מרפאות ומכונים הקולטים כ-61,000 מבקרים בשנה | בעול 
הזה נושאים מאות אנשי צוות, במקצועיות ובמסירות | הצוות הסיעודי המיומן מתמודד עם מטופלים מורכבים 

ומשפחות בשעות הקשות, בהנהגת מנהלות הסיעוד המשלבות תמיכה אישית בצוות והובלת תהליכים מהותיים 
בסיעוד | העבודה בפנימיות אינה קלה, אך מעניקה לצוות סיפוק רב ותחושה של "משפחה שנייה" | אתם מוזמנים 

ליום אחד שכולו גאווה פנימית | צילומים: שי שמואלי

טיפול נמרץ פנימי. מימין: שחר 
מלמד, פדואה אבוקיעאן, יונתן 

הסטלר, ד"ר דקל סתוי ואילנה פוחיס

פנימית ו'. ד"ר לאוניד 
ברסקי וד"ר מירי זקצר

לאה מיכלאשוילי, 
אחות בדיאליזה

פנימית-גריאטרית. מימין: ד"ר הלנה צ'רנצקי, 
ד"ר סולימאן אבו עבד, יהודית אוחיון
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ד"ר אלכס יעקובסון עם מטופל 
במחלקה לאונקולוגיה

טיפול אישי

נוירולוגיה. אסתי אילוז, 
סוניה גולדשטיין

פנימית ג'. יוקרה פריירייך ובוריס לוקס
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מחלקות אשפוז: מחלקה 
לאונקולוגיה | מחלקה 

לאשפוז יום פנימי | מחלקה 
פנימית-גריאטרית | מחלקה 

להמטולוגיה | מחלקה 
לטיפול נמרץ פנימי | מחלקה 

לנוירולוגיה | מחלקה 
לנפרולוגיה | המחלקת לעור 
ומין | שבע מחלקות פנימיות.

יחידות, מכונים ומרפאות: 
מערך האונקולוגיה | מרפאה 

לאנדוקרינולוגיה | מכון 
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות 
כבד | יחידה ליתר לחץ דם 
| מכון המטולוגיה | מרפאה 
למחלות זיהומיות ואיידס | 

מרפאה לנוירולוגיה | מרפאה 
לנפרולוגיה | מרפאת אלרגיה | 
מרפאה לליפידים / מטבולית | 

מרפאת לסוכרת | מרפאה לעור 
ומין | מרפאה לראומטולוגיה | 

מכון ריאות. 

החטיבה לרפואה פנימית 
בסורוקה פועלת לצד הפקולטה 
למדעי הבריאות באוניברסיטת 

בן גוריון. לרופאי החטיבה 
משרות אקדמיות והם עוסקים 

במגוון פעילויות אקדמיות 
ובמחקר.

מיכל ורד, פיזיותרפיסטית 
פנימית-גריאטרית

פנימית ו'. ד"ר ורד סתוי, ולדימיר לגיידהנפרולוגיה-דיאליזה. אינסה שוטמןד"ר נמרוד מימון

החטיבה 
הפנימית 
בסורוקה



נולדת כל יום 
העבודה בחדר לידה מעניקה לה דרייב, והטיפול בנפגעות אונס נותן לה מחדש

את הבאלאנס. היא רופאת יחידת החילוץ הר הנגב, משחקת כדורסל, 
חובבת טיולי קראוונים משפחתיים, אופה מוכשרת, ומצליחה לנהל בית 

ומשפחה בירוחם - “המקום הכי טוב בארץ לחיות בו ולגדל בו ילדים" 
)חמישה, יש לומר(. קבלו את ד"ר איריס שהם, מי שהמושג “אין זמן" לא 

נמצא בלקסיקון שלה

במרכז סבן למיילדות בסורוקה אין רגע דל. בית החולים 
הפורה ביותר בארץ. לידה רודפת לידה, הצוות תמיד 
על הרגליים. בתוך האקשן הזה אנו מנסים לבודד 
לשעה קלה את ד"ר איריס שהם, לשיחה אישית 
נינוחה ככל האפשר. “יום מטורף, אולי יפריעו לנו", 
היא אומרת, “אבל יהיה בסדר. תראה שנספיק". אז 
נכון שהדלת נפתחת כמה פעמים, ויותר מפעם אחת 
היא מוזעקת להתייעצות, אבל איכשהו, בתוך שעה 
אחת היא מצליחה “לתקתק" את סיפור חייה האישיים 
והמקצועיים, עם כל הפרטים החשובים, בקצב ובלהט 
הסוחפים שלה. והשאלה האחרונה, “אז איך את 
מספיקה הכול", ממש מיותרת; התשובה כבר בפנים.

איפה צמחת? ספרי קצת על ילדותך.
“גדלתי בגבעתיים, בסביבה דתית מתונה. הורים 
אקדמאים, אימא ד"ר לביולוגיה, אבא מתמטיקאי. 
משפחה יקית קלאסית, שני אחים ופסנתר. הייתי 
פעילה מאוד בבני עקיבא, בצבא הדרכתי בבי"ס שדה 
קשת יונתן ברמת הגולן. את אסי, בעלי המדהים, 
היכרתי בגיל 15. היינו חברים חמש שנים ומייד אחרי 
שהשתחררתי התחתנו. הוא היה בגרעין נח"ל של בני 

עקיבא לירוחם, ובזכותו הגעתי לדרום".
מה רצית להיות כשתהיי גדולה?

“וטרינרית. מגיל צעיר זה נראה לי ייעוד הולם לחיים. 
אחרי הצבא התחלתי מסלול לווטרינריה בפקולטה 
לחקלאות ברחובות, ודווקא אז גיליתי כמה בעיות. 
קודם כול, לגבות כסף עבור טיפול. רפואה פרטית 
זה לא אני. וגם, לא פשוט להיות וטרינר דתי עם 
המחויבות לשירות חירום בכל עת. בתורה אין ‘פיקוח 
כלב דוחה שבת'. פתאום הבנתי, שאם כבר להקריב 
את חיי המשפחה שלי על מזבח הרפואה, אני מעדיפה 

להציל בני אדם ולא בעלי חיים". 

ואז עשית סוויץ' ללימודי רפואה?
החלטתי שזה שלמעלה רוצה שאלמד רפואה, ואם זה 
הייעוד שלי, הוא יתממש. לכן גם נרשמתי רק לבית 
ספר אחד לרפואה - בבאר שבע, והתקבלתי. התחלתי 
ללמוד, תוך כדי כך הגיעו שתי הלידות הראשונות, 

והפגיות, ואיכשהו הכול הסתדר".
ההיכרות שלך עם הפגייה היא משני הצדדים.

“נכון. כל החמישה אצלי נולדו פגים ושהו לא מעט 
זמן בפגייה בסורוקה. הסנדלר הולך יחף. אבל אצלנו 
יש קורלציה הפוכה בין שבוע הלידה לגאונות. הגדיל 
לעשות צור, האמצעי מהחמישה, שנולד במשקל 900 
גרם בשבוע 27, ומרוב שהוא לא זוכר את הפגות 

הוא פסנתרן מחונן וקפץ כיתה מהגן ישר לכיתה ב". 
לכן בחרת בגינקולוגיה?

“לא. הייתי בטוחה שהכיוון שלי הוא רפואת משפחה, 

חלמתי להיות וטרינרית. 
רק אחרי שהתחלתי 
ללמוד הבנתי, שאם 
כבר להקריב את חיי 

המשפחה שלי על מזבח 
הרפואה, אני מעדיפה 

להציל בני אדם 

ד"ר איריס שהם אירחה במרכז 
סבן למיילדות קבוצה של 

תלמידים מצטיינים, שזכו במלגת 
“אות רמון לאיכות, מצוינות 

ומנהיגות" ע"ש אילן ואסף רמון 
ז"ל. ממש במקרה, אחת מהבנות 
בקבוצה היא דיה שוהם - בתה 

הפרטית של איריס. “השילוב בין 
דור העתיד למצוינות ותרומה 

לחברה, ובכי התינוקות החדשים 
שזה עתה נולדו, יצר תמהיל 

מרגש של תקווה לעתיד טוב 
יותר", אמרה ד"ר שוהם )במרכז 

התמונה, עם דיה והחברים(. 

אבל במקצועות הבחירה בסטאז' בחרתי בחדרי לידה, 
וישר עפו אצלי ניצוצות וכוכבים. נמשכתי לגינקולוגיה 
עוד קודם לכן, אבל זה נראה לי מקצוע תובעני, וגם 
עולם גברי מדי. ואז, בהתנסות בחדרי לידה, היה לי 
‘קראש' עם המקצוע. מה שסגר לי את הפינה היה 
שמנהל החטיבה קרא לי, כסטאז'רית, ושאל אם אהיה 
מוכנה להתמחות אצלם. פתאום הבנתי שעכשיו זה 
לא סתם ייעוד, זה כבר סופר-ייעוד! ברגע שנכנסתי 

לזה, והייתי בפנים, כל החששות התפוגגו".
ומה לגבי “מקצוע גברי"?

“האמת שהתחום הזה השתנה יחד עם כל הרפואה. 
כיום יש יותר מתמחות ממתמחים. המקצוע הפך לנשי, 
וגם המתמחים הבנים הרבה יותר אבהיים ומחוברים 
לחלק המשפחתי מאשר הדור הגברי של פעם. בכלל, 
הרפואה עברה טרנספורמציה. עברו הימים שרק נשים 
ללא משפחה יכלו לפתח קריירה. לזכות החטיבה 
למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה, מעולם לא חוויתי 
אפליה או פריווילגיה בשל היותי אישה. תמיד שפטו 

אותי לפי תכונותיי כאדם וכישוריי כאשת מקצוע".
13 שנה בחדר לידה - את שלמה עם הבחירה?

“תשמע סיפור. כשהתלבטתי בין גינקולוגיה לבין 
רפואה פנימית, הזדמן לי להכיר איש מדע שעשה 
הסבה מקצועית חדה ופתח חברת קייטרינג. הוא סיפר 
לי שהיום הוא חווה כל הזמן שמחות עם אנשים, במקום 
לעבוד עם תאים במעבדה, וכמה שהוא מאושר מכך. 
מהר מאוד גיליתי שאין כמו להיות עם אדם ברגע הכי 
מרגש שהוא חווה בחייו. זאת התעלות רגשית בלתי 
פוסקת. העוצמה ותחושת ה'היי' טוענות את השגרה 
שלי מחדש כל הזמן. כל יום אני חווה זאת כמה פעמים, 
ובכל יום מודה לקב"ה שזה המקצוע שנתן לי. לשמוע 
בכי ראשון של תינוק, להיות חלק מהרפואה הכי שמחה 

מאת אורן שריג

מצוינות בין-דורית
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מרכז העניינים



מה עוד את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
“לאפות עוגות ולהכין שוקולדים וקינוחים מושקעים. 
תחביב משפחתי, שאני נהנית ממנו יחד עם הבנות. 
זו צרמוניה שלמה אצלנו, ההכנה, הסידור, האירוח. 
משלוחי מנות לפורים אנו מכינות חודש מראש. באירועי 
קהילת בית הכנסת שלנו, אני אחראית על ההפקות". 

ספרי קצת על החיים בדרום.
“ירוחם בעינינו היא המקום הכי טוב בארץ לחיות בו 
ולגדל בו ילדים. עיר קטנה, קהילתית, חמה, עם מגוון 
אנושי, חינוך איכותי, המון חוגים. הגענו עם גרעין של 
50-60 משפחות, ואנו מאושרים כאן. הילדים גדלים 
פה כפי שאסי ואני מאמינים, עם ראייה נכונה לחיים".

חוויה משפחתית מיוחדת?
“מדי כמה שנים אנו יוצאים בהרכב מלא לטיול גדול 
בחו"ל, לרוב טיולי קראוונים. נדבקנו בחיידק הקראוון, 
חודש וחצי שבו הבית נוסע איתנו, בנופים הכי מדהימים, 
עם המון טיולים רגליים וגיבוש משפחתי נהדר. אני 
זוכרת במיוחד טרק אתגרי בניו זילנד, העפלה רגלית 
של 17 ק"מ ללוע של הר געש, עם תינוק במנשא 
ושתי בנות קטנות, שדווקא הן שכנעו אותנו ללכת 
על זה. זו הייתה חוויה משפחתית חזקה של להחליט 

ולכבוש את ההר, תרתי משמע".
מקום בחו"ל שהיית חוזרת אליו?

נופים  מבחינת  מדהימה  מדינה  זילנד.  ניו  “שוב, 
ואפשרויות האקסטרים. אני פריקית של טבע ושל 
הליכה ברגל. גם בארץ אנו מטיילים הרבה, אוהבים 

את המדבר ואת הגולן".
מהם החלומות שלך? 

“מקצועית, להיות בדיוק במקום שבו אני עכשיו. 
אני מרגישה שהגעתי לפסגת ההר, וכרגע רוצה רק 
ליהנות מהנוף. אישית, לביים סרטי תעודה. אני חיה 
את הדרמות של החיים, ונראה לי מרתק לתפוס זאת 
גם במצלמה. אולי אעשה פעם סרט תיעודי על חדר 

לידה סורוקה".
מהי רפואה עבורך?

“שליחות. עובדת רק בבית החולים, ואחת לשבוע 
במרפאת כללית בירוחם. אני מאמינה גדולה ברפואה 
‘סוציאליסטית', שווה לכול ואיכותית. מקווה שאצליח 

לשמר זאת גם בעתיד".
לו הייתה לך קריירה אחרת, מה היית?

“שוקולטיירית. אבל לא שוכחת שאבי תמיד אמר, 
אל תעשי מהתחביב שלך מקצוע".

“אני מאמין" לחיים?
“ניתנו לי כישורים שאני צריכה לעזור באמצעותם 

לבני אדם, וחשוב שאנצל זאת". 

והכי אופטימית, לחוות עם האישה תהליך פיזיולוגי 
שהוא מקסים בטבעיותו, אם אנו לא ‘מפריעים' לו 

יותר מדי. אלו אנרגיות אדירות".
איך התגלגלת למרכז לנפגעות תקיפה מינית?

“לפני כשנתיים הציעו לי להיות הרופאה של מרכז 
חדש לנפגעות תקיפה מינית, שנפתח בסורוקה. זו 
הקיצוניות השנייה של חדר הלידה. משיא האושר - אל 
שיא השפל, מהחוויה הכי טהורה ומשמחת, אל הקטע 
הכי טראומתי וקשה שיכול להיות לאישה. הרגשתי, 

שדווקא העובדה שאני בעבודה הכי מדהימה בעולם 
תיתן לי את היכולת להכיל זאת. זה מלמד אותי להעריך 
טוב יותר את מה שיש, מעמיד דברים בפרופורציות, 
וה'דלק' שאני צוברת בחדר לידה מאפשר לי לתת 

לנשים הללו כמה שיותר תמיכה".
איך את חיה עם החוויה הרגשית הזאת?

“לא פעם אני חוזרת הביתה ולא מצליחה להירדם. מגלה 
כל פעם מחדש, ישר מול העיניים, עולם של זאבים 
שמחכים לכיפה אדומה. מצד שני, כשאישה שנאנסה 
נכנסת אלי אחרי בדיקה קשה וארוכה, ומודה לי, זו 
תודה שאינה מובנת מאליה כמו התודות בחדר הלידה".
בואי נעבור ל"כובע" נוסף שלך - יחידת החילוץ.

“כבר כמה שנים שאני מתנדבת כרופאה של יחידת 
חילוץ הר הנגב. שמעתי מחבר על היחידה, נדלקתי 
על איכות האנשים - באמת החבר'ה הכי טובים - 
ועשיתי קורס של טיפוס, גלישה וחילוץ. היו תקופות 
של הקפצות וטיפולים בשטח; היום אני בעיקר ‘חברה 
טלפונית' של החובשים, מנחה אותם מרחוק כשצריך, 
אבל שותפה מנטאלית לכל תהליך חילוץ ובהחלט 

מרגישה חלק מהצוות". 

הייתי בטוחה שהכיוון 
הוא רפואת משפחה, 

אבל במקצועות הבחירה 
בסטאז' בחרתי בחדרי 
לידה, וישר עפו אצלי 
ניצוצות וכוכבים. הבנתי 

שזה הייעוד שלי

אין כמו להיות עם 
אדם ברגע הכי מרגש 
שהוא חווה בחייו. זאת 
התעלות רגשית בלתי 
פוסקת. בכל יום אני 
מודה לקב"ה שזה 
המקצוע שנתן לי

ד"ר איריס שהם < רופאת נשים 
< בת 42 < גדלה בגבעתיים < 
הייתה פעילה בבני עקיבא < 
בצבא שירתה כמדריכה בבי"ס 
בוגרת   > הגולן  ברמת  שדה 
לימודי רפואה באוניברסיטת 
היא   1994 מאז   > גוריון  בן 
בסורוקה ומתגוררת בירוחם 
רופאה  שנים  חמש  מזה   >
בכירה בחדר לידה בסורוקה 
< בשנה האחרונה עובדת גם 
במרכז לנפגעות תקיפה מינית 
בבית החולים < נשואה לאסי, 
העובד  מהנדס אלקטרוניקה 
בחברת היי-טק בקרית גת < 
אימא לדיה )18(, יערה )15(, 
צור )11(, כליל )8( ורגב )5( < 
בשעות הפנאי שלה מתנדבת 
ביחידת חילוץ נגב, אופה, פעילה 

בקהילה ועוסקת בספורט

תעודת זהות

מה מרגיז אותך?
“חוסר צדק, וכאשר כסף בא במקום ערכים ומשנה 

את האמת הפנימית שלך".
מה מצחיק אותך?

“סיטואציות של החיים. גם ברגעים קשים בעבודה 
מנסה תמיד למצוא את ההומור". 

מה מרגש אותך?
“אנשים. תמיד מדובבת מטופלות לשיחה. רק אתמול 
ניתחתי אישה מקסימה, דיברנו כל הניתוח, וחזרתי 
הביתה ב'היי' מיצירת האינטראקציה האישית הזאת. 

זה הדלק שלי".
מה מרגיע אותך?

“לבשל ולאפות".
מקום אהוב בבית?

“המטבח. נו, מה?"
ספר אהוב?

“מוצאת את עצמי חוזרת שוב ושוב אל ‘תולדות 
האהבה' של ניקול קראוס".

טלויזיה?
“לא רואה. אין לי זמן".

ספורט?
“משחקת כדורסל בקבוצת בנות, עושה גם ספינינג, 

והייתי עושה יותר לו הייתי מספיקה".
ולסיכום, סורוקה?

“כל עולמי המקצועי. 1,200 לידות לחודש, חשיפה 
קלינית עצומה. עניין בלתי פוסק. אין הרבה בתי 
חולים בעולם, שמצד אחד הם מאוד מערביים ומצד 
שני מציגים כאלה מספרים, מגוון אנושי כזה וכל כך 
הרבה מקרים. סורוקה הוא מקום אופטימלי לעבוד 

בו בחדר לידה".
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בין שמים וארץ. ד"ר איריס 
שהם בתרגיל חילוץ במדבר, 

במסגרת יחידת חילוץ הר הנגב
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ראוי לציון

12 תעודות הצטיינות ופרסים כספיים הוענקו למחלקות, ליחידות 
ולמערכים המצטיינים בסורוקה, שבלטו בשנת 2012 באיכות 
הרפואית, בשירות ובהתייעלות. מדובר ביריית הפתיחה למסורת 

חדשה, שתתקיים מעתה 
בסורוקה במקביל לבחירת 
העובדים המצטיינים. תריסר 
המצטיינים הן מחלקת ילדים 
לכירורגיית  המחלקה  א', 
ילדים, המחלקה לאף אוזן 
ראש- וכירורגיית  גרון 

צוואר, המחלקה לגריאטריה, 
היחידה לטיפול נמרץ כללי, 
מחלקת יולדות א', המחלקה 
יולדות,  דחופה  לרפואה 
לנגיפים, המכון  המעבדה 
לפיזיותרפיה, מערך המטבח, 
לאונקולוגיה  המרפאה 

ארבעה רופאים במחלקה לכירורגיית כלי דם בסורוקה נבחרו לקבל את “אות 
העולה למצוינות" לשנת 2012 מטעם עיריית באר שבע ומשרד הקליטה, מתוך 
שמונה עולים שזכו בפרס לשנה זו על הישגיהם בתחומים שונים. ארבעת מקבלי 
האות מסורוקה הם ד"ר ויקטור גינזבורג, ד"ר אולגה פינגר-מייזלר, ד"ר אנטולי 
לייצין וד"ר ג'ורג' גרינברג מצוות המחלקה לכירורגיית כלי דם. בטקס בירכו את 

הזוכים רוביק דנילוביץ, ראש עיריית באר שבע, שפרה קירשנבאום, מנהלת מחוז 
הדרום וירושלים במשרד לקליטת עלייה, ופרופ' גבריאל סנדרו, מנהל המחלקה 
לכירורגיית כלי דם בסורוקה, שאמר כי “זכות גדולה נפלה בחלקי שבמחלקתי 
עובדים מיטב נציגיה של העלייה הרוסית, המגלים בעבודתם חריצות, ידע, 

אנושיות ועבודת צוות למופת".

יש אליפות בבאולינג מבזקי משאבי אנוש
מודים לפורשים  אירוע פרידה מהעובדים שפרשו לגמלאות בשנת 
2012 נערך בינואר השנה בהשתתפות הפורשים, בני משפחותיהם, הממונים 
הישירים, חברי הנהלה וסגל משאבי אנוש. לפורשים הוענקו שי ותעודה 

על תרומתם רבת השנים לבית החולים.
סדנאות הכנה  בשנת 2012 התקיימו שני מחזורים של סדנאות ייחודיות 
להכנת העובדים העומדים לפרוש, ביוזמתה של יהודית סדן, עובדת הרווחה 
של בית החולים ובנוסף לתוכנית ההכנה לפרישה, המאורגנת על ידי 
מחלקת ההדרכה הארצית. בסדנאות, שזכו למשוב חיובי ביותר, הודגשו 
 הפן הכלכלי והתעסוקתי, הצעות לניצול שעות הפנאי ושמירה על הבריאות. 
גם השנה יתקיים בסורוקה מחזור של התוכנית הארצית להכנה לפרישה - 
ארבעה מפגשים שיחלו ב-22 במאי. עובדים שלא יוכלו להשתתף במחזור 
הדרומי מוזמנים להירשם למחזורים המתקיימים במרכז ההדרכה הארצי 

של כללית בפתח תקוה. 
לטפל במטפל  עובדים רבים מתמודדים בחיי היומיום בטיפול בבני 
משפחה סיעודיים, בנוסף להיותם מטפלים במהלך שעות עבודתם. כדי 
להקל עליהם את ההתמודדות הוצע להם להשתתף בסדרת מפגשים 
בהנחיית נגה אנגלנדר, עובדת סוציאלית מטעם השירות “קשיש לקשיש" 
של המוסד לביטוח לאומי והמרכז לכבוד האדם. הקבוצה מהווה קבוצת 
תמיכה, העובדות שומרות על קשר בין המפגשים ומשבחות את היוזמה. 

קבוצה נוספת תיפתח לפי הביקוש. 

חדש בסורוקה:
מחלקות מצטיינות

)שנבחרה למרפאה מצטיינת בשירות( והיחידה לטיפול נמרץ 
לב-ביניים )מחלקה מצטיינת בשירות(.

בחירת המחלקות נעשתה בהליך מסודר שהובל על ידי צוות 
נע"ם )ניהול עצמי מחלקתי( בראשות ד"ר אורלי ויינשטיין, 
סגנית מנהל בית החולים, ובהתאם לקריטריונים של איכות 
רפואית, ניהול השירות, תפוקות והתייעלות, הוראה ומחקר.

תיאבון להצלחה. תעודת הצטיינות למערך 
המטבח. מימין: שמעון סיבוני, שף בית 

החולים, אורלי ויצמן, מזכירת המערך, יעקב 
בניזרי, מנהל המטבח, גילה לוי, יו"ר ועד 

העובדים, משה שדה, המשנה למנהל בית 
החולים, לאה כהן, מנהלת הסיעוד

אחיות להצטיינות. האחיות )שהן גם אחיות...( ציפי גואטה, אחות 
אחראית היחידה לטיפול נמרץ לב ביניים וחגית חדד, אחות 

אחראית מחלקת יולדות א' עם תעודות ההצטיינות של המחלקות

עולים ומצליחים
בטקס אות העולה 
למצוינות. בתמונה 
הימנית: ד"ר אולגה 

פינגר-מייזלר, בתמונה 
האמצעית: פרופ' 

גבריאל סנדרו )מימין(, 
ד"ר ג'ורג' גרינברג וד"ר 
אנטולי לייצין, בתמונה 
השמאלית: ד"ר ויקטור 

גינזבורג.
צילום: ולדימיר צ'ומיקוב

ת  ו צ ו ב ק י  ת ש
מסורוקה זכו בשני 
המקומות הראשונים 
הבאולינג  בליגת 
עבודה  למקומות 
 .2012/13 לעונת 
האלופה היא קבוצת 
“סורוקה ט" - מירב 
רחמים, ליז יטח, אורן 
מישל  אביסדריס, 
טפירו וחנה רובינוב 

)שני האחרונים קיבלו גם את גביע השחקן המצטיין(. במקום השני זכתה “סורוקה 
י" עם יוחאי פרץ, סימה סופר, תמי זנה, ניסים עמרוסי וסיגל אמיתי. שחקני הבאולינג 
שלנו מודים להנהלת בית החולים, למיכאל רואש, רכז הספורט, ולגילה לוי, יו"ר ועד 
העובדים, על הארגון, הפרגון והתמיכה לאורך כל העונה הן בקבוצות הבאולינג 

והן ביתר ענפי הספורט במרכז הרפואי. 
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  פרופ' שאול סופר, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים בסורוקה ומאושיות 
רפואת הילדים בנגב, יצא בימים אלה לגמלאות. פרופ' סופר סיים את לימודי 
הרפואה באוניברסיטת אמסטרדם בהולנד, את ההתמחות ברפואת ילדים 
עשה בסורוקה ולאחר מכן התמחה בטיפול נמרץ ילדים בוויניפג, קנדה. 
את היחידה לטיפול נמרץ ילדים ניהל מאז הקמתה ב-1983. בשנת 1991 
הועלה לדרגת פרופסור והחל לכהן כיו"ר החטיבה לרפואת ילדים. בשנים 
2005-2011 שימש בתפקיד דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת 
בן גוריון. במשך השנים פירסם למעלה מ-100 מאמרים בכתבי עת מובילים, 
בנוסף לפרקים בספרים, הרצאות בכנסים בינלאומיים ובאוניברסיטאות מובילות. בנוסף, עמד בראש 
פורום הבריאות בנגב וניהל פרויקטים ומחקרים לקידום בריאות בקרב האוכלוסיה היהודית והבדואית.

...ובמקום הראשון: מאסטר שף סורוקה!
19 מחלקות השתתפו השנה בתחרות המחלקה המקושטת, 
שנערכה לרגל יום העצמאות ה-65 למדינה. את המקום הראשון 
קטפה המחלקה למשאבי אנוש עם “מאסטר שף סורוקה", אל 
המקום השני הגיע מטבח פורמולות בחטיבה לרפואת הילדים 
שהציג את חנות “המושבה", ובמקום השלישי זכו שתי מחלקות: 
מחלקת המשק שהציגה “מסיבה בחוף הים של סורוקה" והיחידה 

לאשפוז יום המטולוגי שהציגה “חתונה מרוקאית מסורתית".

“חתונה מרוקאית" - צוות 
היחידה לאשפוז יום המטולוגי

"מאסטר שף סורוקה" - צוות 
המחלקה למשאבי אנוש 

“המושבה" -  צוות מטבח 
פורמולות בחטיבה לרפואת ילדים 

“מסיבה בחוף הים של 
סורוקה" - צוות המשק

שיהיה בהצלחה
  ד"ר יצחק )צחי( לזר מונה למנהל היחידה 
לטיפול נמרץ ילדים במקומו של פרופ' סופר. 
ד"ר לזר סיים את ביה"ס לרפואה בנגב והתמחה 
ברפואת ילדים ברמב"ם. את התמחות העל שלו 
ייל  ילדים עשה באוניברסיטת  בטיפול נמרץ 
בארה"ב, שם שהה ארבע שנים כרופא בכיר 
וכמדען חוקר-חבר. בשנת 2007 שב לסורוקה 
ומאז שימש כרופא בכיר וכמ"מ מנהל היחידה 
לטיפול נמרץ ילדים. בנוסף הוא מרצה בפקולטה 

למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון.

  פרופ' עפר ארז מונה למנהל היחידה לניהול 
סיכונים.   

  פרופ' רלי הרשקוביץ נבחרה ליו"ר החברה 
הישראלית לאולטרה- סאונד במיילדות וגינקולוגיה. 

  ד"ר ז'אן מרק ויינשטיין מונה ליו"ר החוג לאי 
ספיקת לב של האיגוד הקרדיולוגי בישראל. 

  ד"ר וילמוש )וילי( מרמרשטיין, נבחר ליו"ר 
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה. 

  ד"ר טלי זילברשטיין מונתה למנהלת השירות 
לאשפוז יום נשים וחדר ניתוח נשים.

השירות  למנהל  מונה  פינסק  איליה  ד"ר    
הקולו-רקטאלי.

  ד"ר טליה וולק מונתה למנהלת השירות לטיפול 
ביתר לחץ דם.

מונה למנהל השירות  יעקב הנקין    פרופ' 
לקרדיולוגיה מניעתית.

מונתה  דוחנו  לריסה  ד"ר    
למנהלת השירות לדימות רפואה 

דחופה וטראומה.

  ד"ר קונסטנטין לברנקוב מונה 
בקרינה  לטיפול  למנהל השירות 

לחולים אונקולוגיים.

למנהל  מונה  כהן  יוג'ין  ד"ר    
השירות לאורתופדיה בילדים.



חדר צנתורים מחודש ומורחב, הכולל ציוד דימות ומערכת ניטור 
המודינמית מהמתקדמים בעולם, נחנך לאחרונה במערך הקרדיולוגי 
בסורוקה. צוות היחידה - רופאים, אחיות וטכנאים רפואיים, מפעיל 
כיום שלושה חדרי צנתורים, אחד מהם חדר היברידי המשלב חדר 
צנתורים וחדר ניתוח, שבעת הצורך ניתן לבצע בו טיפולים משולבים 

של צנתורי לב וניתוחי לב.
ד"ר קרלוס כפרי, מנהל יחידת הצנתורים, מסביר כי “מערכת הדימות 
החדשה מתאפיינת באיכויות שלא היו קיימות במערכת הקודמת, 

כגון איכות גבוהה מאוד של התמונות המתקבלות, מערכת תלת-ממדית של 
העורקים הכליליים ומערכת STENTBOOST, המאפשרת להדגים באופן 
אופטימלי את התומכנים לאחר השתלה. יתרון נוסף של המערכת הוא העברה 
אוטומטית של תוצאות בדיקות לאחסון בארכיב הדיגיטלי של בית החולים. 
ניתן לאחזר את המידע בקלות ובנוחות, כך שהמצנתר יכול לקבל על הצג 
בדיקות קודמות של החולה תוך כדי ביצוע הצנתור. בנוסף, ניתן לעשות שימוש 
במכשיר iPad שממוקם בסמוך למצנתר ומאפשר לו לבצע ניהול ישיר של 

יחידת הצנתורים בסורוקה היא מהפעילות 
בתחומה בארץ: בכל שנה מבוצעות בה 

כ-3,000 פעולות צנתור, כמחציתן אבחוניות 
וכמחציתן טיפוליות

חדר צנתורים מחודש 
במערך הקרדיולוגי

המדדים ההמודינמיים של המטופל, כמו לחץ דם, אחוז חמצן בדם וחישובים 
של תפוקת הלב". 

מוסיף פרופ' ראובן איליה, מנהל המערך הקרדיולוגי: “חדר הצנתורים המחודש 
מהווה נדבך נוסף בשירותים הקרדיולוגיים המגוונים והמתקדמים הניתנים 
בסורוקה. אלו כוללים, בין היתר, את חדר הפעולות האלקטרופיזיולוגיות - חדר 
חדשני שנועד לביצוע טיפולים ייחודיים בהפרעות קצב הלב, ואת השירות 
של הדמיית פעילות הלב באמצעות CT  ו-MRI של הלב. כל אלה מהווים 

מוקדי מצוינות בסורוקה בכלל ובמערך הקרדיולוגי בפרט".

בסדנה ייחודית שנערכה ביחידה לכירורגיה גינקולוגית בסורוקה, בשיתוף פעולה 
עם חברת ג'ונסון ישראל, התנסו הרופאים המתמחים בשימוש בציוד כירורגי, 
המדמה את השדה הניתוחי של האנדוסקופיה הגינקולוגית. החלק הלפרוסקופי כלל 
התנסויות של שימוש במצלמה ומעקב אחר השדה הניתוחי, חיתוך רקמות ותפיסה 
והפרדה של איברים תוך כדי ניתוח. החלק ההיסטרוסקופי כלל תרגול בתחנות 
המדמות ניתוחים בגישה היסטרוסקופית להסרת מומים בתוך חלל הרחם. הרופאים 
עבדו עם דגמים של רחם וזכו להזדמנות לתרגל מיומנויות זהות לאלה הנדרשות 
בניתוח אמיתי, תוך שימוש במערכות המתקדמות ביותר לביצוע היסטרוסקופיה 

ניתוחית ואבחנתית, שחלקן הגדול כבר קיים היום בסורוקה.
“שיטת האנדוסקופיה תפסה נתח ניכר מהניתוחים היומיומיים, ומכאן החשיבות 
הגדולה של הסדנה לתרגול המתמחים בשיטת ניתוחים זו", סיכם ד"ר דוד גולדשטיין, 

סגן מנהל מחלקת נשים ויולדות א' בבית החולים.
בסורוקה מתבצעות מדי שנה כ-800 פעולות של אנדוסקופיה גינקולוגית - ניתוחים 
זעיר פולשניים בתחום רפואת הנשים, הכוללים כריתת רחם, טיפול באנדומטריוזיס, 
כריתת שחלות וציסטות וניתוחים אורו-גינקולוגיים שונים של מערכות השתן והמין.

עושים סימולציה לאנדוסקופיה

הצילו את האצבעות
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בחזית הרפואה

בניתוח ארוך ומורכב שבוצע בסורוקה, הצליחו הרופאים לחבר למקומן את אצבעות כף ידו של תושב קרית 
גת, לאחר ששלוש מהן נקטעו באופן מלא ואחת נקטעה חלקית. האיש, בן 35, הובהל לחדר הטראומה 
לאחר שנפצע בעת עבודה עם דיסק במפעל שבו הוא עובד. בניתוח שנמשך כ-13 שעות הצליח צוות 
המחלקה לכירורגיה פלסטית, יחד עם צוות האחיות והמרדימים בחדר ניתוח, לחבר את האצבעות למקומן. 
פרופ' עמירם שגיא, מנהל היחידה לכירורגיית כף יד, הוביל את הניתוח שבו השתתפו ד"ר יובל קריגר, 
ד"ר אלדד זילברשטיין, ד"ר ירון שהם, ד"ר טרי בוכריס וד"ר אבי לוי. “בניתוח מסובך שכזה עובדים שני 
צוותים במקביל", הוא מספר, “צוות אחד מזהה את כל המבנים החיוניים בחלק של היד ובודק מה נשאר 
מהעצמות, הגידים וכלי הדם, והצוות השני מחפש את המבנים המתאימים לחיבור בחלקים הקטועים. 
במהלך הניתוח חיברנו את העצמות ואת הגידים, ותחת מיקרוסקופ את העצבים ואת כלי הדם שקוטרם 
רק 2-1 מ"מ". ימים אחדים לאחר הפציעה השתפר מצבה של כף היד וזרימת הדם חזרה לאצבעות. 

לאחר טיפול משקם בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק, צופים הרופאים שידו של הפצוע תשוב לתפקד. 

ד"ר בועז שיזף וד"ר עדי 
ויינטראוב במהלך החלק 
ההיסטרוסקופי בסדנה. 

צילום: שי שמואלי
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סורוקה מבחוץ

קצת עלי: בן 36, נשוי+3, כשנתיים וחצי בתפקיד. אני דור שני במד"א, התחלתי 
להתנדב כנער במגן דוד אדום עוד בשנת 1991. בתפקידי הקודם עבדתי במרחב 
הנגב 12 שנים כפאראמדיק. כמפקח אגף הרפואה במרחבים, נגב ולכיש אני 
אחראי על הבקרות, איכות השירות, רמת הרפואה הניתנת למטופלים על ידי 
צוותי מד"א, הקשר המקצועי עם בתי החולים ושאר גורמי הרפואה בגזרת 

מחוז דרום, הטמעה ושמירה על תקן ה-ISO בארגון.
סורוקה ואני: באחריותי הקשר המקצועי עם בית החולים, קרי - קיום קשר 
רצוף והדוק עם צוות הטראומה, מנהל המיון והאחות הראשית. בגדול, הממשק 
העיקרי של צוותי מד"א הוא צוותי חדרי המיון, ואילו שלי בפרט הוא עם קברניטי 
המחלקות הללו. הקשר מתבצע באופן שוטף, כמעט 24/7, והמטרה היא לשפר 
את הממשק בין הצוותים משני הצדדים. אנו פותרים יחד בעיות ועונים על 
הצרכים המתעוררים מדי יום בכל רגע שנדרש, בין אם מדובר בשעות הלילה, 
שבת או חג - הכול בכדי לתת בסופו של יום שירות טוב ויעיל יותר למטופל.

מקרה מיוחד: אני פוגש באירועים רבים שרובם מיוחדים בעיני המתבונן מן 
הצד, אך נחשבים לשגרה אצל העושים במלאכה יום יום. לדוגמה, מקרה שאירע 

“קשר הדוק עם המיון והטראומה"
                                   מג"ר שפיר בוטנר, מפקח אגף הרפואה במרחבים נגב ולכיש, מד"א

לפני כשנה, בו צוות מד"א נקרא לטפל באירוע של יולדת באזור הפריפריה, 
והלידה התגלתה כקשה ומסובכת במיוחד. במהלך האירוע יצרנו קשר עם בכירי 
חדר הלידה כדי שייתנו ייעוץ טלפוני און-ליין לפאראמדיק בשטח. ובמקביל, 
אמבולנס של מד"א הסיע צוות בכיר מחדר הלידה אל מחוץ לבית החולים על 

מנת לפגוש ביולדת ולסייע בקבלת הלידה המסובכת. 
במבט אישי: מאז כניסתי לתפקיד אני פוגש את מקבלי ההחלטות בסורוקה 
בממשקים הנוגעים לעבודת מד"א. מכיוון שכך, אני נחשף לקשיים שמולם 
הם מתמודדים בעומס היום יומי, בשחיקה, בשעות העבודה הקשות. גיליתי 
בסורוקה צוות מסור, אנושי, אכפתי, מתחשב, לומד, ובייחוד מנסה לשפר 

ולייעל כדי להקל על כולם ובעיקר על המטופלים.

כתף אל כתף

המרכז הרפואי סורוקה מהווה חלק מרכזי במערך שירותי הרפואה בדרום הארץ. יחד עימנו פועלים במערך הזה גורמים 
נוספים, המקיימים עם בית החולים ממשקי עבודה קבועים, אם ברפואת חירום ואם בשגרת שיתוף הפעולה האקדמי. כדי 
לברר כיצד עובד הקשר עימם, ואיך מצטייר סורוקה דרך העיניים שלהם, הצגנו כמה שאלות זהות לשלושה שותפים 

כאלה, ממד"א, ממשטרת ישראל ומאגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון. ככה אנו נראים מבחוץ
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קצת עלי:  בן 51, משרת במשטרת ישראל כ-30 
שנה, מתגורר במושב שרשרת שבנגב. בתפקיד 

מזה כשנה ועשרה חודשים. 
סורוקה ואני: נולדתי בסורוקה, כך שההיכרות עם 
בית החולים היא מיום היוולדי... המפגש השני היה 
במהלך שירותי הצבאי, כשהגעתי לסורוקה לשבוע 
השתלמות במסגרת קורס חובשים. לאורך השנים, 
בתפקידי הפיקוד שמילאתי במרחב נגב כמפקד 
תחנה, כקצין אג"מ וכיום כמפקד מרחב, הזדמן לי 
להכיר את סורוקה מקרוב. בכל האירועים הפלילים 
מחד, ומאידך, באירועי חירום ביטחוניים, העבודה 
שלנו היא מול סורוקה בהיותו בית החולים היחיד 
באזור הנגב. ממשק העבודה האישי שלי הוא 

בהתאם לצורך, ישירות מול מנהל בית החולים. 
מקרה מיוחד: אירוע דרמטי אישי, שקשור מבחינתי 
לסורוקה, הוא לידת ארבעת ילדיי בבית החולים. 
מבחינה מקצועית, זו תקופת מבצע “עמוד ענן", 
שבמהלכה היה שיתוף פעולה הדוק מאוד עם בית 

החולים על מנת לתת שירות מיטבי לתושבים ומענה 
לשעת חירום. שיתוף הפעולה עם אנשי סורוקה היה 
מקצועי, אדיב וברמה גבוהה מאוד. כמפקד מרחב, 
חשתי תמיכה מקצועית מלאה מצד בית החולים.

במבט אישי: סורוקה התפתח מאוד לאורך השנים 
וכיום הוא מרכז רפואי מודרני, הנותן מענה לכלל 
הצרכים שעולים מהשטח בזמן אמת, ומהווה מקור 
גאווה לי באופן אישי. כתושב הנגב וכמפקד מרחב 
אני יודע שיש על מי לסמוך, שיש לנו כאן את הגב 
הרפואי המקצועי הטוב ביותר שאפשר לבקש 
במדינת ישראל. הרופאים והצוות בסורוקה הם 
שחקני נשמה שעובדים סביב השעון לאור הצרכים 
המרובים, מפאת היותו של סורוקה בית חולים יחיד 
במרחב גדול כל כך. אני רוצה לנצל את ההזדמנות 
ולהודות בשם משטרת ישראל ומרחב נגב לכל סגל 
בית החולים באשר הוא, על מתן שירות מקצועי 
ואנושי לנו, שוטרי וקציני מרחב הנגב, למשפחות 

שלנו ולאזרחי הדרום בכלל.

“אתם שחקני נשמה. יש על מי לסמוך"
                                                         תת ניצב פרץ עמר, מפקד מרחב נגב, משטרת ישראל

קצת עלי: הסיפור כאן אינו שלי באופן אישי אלא של אסר"ן - אגודת הסטודנטים 
בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, העובדת בקביעות מול 
סורוקה, בעיקר דרך אחינועם גלוזמן, סגנית היו"ר, והרכזים השונים. האגודה 
קיימת מאז 1974, מלווה את הסטודנטים לרפואה ומסייעת להם בנושאים 

אקדמיים ותעסוקתיים, בייזום אירועי תרבות ועוד. 
סורוקה ואני: האגודה פועלת בצמוד לסורוקה במגוון פרויקטים כמו “בית 
חולים לדובים", “בוחרים מחר" ועוד. הפרויקטים העיקריים הם פרויקט עוזר 
רופא, שמרכזת עובדת האגודה, ובו סטודנטים לרפואה עובדים בסורוקה, 
ותוכנית האלקטיבים שבה סטודנטים מרחבי העולם מגיעים להתנסות בבית 
החולים בתיווך רכזת מטעם האגודה. הממשק האנושי שלי ושל אסר"ן מול 
סורוקה כולל מפגש על בסיס קבוע עם סגנית מנהל בית החולים, ד"ר ניצה 
היימן נוימן, עם הדוברת ענבר גוטר ועם רבים נוספים, החל ממנהלי מחלקות 
וכלה באנשי לוגיסטיקה. תוכנית האלקטיבים מתנהלת בצורה נפלאה מול קרן 

ממן, מזכירת ועדת התמחות וסטאז', ומול מנהלי החטיבות.
מקרה מיוחד: בקיץ האחרון הגיע לארץ קבוצת סטודנטים לרפואה ממדינות 
שונות באירופה, במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים בינלאומית. כבר במפגש 
הראשון סיפרה אחת המשתתפות בתוכנית כי היא מחזיקה בדעות פוליטיות 
מאוד מגובשות על ישראל, שהן לא תומכות במיוחד, אך בחרה בכל זאת 
להגיע ולראות איך נראים הדברים “מהצד השני". הסטודנטית בילתה כאן 
חודש ימים, ובתום התקופה באה להגיד לי כי החודש בבית החולים השפיע 
עליה מאוד. היא סיפרה כי היחס של כלל הצוות הרפואי, והמקרים שבהם 
נתקלה -  מטיפול בפליטים סודנים ועד פצועי אירוע לאומני, השפיעו עליה 
רבות, וכי מעתה היא תתאר את הדברים אחרת במדינתה. למעשה, מהתוכנית 
הזאת יצאה לנו שגרירה. תוכנית האלקטיבים והחילופין קיימת לדעתי בדיוק 

בשביל מקרים כאלו. 
במבט אישי: בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הסטודנטים לרפואה 

“שותפות שרק הולכת ומתחזקת"
                            יונתן גופר, יו"ר אסר"ן - אגודת הסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות

שנשארים להתמחות ולעבור סטאז' בבית החולים. מעבר לתוכניות לעידוד 
נושא זה, יש מקום מאוד גדול לשיתוף פעולה שאכן הולך ומעמיק בין בית 
החולים והאגודה. ד"ר היימן נוימן, בתמיכתה בפרויקטים השונים, לרבות עוזרי 
רופא, עוזרת לנו לקרב את הסטודנטים לבית החולים ולתת תחושה שהם חלק 
ממנו. אסר"ן, מתוקף הגדרתה, פעלה מאז ומתמיד בצמוד לבית החולים, אולם 
בשנים האחרונות אנו מרגישים יותר כשותפים, ומקווים רק להמשיך ולהעמיק 

את העשייה המשותפת. 

בחירום 
ובשגרה, 
באזרחות 

ובמדים

סורוקה תמיד כאן לשירות תושבי 
הנגב, חיילי צה"ל והנוסעים לדרום



ד"ר דני קפלן החל לרוץ על גבול הצפון במלחמת לבנון השנייה, כדי להפיג את 
המתח שלפני הכניסה פנימה - ומאז לא הפסיק. ד"ר ליאור זלר זוכר את חצי 
המרתון הראשון שלו בכיתה ט' כסיוט, אבל כבר 25 שנה שהוא חי ממרוץ למרוץ. 
ולאבנר כהן, הריצה שינתה את החיים מקצה לקצה אחרי שחצה את גיל חמישים. 
הם לא היחידים בסורוקה שרצים כדרך חיים. טרנד הריצה והמרתונים הוא תופעה 
כלל ארצית, שסוחפת רבים ל"דת" חדשה של כושר ובריאות. כדי להבין מאיפה 
בא החיידק הזה, ולמה הוא כה מידבק, יצאנו לפגוש שלושה מבכירי הרצים של 

סורוקה בדופק שמאפשר שיחה נינוחה.

“זו תחרות שלא לוקחת שבויים"
“על קו הזינוק אני כמו סוס שהנחיריים שלו מתרחבים. ממוקד במטרה. בקילומטר 
האחרון אני נשבע לעצמי שזה המרוץ האחרון שלי. מגיע לקו הסיום, וחושב על 
התחרות הבאה". המונולוג הזה שייך לד"ר ליאור זלר )39(, רופא בכיר במחלקה 
פנימית ו', המתגורר עם משפחתו במושב עין ורד בשרון. מה שנראה מהצד כסתירה 
מובנית, הוא טבעי לחלוטין כשאתה רץ למרחקים ארוכים: “רק ספורטאי סבולת 
יכולים להבין את המשמעות של סבל והנאה שבאים ביחד. המלחמה נגד עצמך, 
היכולת להכיל את הקושי. כבר נאמר, שהכאב זמני אבל התהילה נצחית". ד"ר זלר 
רץ כמעט כל בוקר כעשרה ק"מ, ובסופי שבוע יותר, לרוב לבד, בכבישים הפנימיים 
של השרון. “בעיניי זהו ספורט אינדיבידואלי", הוא אומר, “הריצה מסדרת לי את 
המחשבות, מחדדת רעיונות, מאזנת אותי. כל עוד אני שומר על תוצאות סבירות, 

זו אינדיקציה עבורי שלא הפכתי לגמרי לוורקוהוליק..."
הוא רץ מהיר, ולא רק בקטגוריית הגיל שלו. 37:44 דקות במרוץ הרצליה ל-10 
ק"מ, 1:27 שעה בחצי מרתון בית שאן, 3:12 שעות במרתון ברלין. “אני מאמין 
בעבודה קשה, ושאם עושים אז הכי טוב שאפשר. לכן השתתפתי עד כה רק 
במרתון אחד. מרתון דורש זמן והכנה אינטנסיבית, וכשאתפנה לכך אני מאמין 
שארד משלוש שעות". האימונים למרתון היחיד שעשה, בשנת 2005, היו מאבק 
בלתי פוסק בלו"ז: כמתמחה היה מסיים תורנות, נוסע הביתה ברכבת ויוצא מייד 
לריצה אחרי 28 שעות על הרגליים. “האטרף הזה יצר את הריצות הכי טובות", הוא 
נזכר בערגה, “אני זוכר במיוחד את הריצה הארוכה האחרונה לפני המרתון - 37 
ק"מ. ארבע וחצי בבוקר, ספטמבר, אוויר הכי צלול בעולם, זריחה משגעת, ואני 

רץ וחושב לעצמי: אין דברים כאלה. אחד מרגעי ההתעלות ששווים את הכול".
הרבה אנשים מסמנים לעצמם מרתון כחלק מההתמודדות עם משבר ה-40. 

אתה בעד?  
“טרנד הריצה הוא חיובי, אבל אנשים שוכחים שלמרתון צריך לתת כבוד. זו תחרות 
שלא לוקחת שבויים. היא דורשת הכנה מנטאלית ופיזית, בסיס חזק בריצה, הכנה 

שבמהלכה כולך בתוך העניין. זה תהליך סיזיפי, שאין בו קיצורי דרך".
למה בעצם ריצה? יש הרבה ענפי אקסטרים.

“פעם עשיתי גם טריאתלון, אבל הריצה, לתפיסתי, היא הדבר האמיתי: ספורט 
עממי, פתוח לכולם, לא דורש יותר מדי אמצעים. אני אוהב את הנטו של הריצה, 

מה שמדבר בה זו היכולת האמיתית של הגוף".
מה אתה אומר לאלו שטוענים שהריצה הורסת את הברכיים?

“בשנת 2008 הופיע בעיתון ‘הרפואה' מחקר שביצעתי עם פרופ' שאול סוקניק 
ז"ל, ובו גילינו שריצה למרחקים ארוכים אינה מהווה גורם סיכון בהתפתחות 
אוסטיאוארטריטיס של הברכיים - מחלת המפרקים הלא-דלקתית הנפוצה 
באוכלוסייה המבוגרת. עם זאת, צריך תמיד להיות קשוב לגוף; כל אחד מאיתנו 
מגיב אחרת למאמצים. חשוב להתקדם בהדרגה, לא לקפוץ שלבים. קבוצות הריצה 

יוצרות משמעת, וזה טוב. מצד שני, אנשים נמשכים ליתר-תחרותיות בלי הכנה 
מספקת, והתוצאה היא יותר פציעות ספורט. רוצו בזהירות". 

“הסוד הוא רק כוח רצון והתמדה"
מהפך - רק כך ניתן לתאר את השינוי בחייו של אבנר כהן )55( ממיתר, גמלאי צה"ל 
ועובד מחלקת הנדסה בסורוקה, נשוי+3 וסב לנכד. רק לפני שלוש שנים וחצי הוא 

למרתון צריך 
לתת כבוד. זו 

תחרות שדורשת 
בסיס חזק בריצה 
והכנה מנטאלית 
ופיזית - תהליך 
סיזיפי שאין בו 

קיצורי דרך"
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לאן הם רציםלאן הם רצים

בריא לדעת

לאן הם רצים
אם חשבתם שעבודה בבית חולים היא “ריצת מרתון", אתם מוזמנים להכיר את 
אנשי סורוקה שחייהם אינם שלמים ללא מרתון אמיתי, 42.2 ק"מ טבין ותקילין. 
מה גרם להם להתחיל לרוץ, על מה חושבים כשרצים שלוש שעות לבד, האם 

ה"חיידק" הזה מסוכן, ואיך נדבקים בו? שלושה מרצי סורוקה מספרים על רגעי 
השיא, המשברים והחוויות עם המאהבת הכי חוקית בעולם: הריצה

מאת אורן שריג וענבר גוטר

ד"ר ליאור זלר



שקל קרוב ל-100 ק"ג. “הייתי זמן קצר לפני הפרישה 
מקבע, אחרי 34 שנה בגבעתי. המשקל החל להציק 
לי. בצבא עודדו לעשות ספורט. התחלתי להתאמן 
במסגרת היחידה, ונשאבתי לזה". מהר מאוד אבנר 
גילה שבתוכו מסתתר רץ מוכשר. “עוד בלי להבין 
מה ומי, השתתפתי באליפות חיל האוויר ל-10 ק"מ, 
רצתי 46 דקות וסיימתי במקום ראשון בקטגוריית 
הגיל שלי. התאהבתי באורח החיים הזה. גם התזונה 
שלי הפכה לבריאה יותר". היום הוא שוקל 70 ק"ג, 
ומאחוריו שבעה מרתונים ולא פחות מ-50 תחרויות. 
הוא קם לאימון בכל יום בארבע בבוקר, רץ מדי שבוע 
כ-90 ק"מ )ולקראת מרתון 140(, שוחה שלושה 
ערבים בשבוע, וגם מתנדב ללוות בריצה רץ עיוור 
במסגרת עמותת אתגרים. “הריצה שינתה לי את 
החיים לגמרי", הוא מספר. “לפני 15 שנה הייתי מעשן, 
שמן, שותה אלכוהול, אוכל המון בשר. כל מה שאסור. 
בצבא עסקתי בנשק ואופטיקה בבסיס טירונים, תחום 
מלחיץ. הייתי מאוד עצבני. מאז שהתחלתי לרוץ אני 
אדם רגוע, שלו, שם דברים בסדרי עדיפויות. מרגיש 

אדם חדש".
ממה אתה נהנה יותר, מהריצה עצמה או מההישגים?

“זה הולך ביחד. בהתחלה השיפור מהיר, וזה ממכר. 
עשיתי כבר 10 ק"מ ב-40 דקות, חצי מרתון בשעה 
וחצי, את מרתון טבריה ב-3:15 שעות, ובמרתון הקרוב 
באמסטרדם אני מקווה לרדת מ-3:10 שעות. כמה 
פעמים סיימתי באחד המקומות הראשונים בקטגוריה, 
עליתי בסיום על הפודיום, וזה כיף. אבל מה שבאמת 
חשוב זו ההשתתפות, האווירה, הריצה עצמה, וכל 

מה שהיא נותנת לי לחיים". 
ורגעים של משבר?

“במרתון ברלין, בתחילת השנה, עשיתי טעות נוראית: 
רצתי עם נעל הדוקה מדי. כפות הרגליים התרחבו, 
ובקילומטר ה-25 התחלתי לרוץ על הציפורניים. אני 
שומע את הקהל צועק לי בגרמנית, לא מבין מה. 
פתאום מגיע חובש, מבקש ממני לעצור. הכאב נורא, 

ואני ממשיך. איכשהו סיימתי בתוצאה של 3:20 שעות. 
כשחלצתי נעליים גיליתי שנתלשו לי הציפורניים של 
הבהונות. הקהל צעק והחובש רץ אלי כי ראו דם על 

הנעליים. אבל נלחמתי וניצחתי את הקושי". 
וחוויה טובה יותר, כדי לאזן?...

“חצי מרתון ירושלים בשנה שעברה. מסלול קשה, 
עליות וירידות רבות, יורד ברד וקור אימים, אבל איזו 
חוויה מרגשת לרוץ בירושלים! את התמונה שלי, רץ 
בברד בחיוך גדול, בחרו מכל התמונות לתוכניה של 

מרתון ירושלים 2013". 
איזה טיפ תיתן למי שרוצה להתחיל? 

“הסוד זה רק התמדה וכוח רצון. הריצה היא אורח 
חיים בריא ביותר, במינון המתאים ואם יודעים לשמור 
על הגוף. מומלץ לקרוא הרבה ולהתייעץ כדי לעשות 

את הדברים נכון".

“מודל מצוין להרבה דברים בחיים"
קיץ 2006. ד"ר דני קפלן )כיום בן 51(, סגן מנהל 
המחלקה לאף-אוזן-גרון וניתוחי ראש וצוואר, הוא 
רופא מילואים בכוח כוננות שמחכה לפקודה להיכנס 
ללבנון. “כדי להפיג את המתח יצאתי כל ערב לרוץ עם 
כמה חבר'ה וכך העברנו הרבה שעות מורטות עצבים. 
כשחזרתי הביתה כבר לא יכולתי להפסיק. נרשמתי 
למרוץ ל-10 ק"מ בעומר, יישוב מגוריי, ארבעת הילדים 

שלי היו בקהל - וכל השאר היסטוריה". 
מאז גיל 47 הוא התחרה בחמישה מרתונים )הישג 
השיא 3:42 שעות(. בתחילה היה רץ בקבוצה, כיום 
את רוב האימונים עושה לבד או עם שותף בדרכי 
הנגב, בכביש ולעתים בשטח. “אני נהנה לרוץ בנוף 
הפתוח, בלי מוסיקה - להקשיב לדופק, לשקט של 
הטבע. בחו"ל אני אוהב לרוץ בכל עיר שאני מגיע 

אליה, מוצא את הנהר ורץ לאורכו".
מה הריצה לימדה אותך?

“שמצד אחד אנחנו מסוגלים להמון, ומצד שני, כמה 

שאנו שבירים. אתה לומד להתמודד גם עם משברים, 
עם פציעות ריצה שהן חלק מהתהליך, ולהעריך את 
מה שיש. הריצה מעבירה מסר שהתמדה ועבודה קשה 
נותנות תוצאות, וזה מודל מצוין להרבה דברים בחיים". 

אתה לא משתעמם בריצות הארוכות? 
“לא, כי ריצות ארוכות הן מדיטציה. המון זמן לחשוב, 
להריץ בראש תסריטים ולקבל באופן נקי החלטות. 
לא פעם, כשצצה בעיה בעבודה, אני יודע שהפתרון 
יצוץ במוחי בריצה. הריצה גורמת לי להיות יותר מודע 
לבריאות, עושה מצב רוח נהדר בזכות האדרנלין 
והאנדורפינים שהיא משחררת במוח, והופכת אותי 

לאדם טוב יותר, לעצמי ולסביבה".
ד"ר קפלן גם משתתף בטריאתלון, אבל החיבור הטבעי 
שלו הוא לריצה. “בתקופות שאני מתאמן למרתון, 
אני מזניח קצת את האופניים ואת הבריכה. כשאתה 
בתוכנית למרתון, זה כל כך חזק מעליך - כל השאר 
מתגמד. כדי שזה לא יהיה על חשבון המשפחה, חלק 
מהאתגר הוא לקום בחורף בחמש בבוקר, כמעט כל 

יום, לאימון לפני העבודה". 
מה היעד שלך כיום?

“הייתי רוצה לרדת מ-3:30 שעות במרתון. גם אם 
נראה שאין לכך משמעות אמיתית, תמיד צריך לסמן 
יעד. בגדול, השאיפה היא פשוט להמשיך, בבריאות 
ובהנאה. יותר מהתוצאות, התחרויות יוצרות מסגרת, 
מפגשים חברתיים משמחים והרבה אנרגיות טובות 

באוויר". 
אתה ממליץ על ריצה למטופלים שלך?

“בהחלט. אני מאמין שחלק מהריפוי של כל מיני בעיות, 
גם סחרחורת שבה אני עוסק, קשור לפעילות אירובית. 
יש מטופלים וגם חברים לעבודה שהחלו לרוץ בזכותי, 
וכיף לשמוע שהייתי השראה עבורם. ריצה בריאה מאוד 
לנפש, ללב ולריאות, אבל במינון גבוה יכולה לגרום 
לזעזועים לשלד ולשרירים, ולכן חשוב לרוץ באופן 
מבוקר, להקשיב לגוף ולזכור שבאנו ליהנות. הריצה 

היא הנאה גדולה, ואנחנו מוכנים לסבול בשביל זה".

“בגיל ארבעים 
הייתי מעשן, שמן, 
שותה אלכוהול, 
אוכל המון בשר, 

מתוח ועצבני. 
מאז שהתחלתי 
לרוץ אני מרגיש 

אדם חדש"

“חשוב 
להקשיב לגוף 
ולזכור שבאנו 
ליהנות. הריצה 

היא הנאה 
גדולה, ואנחנו 
מוכנים לסבול 

בשביל זה"

אבנר כהן

ד"ר דני קפלן
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עלי כותרת

עובדי סורוקה יקרים, 
לפניכם מקבץ ובו דוגמאות 
סורוקה  של  מהחשיפה 
בתקשורת. כדי להמשיך 
החולים  בית  את  ולייצג 
באופן הנכון והזמין ביותר 
התקשורת  אמצעי  מול 
לסוגיה, אנו זקוקים להמשך 
שיתוף הפעולה שלכם. צוות 
הדוברות עומד לרשותכם 
בכל פנייה, רעיון והצעה. 
תודה לכולכם על ההיענות!

ענבר גוטר, שרון אדרי, 
יסמין עמוס

24.9.12

הארץ ביו+
פרופ' יעקב הנקין 
על גנטיקה ותורשה



מידע רפואי הוא מידע רגיש במיוחד, והגנה עליו 
דורשת התייחסות מיוחדת. לאחרונה נבדק המרכז 
הרפואי סורוקה והוסמך בהצלחה גדולה לתו תקן 
ISO 27799 – תו תקן בין-לאומי מיוחד להגנת המידע 
בתחום הרפואה. מערכת האיכות בתחום הגנת המידע 
 IQC נסקרה ונבחנה על ידי המכון לבקרה ואיכות
ונמצאה מתאימה לדרישות התקנים המחמירים בתחום 
רגיש וחשוב זה: ISO 27001 ו-ISO 27799. הנהלת 
בית החולים התחייבה לתהליך ומינתה ועדה שפועלת 

באופן שוטף לקידום תחום חשוב זה, ואחראית לקיום 
אבטחת המידע הרפואי . הפעולות המתבצעות על ידי 
הוועדה הן זיהוי תהליכים חוצי ארגון בתחום העברת 
המידע, ביצוע סקר סיכונים בתהליכי עבודה, ריכוז 
וכתיבה של נהלים כפועל יוצא מניתוח תהליכי עבודה 
הקשורים בהגנת המידע, מינוי נאמני הגנת מידע 
במחלקות, הכנת תוכניות עבודה שנתיות בתחום 
מבדקים פנימיים, הדרכות וטיפול בפערים קיימים, 
ומחשוב התהליך במערכות מגן ומטרות. מסכם משה 

שדה, המשנה למנהל סורוקה: "בשנים האחרונות נושא 
המחשוב הרפואי תפס תאוצה רבה, ומדובר בכמויות 
אדירות של מידע חסוי. בעידן האינטרנט והרשתות 
הפתוחות, משימת אבטחת המידע הופכת למאתגרת 
וקשה במיוחד. ההסמכה לתקן ISO 27799  מציבה 
את סורוקה כמוביל בתחומי אבטחת המידע ושמירה 
על חוקי הגנת הפרטיות וזכויות החולה – זאת חלק 
מפרויקט נרחב של כללית, בהובלת איציק כוכב, 

הממונה על הגנת המידע".

בסורוקה 
דואגים 

לאבטחת 
מידע

המרכז הרפואי 
הוסמך לתו תקן בין-

 ISO 27799 לאומי
להגנת המידע בתחום 

הרפואה
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חברי הוועדה להגנת מידע בסורוקה. מימין: רומן רובין – היחידה לניהול 
סיכונים, תמי לוננפלד – ממונה על תקשורת פנים ארגונית, אלי גוזלן – 

יו"ר הוועדה ומנהל היחידה לארגון ושיטות, משה שדה – המשנה למנהל 
בית החולים, אפי שיבת – מנהל המערך הלוגיסטי, עמי ביטון – קב"ט בית 
החולים, מיכאל אלין – אחראי אבטחת המידע ומ"מ מנהל יחידת המחשוב
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ידידי אמת

המרכז הרפואי סורוקה מוגדר כמרכז טראומה בדרגה 
הגבוהה ביותר, בהיותו בית חולים על, יחיד באזור 
כמיליון  אוכלוסייה של  גדול, המשרת  גיאוגרפי 
נפש. אחת המחלקות הקריטיות של בית החולים 
היא המחלקה לנוירוכירורגיה, בניהולו של ד"ר אבי 
כהן, המשרתת את כל אוכלוסיית הנגב, מאילת בדרום 
ועד לאזור אשקלון, וכן את החיילים המשרתים באזור, 
מטיילים מכל הארץ, אזרחי הרשות הפלסטינית וחיילי 
או"ם. מדי שנה מאושפזים ביחידה יותר מ-1,200 איש 
ומבוצעים בה כ-500 ניתוחים, חלקם הגדול ניתוחי 
ראש ועמוד שדרה מצילי חיים: ניתוחים להסרת גידולי 
מוח ועמוד שדרה, טיפול בחבלות ראש על רקע של 
תאונות דרכים, נפילות מגובה ופעולות איבה, טיפול 
בחבלות ראש מלחמתיות, ניתוחים מורכבים לילדים 
הסובלים ממגוון פגעים מולדים במוח, בגולגולת, 

בעצמות הפנים ובעמוד השדרה, ועוד.
אחד האתגרים הגדולים של תחום הנוירוכירורגיה 
הוא יכולות הניווט והאיתור של נגעים בתוך המוח 
וחוט השדרה, במטרה להכין את החולה לניתוח בדרך 
המיטבית ולנתחו בגישה המתאימה ביותר. כדי לאפשר 
נגישות לאיבר ללא פשרות וטעויות, נדרש מכשור 
עתיר טכנולוגיה ויקר ביותר, שבאמצעותו יוכל צוות 
המחלקה המיומן להמשיך להעניק למטופלים שירותי 

רפואה עדכניים ומתקדמים.
ערב ההתרמה השנתי למען סורוקה הוקדש השנה 
על ידי עמותת ידידי המרכז הרפואי, בניהולה של 
דבורה אורן, לרכישת מכשור חדשני לניתוחי מוח 

למחלקה לנוירוכירורגיה.
ב-25 באפריל 2013 גדשו אורחים ומוזמנים רבים 
את אולמי “אגמים" בבאר שבע, לערב שבמרכזו 
עמדה הופעתה של מירי מסיקה. הקהל הרב נהנה 
מקבלת פנים חגיגית ומתוכנית מגוונת בהנחייתו 

של רונן הירשלר. 
מרכישת הכרטיסים לאירוע ומתרומות נוספות שהוכרזו 

מן הלב אל המוח
ערב ההתרמה השנתי של עמותת ידידי סורוקה הוקדש השנה לרכישת מכשור מתקדם לניתוחי מוח במחלקה 

לנוירוכירורגיה, המבצעת מדי שנה כ-500 ניתוחים ומטפלת ביותר מ-1,200 איש. תושבים ועסקים בדרום פתחו 
את הלב ואת הכיס, תרמו למעלה מ-3 מיליון שקלים והוכיחו שוב את החיבור החזק של אנשי הנגב לסורוקה

במהלכו נאסף סכום מרשים של 
למעלה משלושה מיליון שקלים 

לטובת המחלקה לנוירוכירוגיה. בין התרומות הבולטות 
בערב הייתה תרומתה של קבוצת כימיקלים לישראל, 

שתרמה מיליון שקלים. 
עוד בלטו בתרומותיהם הנדיבות קבוצת מכתשים 
מפעלים כימיים, מועצת העובדים של מפעלי ים המלח, 

קרן אהרון גוטרוירט, מועצת העובדים של פריקלאס 
ים המלח, מועצת עובדי רותם אמפרט, בנק פועלים, 
בנק מזרחי טפחות, בנק דיסקונט, אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב, י.יופה מהנדסים ובונים, יואל וגילי עזריה, 
תשלובת ישרכארט, קרן רש"י, קיבוץ חצרים, חברת 
מסורות, רפי צנרת, יוסי ומשה דלויה, ה.ר.ו.א.ק - מיזוג 
אוויר, שוקרון יפה ויהודה, נופים בנגב, קליר-כימיקלים 
שיווק, אקסטרא בטון, אלטרא כימיקלים, מקסימה 
מדיקל, רשויות מקומיות באזור, אנשי עסקים, קבלנים 
ואנשים פרטיים. תודה מיוחדת לרדיו דרום על שיתוף 

הפעולה לקראת ערב ההתרמה.
על משתתפי הערב המרגש נמנו ד"ר אהוד דודסון, 
מנהלו הנכנס של המרכז הרפואי סורוקה, פרופ' רבקה 
כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, רוביק דנילוביץ, 
ראש העיר באר שבע, עקיבא מוזס, יו"ר קבוצת 
בז"ן ויו"ר עמותת ידידי סורוקה, דני חן, מנכ"ל כי"ל 
דשנים, אשר גרינבאום, משנה למנכ"ל כי"ל, ד"ר אלי 
אברמוב, סמנכ"ל קבוצת מכתשים מפעלים כימיים, ד"ר 
מיקי שרף, מנהל סורוקה היוצא, ד"ר אבי כהן, מנהל 
המחלקה לנוירוכירורגיה, עובדי המחלקה ומטופליה, 
ראשי רשויות ומועצות מקומיות ואישי ציבור רבים. 
תודה מעומק הלב לכל אלו שסייעו ותרמו בהתנדבות 
להצלחת האירוע, 
שפתחו  ולרבים 
ואת  הלב  את 
הכיס למען מטרה 

ראויה שכזו.

במרכז הערב עמדה הופעתה של מירי 
מסיקה. בין התרומות הבולטות הייתה זו 
תרומתה של קבוצת כימיקלים לישראל, 

שתרמה מיליון שקלים למחלקה לנוירוכירוגיה

אחד האתגרים הגדולים הוא יכולות ניווט 
ואיתור נגעים בתוך המוח וחוט השדרה. כדי 
לאפשר נגישות לאיבר ללא פשרות וטעויות, 

נדרש מכשור עתיר טכנולוגיה ויקר ביותר

מימין: ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה, ד"ר מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת 
בתי חולים בכללית, מירי מסיקה, עקיבא מוזס, יו"ר קבוצת בז"ן ויו"ר עמותת 

ידידי סורוקה, ד"ר אבי כהן, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה בסורוקה



איך מתגלגל רופא מסורוקה לבית חולים בקטמנדו?
“הכול החל כאשר קיבלתי מייל מאיגוד הקרדיולוגים 
הישראלי, באמצעות משרד החוץ. שגרירות ישראל 
בנפאל שלחה בקשה לרופאים להתנדב בבתי חולים 
בנפאל. ברשימה הבחנתי בבית החולים שאהיד גנגאלל 
בקטמנדו, המרכז הלאומי לטיפול במחלות לב בנפאל. 
זה סיקרן אותי, ולאחר שבדקתי את הנתונים על 
בית החולים נוכחתי לדעת שמבצעים בו את הכמות 
הגדולה ביותר של טיפולים בהיצרות המסתם הדו-
צניפי )מיטרלי(. התחלתי להתעניין ביישום תוכנית 

ההתנדבות".
מהו הטיפול הזה בכמה מילים, ומה בעצם משך 

אותך?
 Mitral( הדו-צניפי  המסתם  בהיצרות  “הטיפול 
stenosis( כולל הרחבה של המסתם על ידי בלון. 
כדי להחדיר את הבלון יש צורך לבצע דקירה במחיצה 
שבין הפרוזדורים שבלב. דרך הדקירה אפשר לעבור 
מהצד הימני של הלב אל הצד השמאלי של הלב, 
ולקבל גישה למבנים ששייכים לצד השמאלי. הנקודה 
היא שבישראל מחלה זו אינה נפוצה כלל. זו מחלה 
המאפיינת אוכלוסיות מסוימות, הנמצאות ברמה 
סוציואקונומית נמוכה - בעיקר במדינות העולם 
השלישי. הבנתי שיש פה הזדמנות לסייע לנפאלים 
וללמד אותם, ובה בעת להשתלם בתחום שבו אין 

מקרים רבים אצלנו בארץ".
ואכן, זה התגלה כרלוונטי עבורך?

“בהחלט, כי אין לנו הזדמנויות רבות להתנסות בפעולה 
של פתיחת המסתם הדו-צניפי, למרות שבארץ 
העברתי הרצאות רבות בתחום התמחותי וסייעתי 

בצנתור של חולים.
בנוסף, אנו רואים בהתנסות הזאת כלי חשוב כדי 
להפעיל בארץ מספר טכנולוגיות שכבר נכנסו, למרות 

שהשימוש בהן עדיין נמוך מאוד. מדובר בסגירה של 
האוזנית בפרוזדור השמאלי אצל חולה עם פרפור 
פרוזדורים, שיכולה למנוע שימוש בטיפול באמצעות 
נוגדי קרישה, ותיקון של המסתם הדו-צניפי אצל חולים 
עם קליפה קשה של המסתם בדרך לא כירורגית, כלומר 
על ידי צנתור. לשתי הפעולות הללו הכרחי להיות 

מיומן בביצוע של דקירה בין הפרוזדורים של הלב.
...Win-Win אז למעשה היה כאן מצב של

“נכון. מצד אחד הייתה לי סיבה מעשית להתנדבות, 
מצד שני בוודאי שראיתי זאת גם מבחינה אנושית, 
שנכון לתרום לנפאלים מהידע ומהניסיון הרחב שלנו 
בתחום הקרדיולוגיה. למעשה, מדובר כאן בטיפול 
באמצעות צנתור במחלת לב כלילית, הגורמת בשלב 
מאוחר יותר להתקפי לב ולפגיעה בשריר הלב. אנו 

בהחלט יכולים לסייע להם להציל חיים".
איזה בית חולים פגשת בקטמנדו?

“הגעתי למקום מאוד מעניין, שבו מבצעים כמות 
צנתורים דומה לזו שבסורוקה, וניתוחי לב בתדירות 
של פי שלושה לעומתנו. בשונה מאיתנו, רוב הצנתורים 
והניתוחים שם מיועדים לחולים עם בעיות לב מולדות 
או עם פגיעה במסתמים של הלב. צורת הטיפול 
במרכז היא בגישה הוליסטית וכוללנית. יש שם 60 
קרדיולוגים, שכל אחד מהם מלווה חולה לאורך כל 
שלבי הביקור, האבחון, הטיפול והפרוצדורה. למרות 
הקשיים הלוגיסטיים הרבים שניצבים בפני צוות 
המטפלים והמטופלים, העבודה מתבצעת בצורה 
מופתית, שקטה ורגועה, והייתי מוסיף גם שמחה. 
למרות שמדובר בבית חולים ציבורי, שבו התגמול 
לרופאים לא גבוה במיוחד - ההקפדה, האחריות 
והמסירות שמאפיינים את הרופאים הייתה מרשימה. 
גם לא נתקלתי בקונפליקט כלשהו בין החולים לצוות".
מה היחס שלהם לישראל ולרפואה הישראלית בפרט?

“פגשתי באנשים שאוהבים את ישראל ומכבדים את 
הרפואה הישראלית. הם נהגו בי בכבוד רב ולא החסירו 
ממני דבר. בשלושת השבועות ששהיתי שם צעדתי 
הרבה מאוד ברגל ברחובות קטמנדו, ומה שזועק 
מכל פינה הוא העוני הנורא. תשתיות העיר רעועות 
וישנות מאוד, יש הפסקות חשמל שכיחות וזיהום אוויר 
כבד מאוד. הנפאלים אנשים אדיבים ומסבירי פנים, 
ולמרות התנאים הקשים אין שם אלימות ולא חשתי 
לרגע מאוים או חסר ביטחון. אחת החוויות המרגשות 
הייתה חגיגת העצמאות של ישראל, אליה הוזמנתי 
לבית השגריר בנפאל, חנן גודר. זה היה מסע מרתק 
ומעשיר, שבו הרגשתי שאני תורם ונתרם גם יחד".

התנדבות שחודרת ללב

ד"ר קרלוס כפרי, מנהל יחידת הצנתורים 
במערך הקרדיולוגי בסורוקה, מספר ליוחאי 

פרץ על שלושת השבועות שבהם שהה 
בקטמנדו במסגרת תוכנית התנדבות, 

שבמהלכה הזדמן לו לא רק לתרום 
למקומיים מניסיונו, אלא גם להשתלם 

בביצוע טיפול שאינו נפוץ בארץ - דקירה 
בין-פרוזדורית בהיצרות המסתם המיטראלי

מאת יוחאי פרץ
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זה קורה

ד"ר קרלוס כפרי 
במקדש הינדי בקטמנדו

הרחבת המסתם 
הדו-צניפי )מיטרלי( 

על ידי בלון
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זה קורה

ד"ר איתמר קלמפרר, סגן מנהל מחלקת עיניים 
חדר  צוות  ראש  בוטרייט,  בסורוקה, וצירה 
ניתוח עיניים בבית החולים, ייצגו את סורוקה 
עמותת  של  רפואית-הומניטרית  במשלחת 
“עין מציון" והג'וינט העולמי, שיצאה מישראל 
לאתיופיה לביצוע ניתוחים מצילי ראייה. הצוות 
הישראלי שכלל רופאי עיניים, אחיות עיניים 

ואנשי משרד הביטחון, נחת באתיופיה בנובמבר 
2012 ובמשך שבועיים ביצע כ-150 ניתוחים - 
הסרת ירוד )קטרקט(, פלסטיקה, גידולים בעיני 
ילדים ועוד. הפעילות בוצעה בחדר ניתוח שדה 
שהוקם “יש מאין" בגונדר ובדבראק,  כאשר בלא 
מעט מקרים מצליחים הרופאים מישראל לחולל 
“ניסים" ולהשיב למטופלים את מאור עיניהם. 

צירה בוטרייט וד"ר קלמפרר מספרים כי הצוות 
הישראלי חווה מסע בלתי נשכח, שלווה בהכרת 
תודה עצומה מצדם של המקומיים. “זכינו בסיפוק 
האדיר והמרגש של לתת מתנה נדירה לזולת", 
מספרת צירה. את המסע היטיבה לסכם שגרירת 
במילים  זבדייה,  בליינש  באתיופיה,  ישראל 

הקולעות “אור לגויים".

מקטמנדו לבאר שבע:
רופאים נפאלים בסורוקה

רופא עמית מנפאל, ד"ר נאביס סינג, סיים השתלמות 
של חודש ימים בסורוקה, שבמהלכה למד מקרוב על 
טראומה אורתופדית. ד"ר סינג, בן 40, הוא אורתופד 
בכיר מבית חולים בעיירה פטאן, אחת מעיירות הלוויין 
של קטמנדו. הקשר נוצר בביקור שערך בישראל 
סגן הדיקאן של ביה"ס לרפואה של פטאן. הוא ביקר 
בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון 
ובסורוקה, ובתוך כך הזמין רופאים מהנגב להרצות 
בביה"ס לרפואה החדש שהוקם בעיר הנפאלית. 
אחד הרופאים הללו הוא ד"ר עמיר קורנגרין, מנהל 
היחידה לטראומה אורתופדית בסורוקה, שביקר 
בנפאל מספר פעמים, העביר שם הרצאות והדגים 

ניתוחים מודרכים בתחום הטראומה 
האורתופדית. “ממה שראיתי שם הבנתי, 
שהדרך הטובה ללמוד את העבודה 
היא להזמין אלינו להשתלמות נציג 
של הרופאים הבכירים מבית החולים 
בנפאל", מספר ד"ר קורנגרין. ד"ר סינג 
היה הרופא הראשון שהגיע לסורוקה 
במסגרת יוזמה זו, כאשר הכוונה היא 

שבכל שנה יגיע לסורוקה, להשתלמות של חודש, 
רופא אחר מנפאל. “בסורוקה מבצעים כארבעה ניתוחי 
טראומה אורתופדית מדי יום, כך שרופא המגיע לכאן 
נחשף מקרוב להרבה מאוד ניתוחי טראומה, לומד 

“אור לגויים" באתיופיה

את הטכניקות הניתוחיות ובנוסף משתתף בפעילות 
האקדמית של המחלקה", מציין ד"ר קורנגרין, “אנו 
גאים בעובדה שמגיעים אלינו רופאים ממדינות 

רחוקות ללמוד את עבודת הצוותים הרפואיים".

ד"ר עמיר קורנגרין )משמאל( 
והרופא האורח מנפאל, ד"ר סינג
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ו אחד מאיתנ

לצבוע את 
המציאות בגוונים 

יפים יותר
לקראת חג הפורים האחרון, ובמטרה לסייע למטופלות 
יזמו  והחולי,  הקשים  הטיפולים  משגרת  לצאת 
ונטלי סיגאוקר סדנת  ויקי מנדלבאום  המאפרות 
איפור באשפוז יום המטואונקולוגי. “מדובר בנשים 
שעוברות אצלנו טיפולים לא פשוטים, שכרוכים לא 
פעם בתופעות לוואי קשות ובירידה במצב הרוח", 
אומרת אילנה גוטהרץ, האחות האחראית ביחידה, 
“סדנת איפור זו וסדנאות דומות אחרות מאפשרות 
להקל, ולו במעט, את ההתמודדות עם הטיפול". סיכמה 
רחל בן משה, מטופלת באשפוז יום המטואונקולוגי 
בסורוקה: “טוב שיש גם רגעים כאלה במהלך הטיפולים. 
קיבלנו טיפים לטיפוח ואיפור, נהנינו מאוד והתרגשנו 

מהפעילות. פשוט כיף".   

לחיות עם כליה מושתלת

כ-45 מטופלים מושתלי כליה ובני משפחותיהם השתתפו בכנס בנושא “בריאות המושתל ואיכות 
חייו", שהתקיים בסורוקה בארגון המחלקה לנפרולוגיה בבית החולים ובשיתוף העמותה לקידום 
ושמירת זכויות חולי הכליות. במהלך המפגש נחשפו המשתתפים למגוון הרצאות, ביניהן הרצאתו 
של ד"ר בוריס רוגצ'וב, נפרולוג בכיר בסורוקה, בנושא שאנט, והרצאתה של ד"ר איריס בראון, 
סקסולוגית ומטפלת זוגית, על מיניות במושתלי כליה. המחלקה לנפרולוגיה בסורוקה, בראשות ד"ר 
משה זלוטניק, מתמחה באבחון חולים במחלות כליה ובטיפול בהם, וכוללת יחידה למושתלי כליה, 

שבה מאושפזים מטופלים מייד לאחר השתלת כליה וכן לצורך אבחון וטיפול בסיבוכי השתלה.

יום האישה בחטיבת הילדים
בחודש מארס 2013 צוין ברחבי העולם “יום האישה 
הבינלאומית", וגם חטיבת הילדים בסורוקה חגגה אותו 
כדי להקדיש זמן איכות לנשות החטיבה אחרי חורף קשה 
ועמוס עבודה. נשות החטיבה -  צוות המנהל והצוות 
הסיעודי - הוזמנו לערב מהנה ומפרגן, שנערך בקפה לולה 
שבעיר העתיקה. המשתתפות הקשיבו להרצאה מרתקת 
של יונית פירן - יועצת תדמית וסטיילינג, שדיברה על 
תחומי המיתוג והתדמית האישית בסביבה תחרותית 
של ימינו, והסבירה כיצד להציג עצמנו ולשדר לסביבה 

מסרים שיובילו אותנו להצלחה. התגובות מהמשתתפות 
היו חמות: רבות שלחו מכתבי תודה וביקשו ש"כן ירבו 
מפגשים כאלה להעצמת נשים". תודה ליוזמת הרעיון 
נטלה מירלשוילי - מזכירת מחלקת ילדים ב', ולצילה 
צ'ציק - אחות אחראית במרפאת ילדים, ששיתפו פעולה 
בהפקת האירוע ונתנו דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה בין 
צוות מנהל וצוות סיעודי. תודה גם לפרופ' אשר טל, מנהל 
מחלקת ילדים ב', וללאה הבר, מזכירת חטיבת ילדים, על 

התמיכה וההתגייסות להצלחת האירוע.

מימין: ד"ר בוריס רוגצ'וב - רופא בכיר במחלקה לנפרולוגיה ורופא אחראי על מרפאה 
מושתלי כליה, נורית כהן - אחות אחראית במחלקה לנפרולוגיה, יהושוע זהר, גיא 

מרלי, ד"ר משה זלוטניק, מנהל המחלקה לנפרולוגיה, אהרון קבלק, שריג גפן, מריה 
בויקו סקורוחוד - מתאמת מושתלי כליה במחלה לנפרולוגיה

ויקי מנדלבאום מאפרת את רחל 
בן משה, מטופלת באשפוז יום 

המטואונקולוגי בסורוקה

מעומק הלב

סמוך לחג הפסח נערך הפנינג משפחה עבור סטודנטים לרפואה, סטאז'רים, מתמחים 
וילדיהם מהמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. ההפנינג כלל סדנה ל"ניקוי מתחים" 
שהעבירה אביגיל אוקנין חביב, מנחת הורים ויועצת פרטנית למשפחות וזוגות, 
ובה הועלו טיפים חיוניים להתמודדות עם אתגרים זוגיים ומשפחתיים תוך פיתוח 
קריירה. בחדר סמוך נערכה פעילות יצירה מבצק סוכר לילדים, ובדוכן שאויש 

בנציגות "תנועת אור" הוצעו אפשרויות להתיישבות בנגב ופתרונות תעסוקה לבני 
הזוג. כולם נהנו כמובן מארוחה חגיגית, שהותאמה גם לילדים. צוות ועדת התמחות 
וסטאז', הכולל את ד"ר ניצה היימן נוימן, פרופ' אייל שיינר וד"ר חנה קרימקו, מציין 
בסיפוק את ההשתתפות הערה של הסטודנטים, הסטאז'רים והמתמחים בהפנינג 

המוצלח, ומקווה לראותם גם בפעילויות הבאות.

הפנינג אביבי
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מבזקי מחקר

פוריות:
זה תלוי גם בעונה

הזרע  באיכות  עלייה 
החורף  בחודשי  הגברי 
יכולה להסביר תנודתיות 
זו   - עונתית של לידות 
המסקנה ממחקר שביצעו 
חוקרים ביחידה להפריה 
בסורוקה,  חוץ-גופית 
ושהתפרסם בכתב העת 
 American Journal
 o f  Obste t r ics  &

Gynecology. בראשות ד"ר אליהו לויטס, בדקו החוקרים 
את השפעת מזג האוויר על איכות הזרע הזכרי ואת 
איכותו בחודשי השנה השונים. מבדיקה של 6,455 דגימות 
זרע נמצא, כי בחודשי החורף חלה עלייה בריכוז הזרע 
ובאיכותו וכי קיימת התאמה בין ממצא זה לבין עלייה 
בכמות הלידות כתשעה חודשים לאחר מכן. “הסבר לכך 
עשוי להיות ההשפעה השלילית של החום על האשכים", 
אומר ד"ר לויטס, “בני זוג המתקשים להיכנס להיריון, ייתכן 
שכדאי כי יהיו עירניים יותר לעונות השנה ושיגבירו את 

המאמצים להרות דווקא בחודשים הקרים".

סיבוכי היריון:
בודקים את הסיבות

היריון עודף, הנמשך יותר מ-42 שבועות מלאים, 
קשור באופן מובהק לסיבוכים מהותיים כמו תמותת 

עוברים תוך רחמית - כך מגלה מחקר שבוצע בחטיבה 
למיילדות וגינקולוגיה בראשות ד"ר אבי הרלב ופרופ' 

אייל שיינר. בדיקה של 202,462 לידות הראתה שיעור 
תמותה תוך רחמית של 0.7% בהריונות עודפים, לעומת 
0.3% בשבועות 42-40. “אין ספק שמעקב צמוד וזירוז 

לידה לקראת שבוע 42 יכולים להפחית סיבוכים קריטיים", 
אומר פרופ' שיינר. המחקר הוצג בכנס בינלאומי למיילדות 

וגינקולוגיה בפאריס ופורסם בכתב העת לרפואת 
אם-עובר, Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. גורם סיכון 
נוסף לסיבוכי היריון, ובהם משקלי לידה נמוכים ולידה מוקדמת, הוא היריון בקרב 

מתבגרות. מחקר שנערך בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה, בשיתוף חוקרים מהמחלקה 
לאפידמיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, השווה תוצאות לידה של נערות מתחת לגיל 

20 לקבוצת יולדות בנות 20-24, ומצא עלייה מובהקת בסיבוכי היריון בקרב מתבגרות. 
בראשות פרופ' אייל שיינר ופרופ' אילנה שהם-ורדי, בדק הצוות תוצאות של 31,985 
יולדות ומצא שרוב הסיבוכים נצפו בקרב הצעירות יותר; לדוגמה, משקלי לידה נמוכים 

אצל 17.7% מבנות 15-17 ואצל 14.3% מבנות -19,18 לעומת 11.5% אצל בנות -20
24. יתר הסיבוכים כללו לידות מוקדמות ותמותת עוברים. גם מחקר זה פורסם במגזין 

הבינלאומי לרפואת אם-עובר.

עבודות מדעי יסוד של שלושה מתמחים מסורוקה זכו בפרסי הצטיינות 
לשנת 2012 מטעם המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית. ד"ר מאיר 
צור זכה במקום הראשון בקטגוריית פסיכיאטריה על עבודה שבדקה האם 
טיפול מוקדם בקנאביס )THC( בקרב בעלי חיים שנחשפו לטראומה, תורם 
למניעת התפתחות תסמיני פוסט טראומה בהמשך. נמצא שחשיפה לקנאביס 
לא מפחיתה אך גם לא מעלה את הסיכון להתפתחות PTSD. בהרחבת המחקר 
היו רמזים לכך שהקנאביס אינו יעיל כטיפול מניעתי להתפתחות התסמונת, 

אך במקרה שזו כבר התפתחה, הוא עשוי להיות טיפול יעיל לסימפטומים.
ד"ר עקיבא לייבוביץ' זכה במקום הראשון בקטגוריית הרדמה וטיפול נמרץ, 
על חקר הגישה הטיפולית המיטבית לפגיעות טראומה משולבות של חבלת 

ראש ואיבוד דם מסיבי. 

מאמר שפרסם חיים מניטנטג, ממונה בטיחות 
לייזר בסורוקה, על פעילות מחקרית המתבצעת 
האופטיים,  והסיבים  הלייזר  בתחום  בסורוקה 
 LASER“ הוכתרה כמצטיינת על ידי הירחון המדעי
THERAPY IN MEDICINE" וזכתה בפרס 

."GOOD PAPER AWARD"-ה

עבודות מדעי יסוד מצטיינות

עבודתו של ד"ר עדי וינטראוב, שזכתה במקום השני בקטגוריית מיילדות 
וגינקולוגיה, בדקה את התפקיד של מגנזיום סולפט בביטוי של VEGF )גדילה 

של כלי דם חדשים( שלייתי בפרה-אקלמפסיה )קדם רעלת היריון(.

פרס למחקר
לייזר ואופטיקה

ד"ר אליהו לויטספרופ' אייל שיינר

ד"ר עקיבא לייבוביץ' ד"ר מאיר צור ד"ר עדי וינטראוב

הדרכה כתובה בשפת האם לפני 
ניתוח נוטה להפחית את רמות 

החרדה ומפחיתה את הצורך בידע 
נוסף - כך מוכיח מחקר השוואתי 

התערבותי שהתקיים בחטיבה 
הכירורגית בסורוקה בהובלתה 

של דרורה כורם, מנהלת הסיעוד 
בחטיבה. במחקר השתתפו 79 
מטופלים בקבוצת ההתערבות 

ו-39 בקבוצת הביקורת, במטרה 
לאמוד את מידת ההשפעה של  

הדרכה כתובה בשפת האם הניתנת 
בנוסף להדרכה המילולית.

הסיעוד חוקר:
הדרכה נגד 

חרדה

אחות בסורוקה
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חופש על בטוח
החופש הגדול בפתח. זה 

המקום להזכיר: גם בקיץ לא 
לוקחים חופשה מהבטיחות! 

רומינה אוסטרובר, רכזת 
שלוחת בטרם בסורוקה, 

ממליצה איך להיזהר.
חופשה נעימה ובטוחה!

בטיחות בדרכים

בעונה זו, רבים מאיתנו נוסעים למקומות מרוחקים והנסיעה אורכת זמן רב. 
הקפידו על כללי הבטיחות בכל נסיעה:

• ילד שגילו פחות מ-9 לא חוצה כביש לבד. •
• כל הילדים חייבים להיות חגורים במושב בטיחות, במושב מגביה )בוסטר( •

או בחגורת בטיחות, בהתאם לגילם ולמשקלם. 
• מומלץ לעצור להתרעננות ולחילוץ עצמות במהלך נסיעה ארוכה. •
• אין להשאיר ילדים לבד ברכב, אף לא לכמה דקות ואפילו לא עם חלון •

פתוח. בקיץ, הרכב מתחמם במהירות רבה וילדים המושארים בו לבדם 
עלולים להיפגע קשות. 

• בכל יציאה מהרכב יש לוודא שלא נשאר בו אף אחד.•

החוק קובע: ילדים שגילם פחות מ-8, חייבים להיות רתומים במושב 
בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהם ולמשקלם.

בטיחות בבית מלון 

• יש לנעול את דלתות היציאה למרפסת ולסגור חלונות. •
• יש למקם את הקומקום או את המיחם בקצה המרוחק של השיש. •
• יש להקפיד לבדוק את חום המים לפני הכנסת הילד לאמבטיה או •

למקלחת – המים היוצאים מהברז עלולים להיות חמים מאוד מייד 
עם פתיחתו. 

• מומלץ כי תינוקות, פעוטות וילדים יישנו במיטה משלהם או במזרן •
על הרצפה. 

בטיחות בזמן טיול

• יש להיערך היטב לטיול בטבע. התאימו את המסלול למשפחה לפי •
גיל, יכולת פיזית וקשיים מיוחדים. 

• יש להקפיד על ציוד מתאים: כובע, נעליים סגורות וגבוהות, מכנסיים •
ארוכים ושתייה מספקת. 

• יש להקפיד שילדיכם יהיו בטווח הראייה שלכם לכל אורך הטיול. •
• יש להשגיח שילדים לא ירימו חפצים מהקרקע – הם עלולים להיפגע •

מזוחלים מסוכנים. 
• אין להיכנס למאגרי מים שאסורים לרחצה. במקומות המותרים נדרשת •

השגחה צמודה על פעוטות וילדים. 
• יש לטייל רק במסלול מסומן, להצטייד במפת המסלול ולהימנע מירידה •

לשוליים. 
• יש להתעדכן בתחזית מזג האוויר ולהימנע מטיול בשעות החמות. •

בטיחות בפארקים ובגני משחקים

• בגני משחקים ובפארקים משגיחים ושומרים על קשר עין קבוע •
עם הילד ומוודאים שהילדים משחקים במתקנים המיועדים לגילם. 

• בעת רכיבה על אופניים, על קורקינט או על גלגיליות – יש להקפיד •
תמיד על חבישת קסדה המותאמת למידת ראשו של הילד. 

בטיחות ילדים בבית 

בחופשת הקיץ, נמצאים ילדים רבים בבית בזמן שהוריהם עובדים. חשוב לזכור:
• ממנים מבוגר אחראי להשגחה על הילדים בבית.•
• לעולם אין להשאיר ילדים צעירים בהשגחת אחים או שמרטפים שגילם •

פחות מ-14 שנים, אפילו לא לזמן קצר. 
• אין להשאיר ילדים צעירים מגיל 12 שנים ללא השגחת מבוגר. •
• יש לאחסן גפרורים ומציתים במקום גבוה ונעול, הרחק מהישג ידם של •

ילדים.
•  יש להניח במקום בולט מספרי טלפון לשעת חירום:•

מד"א 101; משטרה 100; מכבי אש 102; מרכז הרעלות 
 .04-8541900

החוק קובע: השארת ילדים שגילם פחות מ-6 ללא השגחה היא עבירה 
פלילית שדינה מאסר.

בטיחות במים

הידעתם? תינוקות ופעוטות עלולים לטבוע במים שעומקם פחות מ-10 ס"מ!
• בקרבת כל מקור מים כגון ים, ברכה, וגיגית, נדרשת השגחה של מבוגר •

על ילדים שגילם פחות מ-5. על המבוגר להיות במרחק נגיעה מהילד 
תוך קשר עין קבוע.

• בזמן ההשגחה על הילד יש להתפנות מכל עיסוק אחר כגון קריאה •
או שיחה בטלפון. 

• מייד לאחר השימוש, יש לרוקן בריכות מתנפחות וגיגיות למיניהן, •
להפוך אותן ולאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים.

• יש לכסות או לגדר בריכות פרטיות באופן שיבטיח הרחקת ילדים מהן.•
• רחצה מותרת רק בחופים מוכרזים ובנוכחות מציל.•

אין להשאיר את הילדים לבד בקרבת מים, אפילו לא לרגע אחד! 


