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מובילים 
בבריאות

ביעדי  בעמידה  מצטיין  סורוקה 
מדדי האיכות הלאומיים של משרד 
הבריאות – כך עולה מדוח של משרד 
הבריאות, שפרסם לראשונה את הישגי 
בתי החולים בארץ. סורוקה עמד באופן 
מלא ביעדים שהציב משרד הבריאות, 
בכל ארבעת המדדים: טיפול באוטם 
חריף בשריר הלב תוך 90 דקות, ביצוע 
ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך תוך 48 
שעות, מתן אספירין בשחרור לאחר 
אוטם ומתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני 
ניתוח כריתת מעי גס. בהשוואה בין 
ששת מרכזי העל הרפואיים בישראל, 
דורג סורוקה במקומות הראשון או השני 

בכלל המדדים.
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עובדות ועובדים יקרים, 

בעולם צרכני שבו "חוויית הלקוח" היא המושג החם ביותר, זה 
שמבדל עסקים נותני שירות אלו מאלו – אי אפשר להתעלם 

מכך ש"חוויית המטופל" היא הסיפור המרכזי גם במערכת 
הבריאות. חוויית המטופל מתייחסת לחולה ולמשפחתו 

ומורכבת ממגוון מעגלים, המשיקים להם )ואלו לאלו( במשך 
שהייתם בבית החולים: שירות, יחס, איכות הטיפול הרפואי, 

בטיחות המטופל, תנאי אשפוז ועוד ועוד.

כל הנושאים הללו הם בראש מעיינינו, כחלק מהצבת 
המטופל במרכז: הוא זה שנמצא באמצעו של המעגל, וכולנו 

מסביבו. זוהי ראיית עולם שאנו מאמצים ומיישמים בכל פן 
של הפעילות בבית החולים. זכייתה של מחלקה פנימית 

ב' כ"אלופת השירות וחוויית המטופל" מבין כל המחלקות 
הפנימיות בבתי החולים של כללית, היא מקור גאווה ודוגמה 

לכולנו.

לאחרונה עברנו בהצלחה ניכרת מבדק נוסף של 
האקרדיטציה. הצלחה זו, המקנה לנו מעמד של בית 

חולים אקדמי וחוקר, היא פן נוסף בתפיסת העולם שלנו 
– גישה המשלבת אכפתיות, העשרת ידע, חיפוש מתמיד 
אחר פתרונות המצויים בקדמת הרפואה, ובמילה אחת: 

מובילות. כל הכבוד לכל אנשי הצוות שלקחו חלק בהסמכה 
לאקרדיטציה בגרסה המתקדמת שלה, המציבה אותנו 

בצמרת המרכזים הרפואיים בישראל.

המצוינות הרפואית נשענת על עשייה, וחלק מרכזי מהעשייה 
היא תנופת פיתוח, למידה, הצטיידות, בינוי ושיפור תשתיות. 

בגיליון זה תוכלו לקרוא על מגוון נושאים שלכולם מכנה 
משותף של צמיחה וחדשנות – ממחלקת השיקום החדשה, 

דרך פיתוח ושדרוג תחומים ויחידות כמו צנתורי מוח, כירורגיה 
קולורקטלית, שירות לטיפול בהפרעות בתנועה, כירורגיית 

פה ולסת ומכון הריאות – וכלה בפעילות ענפה במערך 
מציל החיים כמו גם בתחומים נוספים שהגדרנו כתחומים 

אסטרטגיים; אלו המצויים בלב תוכנית האב של המרכז 
הרפואי לשנים הקרובות. 

המרכז הרפואי סורוקה הוא מבתי החולים המובילים בארץ 
בעמידה במדדי האיכות של משרד הבריאות, כפי שפורסם 

לאחרונה בתקשורת – וכולנו יכולים להיות גאים על כך. 

העמידה ביעדים שהציב משרד הבריאות מצביעה על טיפול 
רפואי נכון, מתוזמן ומקצועי, על עבודת צוות משולבת בכלל 
תחומי העשייה בסורוקה, על תהליכי עבודה רוחביים נכונים, 

כולל תהליכי בקרה ומדידה ומתן משוב שוטף לצוותים. 
איכות רפואית היא ליבת העיסוק היומיומי שלנו, ועמידה 

במדדים רפואיים אלה משקפת עשייה משותפת וראייה של 
טובת המטופל ובטיחות הטיפול לנגד עינינו. אנו ממשיכים 
בתהליכים חוצי ארגון בתחום האיכות הרפואית, ומקיימים 

בקרה שוטפת ויומיומית ברמת הפרט של המטופל, בין 
השאר באמצעות דוחות מידע ובקרה מקוונים המבוססים על 

מערכות המידע של בית החולים.

יחד עם זאת, אל לנו לנוח על זרי הדפנה אלא לשאוף תמיד 
לטוב יותר, כי בעולמות המקצועיים המאתגרים שבהם אנו 

חיים, מי שלא צועד קדימה דינו ללכת לאחור. נמשיך לחתור 
למצוינות, לחזק את הפעילות המרחבית, להבטיח טיפול 

איכותי ורצף טיפולי לקהילה שבה אנו חיים ופועלים יחד עם 
עמיתינו ממחוז דרום, לטפח את המשאב האנושי המעולה 
של בית החולים, וכל זאת תוך הקפדה על התנהלות נכונה 

ועל ניהול כלכלי מושכל.

אני סמוך ובטוח כי כל אחת ואחד מכם ימשיך לעשות את 
המיטב ואת המרב בתחומו, ולתרום לשיתוף פעולה ולעבודת 

צוות סינרגטית, על מנת שנמשיך להיות מרכז רפואי מוביל. 

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכם על העבודה הקשה, 
המסורה והמקצועית לאורך כל השנה, ולאחל לכולנו המשך 

הצלחה.  

שנה טובה לכם ולבני ביתכם.

ד"ר אהוד דודסון
מנהל מרחב דרום והמרכז הרפואי סורוקה

מילה
אישית
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מדליה אחת
שווה יותר

מאלף מילים.

סורוקה הוא בית החולים הראשון בישראל שעבר 
בהצטיינות את מבדק האקרדיטציה – הסמכה 

  JCI-לתקן איכות ובטיחות בינלאומי של ה
האמריקני, בגרסה המתקדמת שלו )גרסה 5( 

וכבית חולים אקדמי. 
ההסמכה לאקרדיטציה זו, בתום תהליך ארוך 

ומורכב, מכניסה את סורוקה למועדון יוקרתי של 
מרכזים רפואיים מהמובילים בעולם, בעלי התקן 

הבינלאומי לבית חולים אקדמי, מלמד וחוקר.
תודה לכולכם, אנשי המרכז הרפואי האוניברסיטאי 
סורוקה, על שהייתם שותפים במאמץ האדיר הזה 

שתוצאתו הישג ענק לבית החולים.

ובכל זאת, כמה מילים...
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המערך המציל חיים בסורוקה נמצא בחוד החנית 
של בית החולים, הן בימי שגרה והן בחירום. המודל 

של מערך זה נדון בכנס ייחודי שנערך בסורוקה 
בהשתתפות מומחים מובילים מהארץ ומהעולם 

מתחומי רפואת חירום, טראומה, כירורגיה כללית, 
טיפול נמרץ והרדמה, בכלל זה אנשי צבא וכוחות 

הצלה. 
בכנס עלו לדיון מגוון נושאים שהתייחסו, בין השאר, 

לתפקידו של חיל הרפואה בשדה הקרב ולחלקו 
במתן מענה ראשוני לפצועים, להיערכות של בתי 

חולים לשעת חירום ולימי לחימה, לניהול בית 
חולים תחת אש, לרצף הטיפולי, לסוגיות אתיות 
בטיפול הקליני בפצועים, לצוותים רב תחומיים 

העובדים בו זמנית סביב חולה אחד וגם לסוגיות 
תקשורתיות תחת אש, בעיקר כפי שבאו לידי ביטוי 

בסיקור התקשורתי של מבצע צוק איתן, מבצע 
עופרת יצוקה ומלחמת לבנון השנייה. לנושאים 
אלה משמעות רבה עבור סורוקה, לא רק כבית 

חולים הנמצא בחזית הטיפול בפצועי קרב – אלא 
כבית חולים המצוי עצמו תחת אש בסבבי הלחימה 

ומטפל במקביל בפצועים ובאזרחים נפגעי 
טראומה, יחד עם תפקוד שגרתי של מרכז רפואי 

אזרחי. 

50 ימי לחימה, 1,263 נפגעים
ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה, סקר בפתח הכנס 

את התנהלות בית החולים במבצע צוק איתן. 
"כמו בכל סבבי הלחימה בדרום, גם בקיץ האחרון 
עמדנו בחזית הטיפול בפצועים", אמר ד"ר דודסון, 
"צוותי המערך המציל חיים קלטו את מרבית חיילי 
צה"ל שנפצעו במהלך המבצע, וב-50 ימי הלחימה 
טופלו בו 1,263 נפגעים: 777 חיילים ו-486 אזרחים, 

הקרב על החיים
בסבבי הלחימה בחזית הדרום, ניצב סורוקה בקדמת הטיפול בחיילים הפצועים • בעקבות מבצע צוק איתן, נערך 

בבית החולים כנס בינלאומי בנושא מערך להצלת חיים בהשתתפות מומחים מישראל ומארה"ב • במרכז הכנס: 
הטיפול המשולב בפציעות קרב והשפעת הרפואה הצבאית על הטיפול האזרחי בנפגעי טראומה • בין השאר נחשפו 

נתונים על פינוי הפצועים במבצע צוק איתן לעומת מלחמת לבנון השנייה • לדוגמה, 50% פינויים מוסקים לעומת 
37% במלחמת לבנון השנייה ו-11% פינויים שניוניים )העברה מבית חולים אחד למשנהו( לעומת 30% ב-2006

שמתוכם 53 פצועים קשה. במנחת בית החולים 
נחתו יותר מ-60 מסוקים שפינו פצועים מרצועת 

עזה, ובחדרי הניתוח התבצעו מאות ניתוחים 
לנפגעי המבצע על ידי כירורגים במקצועות 

השונים. חדר הטראומה, חדרי המיון, חדרי הניתוח, 
מערך הדימות ומחלקות האשפוז עבדו סביב 

השעון ונתנו מענה מיידי לכל פצוע. התגייסות 
מרשימה של כל צוותי בית החולים, שיתוף פעולה 

ורצף טיפולי עם הצוותים הרפואיים הצבאיים 
שטיפלו בחיילים בשטח, אפשרו טיפול מיטבי 

בנפגעים. על רקע זה יזמנו את הכנס, במטרה 
לעסוק בטיפול המשולב בנפגעי פציעות קרב 

 ולהציג סוגיות משמעותיות בתחום זה".

ההיסטוריה של רפואת הקרב
אחד מאורחי הכנס היה פרופ' מאוריציו לין, 

מומחה בכירורגיה כללית ובטראומה במרכז ריידר 
לטראומה באוניברסיטת מיאמי בארה"ב. פרופ' 

לין סקר את ההיסטוריה של רפואת הקרב ופינוי 
הנפגעים, וציין כי הפיתוחים העיקריים ברפואה 

צבאית אירעו במאה הקודמת – במלחמות העולם 
הראשונה והשנייה, במלחמות קוריאה ווייטנאם 
ובמלחמות יום כיפור ולבנון. "מערכות אלו היוו 

שדות ניסוי חשובים לאסטרטגיות חדשות ברפואה 
צבאית, אשר הותאמו בהמשך כמעט במלואן 
למערכות אזרחיות. פינוי רפואי מוטס, שימוש 

מהנתונים עולה כי במבצע צוק איתן היו יותר פצועים 
בדרגת חומרה קשה מאשר במלחמת לבנון השנייה: 

במהלכו אושפזו כ-15% מהפצועים במחלקה לטיפול 
נמרץ, לעומת 11.2% במלחמת לבנון השנייה

בחוסמי עורקים, בנקי דם, טיפול בזיהומים 
כירורגיים ובאי ספיקה נשימתית אחרי דימום 

מסיבי, פיתוח טכניקות חדישות בכירורגיית כלי דם, 
כירורגיה פלסטית, כוויות ולבסוף רפואה שיקומית, 

הם כמה מהדוגמאות העיקריות להשפעה 
העצומה של הרפואה הצבאית על הטיפול 

המודרני בטראומה", הדגיש פרופ' לין, "אפשר 
לומר שהפרוטוקולים הרפואיים שבהם משתמשים 

כיום בבתי החולים הם תוצאה ישירה של הטיפול 
הרפואי שניתן במהלך עימותים צבאיים לאורך 

 השנים".

צוותים קדמיים של כירורגים
אורח נוסף בכנס היה פרופ' ג'ורג' גארסיה, קולונל 

במילואים בחיל הרפואה של הצבא האמריקני 
ומנהל המכון לחינוך ואימון רפואי בנושא הטראומה 

בביה"ס ע"ש מילר באוניברסיטת מיאמי בארה"ב. 
במסגרת שנותיו בצבא ארה"ב שירת פרופ' 

גארסיה כרופא כירורג בחזיתות שונות של לחימה 
במזרח התיכון. לאורך השנים הוא מוביל תפיסה 
המתייחסת לטיפול המיידי בשדה הקרב ושמה 
דגש על צוותים קדמיים של כירורגים, הנותנים 

טיפול מיידי לפצועים הקריטיים, הכי קרוב שאפשר 
לשדה הקרב ולרגע הפציעה.

במהלך הכנס הציג פרופ' קובי פלג, מנהל המרכז 
הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון 
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הפיתוחים העיקריים ברפואה 
צבאית אירעו במאה הקודמת 
– במלחמות העולם הראשונה 

והשנייה, במלחמות קוריאה 
ווייטנאם ובמלחמות יום כיפור 

ולבנון, מערכות שהיוו שדות 
ניסוי לחידושים 

"לרפואה הצבאית השפעה 
עצומה על הטיפול המודרני 

בטראומה", אמר פרופ' לין, 
"הפרוטוקולים בבתי החולים 

הם תוצאה ישירה של הטיפול 
הרפואי שניתן במהלך עימותים 

צבאיים לאורך השנים"

הכנס עסק בין היתר בניהול בית 
חולים תחת אש, ברצף הטיפולי, 

בסוגיות אתיות בטיפול הקליני 
בפצועים, בצוותים רב תחומיים 

העובדים בו זמנית סביב חולה 
אחד וגם בסוגיות תקשורתיות 

בזמן הלחימה

מימין: ד"ר מוטי קליין – מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי 
בסורוקה, פרופ' ג'ורג' גארסיה – קולונל במילואים בחיל 

הרפואה של צבא ארה"ב ומנהל המכון לחינוך ואימון רפואי 
בנושא טראומה באוניברסיטת מיאמי בארה"ב, פרופ' 

מאוריציו לין – מומחה בכירורגיה כללית ובטראומה 
במרכז ריידר לטראומה באוניברסיטת מיאמי, דנה 

ויס – מנחת הכנס, ד"ר אהוד דודסון – מנהל המרכז 
הרפואי סורוקה, ד"ר מיקי שרף – סמנכ"ל 

וראש חטיבת בתי החולים בכללית, ד"ר 
ג'ילברט סבג – מנהל המערך לשעת חירום 

בסורוקה.

גרטנר, נתונים אודות פציעות במלחמת לבנון 
השנייה לעומת מבצע צוק איתן - זאת מתוך מחקר 

שערך עם שותפיו פרופ' ג'פרי קשוך, פרופ' יורם 
קלוגר ואחרים במרכז הלאומי לחקר הטראומה 
והרפואה הדחופה. הנתונים שהציג פרופ' פלג 

מעידים על שיפור בטיפול, הן ברמת השדה 
והן ברמת בית החולים. לדוגמה, אחוז הפינויים 

המוסקים במבצע צוק איתן הגיע ל-50% לעומת 
37% במלחמת לבנון השנייה, ואילו הפינוי השניוני 

)העברה מבית חולים אחד למשנהו( בצוק איתן 
עמד על 11% בלבד לעומת 30% במלחמת לבנון 
 השנייה, דבר המצביע על ויסות יעיל של פצועים.

סיקור תקשורתי תחת אש
במבצע צוק איתן, כך עולה מנתוני המחקר, 

היו יותר פצועים בדרגת חומרה קשה מאשר 
במלחמת לבנון השנייה: במהלכו אושפזו כ-15% 

מהפצועים במחלקה לטיפול נמרץ, לעומת 11.2% 
במלחמת לבנון השנייה. כמו כן, במלחמת לבנון 

השנייה 74.3% מן הפצועים היו חיילים בעוד 
 שבצוק איתן 87% מן הפצועים היו חיילים.

נושא מעניין נוסף שעלה בכנס הוא דילמות 
בסיקור תקשורתי בימי חירום ולחימה – נושא 

רלוונטי מאוד לסורוקה. האינטנסיביות הרבה של 
הפעילות בימי מבצע צוק איתן הציבה את סורוקה 

במוקד העניין התקשורתי, וצוותי חדשות מהארץ 
ומהעולם שידרו מבית החולים לאורך כל שעות 

היממה ממש כמו מאזורי הלחימה. הדילמות 
התקשורתיות והאתיות הללו הוצגו בדיון בפאנל 

מיוחד לאחר הרצאתו של דובר צה"ל, תא"ל מוטי 
אלמוז, על "דוברות בעת לחימה", שבמסגרתה 

התייחס לאסטרטגיה התקשורתית של דובר 
צה"ל בימי שגרה ובימי חירום. הכנס הונחה על ידי 

כתבת חדשות 2, דנה ויס.

פינוי מוסק לסורוקה באחד מסבבי הלחימה בעזה
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בימים האחרונים של מבצע צוק איתן פונה ז'הן ברמן לסורוקה כשהוא סובל 
מפציעה קשה בעקבות רסיס של פצמ"ר שחדר לבית החזה שלו בסמוך לליבו. 

באותם ימים הייתה רעייתו ליאורה בעיצומם של טיפולי פוריות. לאחרונה בני 
 הזוג סגרו מעגל, כשבנם השני נולד במרכז סבן למיילדות.

ז'הן וליאורה מתגוררים ביישוב אבשלום בעוטף עזה. בחודש אוגוסט בשנה 
שעברה חגג אשד, בנם הבכור, יום 
הולדת שלוש בגן הילדים שבקיבוץ 

ניר עוז. דקות לפני תחילת הפעילות 
בחצר הגן נחת באזור מטח של 

כעשרים פצמ"רים שנמשך כשתי 
דקות. ז'הן החל לפנות את כל 
הילדים במהירות אל תוך הגן, 

וכשסיים הבחין בליאורה המגוננת 
בגופה על בנם הקטן במקום שאינו 

מוגן דיו. מאחר שלא ניתן היה 
להזיזם, הוא גונן עליהם בגופו. כעבור 
שניות בודדות חדר רסיס של פצמ"ר 

דרך גבו של ז'הן, עבר דרך בית 
החזה במרחק של סנטימטר בודד 

מליבו, יצא החוצה כשהוא חולף 
סנטימטרים בודדים מראשה של 

 ליאורה ונתקע בקיר. 
ז'הן פונה במצב קשה לסורוקה, 

אושפז למשך כחודשיים, עבר סדרת 
ניתוחים ומאז הפציעה הוא מגיע 

לטיפולי פיזיותרפיה בבית החולים. 
"הרסיסים 'פספסו' במרחק קטן מאוד את כלי הדם הגדולים, מה שיכול היה 

לגרום למותו של ז'הן", סיפר ד"ר מנחם מצא, סגן מנהל המחלקה לכירורגיית 
לב חזה, "אם הפגיעה הייתה סנטימטר הצידה, סביר להניח שהוא לא היה מגיע 

בחיים לבית החולים". 
מאחר שז'הן היה מאושפז במצב קשה, היה על בני הזוג להחליט האם להמשיך 

חיים חדשים: סגרו מעגל בסורוקה
פציעתו הקשה של ז'הן ברמן מרסיס פצמ"ר בקיבוץ ניר עוז, לא מנעה ממנו ומרעייתו ליאורה להמשיך בטיפולי 

הפוריות. כשישה חודשים לאחר צוק איתן הם חזרו לסורוקה, הפעם לשמירת היריון של חודשיים שבסופה נולד בנם 
השני. "התינוק נותן לנו כוח לא לשקוע בשיקום שלי, כי החיים חזקים מהכול", אומר ז'הן

מימין: פרופ' עפר ארז – אחראי היחידה להיריון בסיכון במחלקה לנשים ב', 
שוש זילבר – מנהלת הסיעוד במחלקה לתינוקות ופגים, ליאורה בן חורין, 

ז'הן ברמן וד"ר מנחם מצא – סגן מנהל המחלקה לכירורגיית לב וחזה

בטיפולי הפוריות או להפסיקם תוך בחינת תהליך ההחלמה. "היו הרבה שאלות, 
למשל, האם הוא יהיה מסוגל לתמוך בי במהלך הטיפול? הוא היה מושבת 

לגמרי, אני הייתי צריכה להגיע כמה פעמים בשבוע לסורוקה והילד שלנו צריך 
להמשיך לנהל שגרת חיים רגילה", סיפרה ליאורה. בני הזוג החליטו להמשיך 

בטיפולים, ובסמוך לסיום מבצע צוק איתן ליאורה הרתה. בחודשיים האחרונים 
היא טופלה בשמירת היריון ביחידה 
להיריון בסיכון בסורוקה, וכשמונה 

חודשים לאחר מבצע צוק איתן ותקופת 
היריון לא פשוטה, ילדה בחודש השביעי 
את בנם השני, שנולד כפג במשקל של 

1,700 ק"ג. על ההיריון המורכב סיפר 
פרופ' עפר ארז, אחראי היחידה להיריון 

בסיכון במחלקה לנשים ב': "ליאורה 
אושפזה בשל סיבוך היריוני נדיר שכלל 
שילוב בין שליה המכסה חלק מצוואר 

הרחם וכלי דם עובריים שעברו מעל 
צוואר הרחם –  מצב העלול לסכן את חיי 

העובר. בשל כך היא אושפזה למעקב 
ולהשגחה צמודים החל משבוע 28 ועד 

ללידה. במהלך האשפוז הממושך למדנו 
להכיר את ליאורה וז'הן כזוג אופטימי 

עם תמיכה משפחתית חמה, שהתמודד 
בצורה מרשימה עם כל הכרוך בהמתנה 

הממושכת ללידה, תוך חשש מתמיד 
לאיבוד ההיריון". 

את "חוויית סורוקה" שלהם בשנה 
האחרונה סיכם ז'הן ברמן: "החלטנו שלמרות הקושי נמשיך בתהליך, כפי 

שלמרות הפציעה הקשה אנחנו בוחרים בחיים ורוצים להתקדם בחיים שלנו. 
התינוק החדש נותן לנו את הכוח לא לשקוע בשיקום שלי, כי החיים חזקים 

מהכול. גם בזמן האשפוז שלי במחלקה לניתוחי לב חזה, וגם בזמן האשפוז של 
ליאורה בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה, קיבלנו המון כוח מצוות בית החולים".

"הרסיסים פספסו רק במעט את כלי הדם 
הגדולים", סיפר ד"ר מנחם מצא, "אם 

הפגיעה הייתה סנטימטר הצידה, סביר להניח 
שז'הן לא היה מגיע בחיים לבית החולים"

פרופ' עפר ארז: "ליאורה אושפזה בשל סיבוך 
היריוני נדיר העלול לסכן את חיי העובר, 

שילוב בין שליה המכסה חלק מצוואר הרחם 
וכלי דם עובריים שעברו מעליו"
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המטופל הראשון במחלקת השיקום 
החדשה השתחרר לביתו לאחר 

שיקום מוצלח משבץ
זהו האיש שעשה היסטוריה במחלקת השיקום 
החדשה בסורוקה: שלמה ריינשטיין, תושב באר 

שבע בן 55, הוא המטופל הראשון במחלקה 
שנחנכה בחודש מרץ 2015.

ריינשטיין השתחרר לביתו לאחר טיפול שיקומי 
מוצלח שעבר עקב שבץ, שנוצר בשל חסימת עורק 

מוחי וגרם לחולשת צד ולהפרעות בדיבור. לאחר 
ייצוב מצבו וטיפול במחלקה הנוירולוגית, הועבר 
שלמה למחלקת השיקום החדשה שאך הושקה 

בראשותו של ד"ר יולי טרגר, המשמש גם כיו"ר 
 איגוד השיקום.

יחד עם הנהלת בית החולים, גיבש ד"ר טרגר את 
הצוות הרב מקצועי של המחלקה ובו צוות סיעוד 
ייעודי לשיקום, פיזיותרפיסטים, מרפאה בעיסוק, 

קלינאית תקשורת, פסיכולוג שיקומי ועובדת 
סוציאלית. "בתחילת האשפוז במחלקה שלמה 

נזקק לעזרה רבה בכל התפקודים הבסיסיים 
ולתמיכה רבה בעמידה, ללא יכולת הליכה", מספר 

ד"ר טרגר, "הוא עבר טיפול אינטנסיבי על ידי 
הצוות הרב תחומי שלנו, ומאמץ משותף שלו ושל 

הצוות הביא לתוצאות מצוינות בתוך חודשיים – זמן 
קצר יחסית. כיום, לאחר הטיפול, הוא עצמאי בכל 

הפעולות היומיומיות הבסיסיות, כולל רחצה, לבוש 
ומעברים. הוא הולך בסיוע קביים באופן עצמאי 

למרחקים בינוניים, וכמו כן התקדם בהיבטים 
הקוגניטיביים. יחד איתו ועם בני משפחתו בנינו 

תהליך של חזרה הביתה וחזרה הדרגתית לעבודתו 
הקודמת".

עם שחרורו, הודה שלמה ריינשטיין לצוות המטפל 

את פרויקט מחלקת השיקום 
בנגב מובילה ד"ר ניצה 

היימן-נוימן, סגנית מנהל 
סורוקה ומומחית בכירורגיית 
ילדים, בעקבות חוויה אישית 

ומשפחתית קשה

"אני שמח שתושבי הדרום 
יכולים לקבל כאן בסורוקה 

טיפול שיקומי איכותי. 
אין מילים בפי לתאר את 

המסירות, היחס החם 
ובעיקר המקצועיות של 

הצוות במחלקה"

מימין: אסתי אילוז – מנהלת הסיעוד במחלקת השיקום, ד"ר יולי טרגר – מנהל 
מחלקת השיקום, שלמה ריינשטיין – המטופל הראשון במחלקה, ד"ר תמרה 

חוטורניוק – רופאה במחלקת השיקום, מיכל ורד – פיזיותרפיסטית, אביגיל ביטון – 
כוח עזר, אשהם ותד – אח במחלקה

במחלקה: "אני שמח על כך שתושבי הדרום יכולים 
לקבל כעת כאן בסורוקה טיפול שיקומי איכותי 

ברמה גבוהה. אין מילים בפי לתאר את המסירות, 
היחס החם ובעיקר את המקצועיות המרשימה 

של כל הצוות במחלקה, במכון לפיזיותרפיה 
ובמכון לריפוי בעיסוק בבית החולים. העובדה שבני 
משפחתי היו לצדי, ושהשיקום בוצע בקרבת הבית, 

תרמה לשיקום המהיר".
את פרויקט מחלקת השיקום בנגב מובילה 
ד"ר ניצה היימן-נוימן, סגנית מנהל סורוקה 

ומומחית בכירורגיית ילדים, בעקבות חוויה אישית 
ומשפחתית קשה. בנה בן ה-17, גיל, התמוטט 

בעקבות דימום מוחי ואושפז בסורוקה. בהיעדר 
שיקום בנגב, הועבר למרכז הרפואי שיבא בתל 

השומר ונפטר לאחר כחמישה חודשים בשל 
סיבוך רפואי. יחד עם בני משפחתה, בחרה ד"ר 

היימן-נוימן להוביל מהלך להקמת מחלקת שיקום 
בדרום, שתשמש את תושבי הנגב המוצאים עצמם 

מתמודדים עם מציאות לא פשוטה, בדומה לזו 
שעימה התמודדו היא ומשפחתה. בני משפחת 

מוסקוביץ', משפחה יהודית אמריקאית ממיאמי, 
צפו בתוכנית "עובדה" בערוץ 2, שסיקרה את 

הטרגדיה של משפחת היימן-נוימן, והחליטו לתרום 
חמישה מיליון דולר לפרויקט. כללית הקצתה סכום 

דומה להקמת המחלקה, שנפתחה עם 12 מיטות 
שיקום בשלב הראשון. בסוף חודש אוגוסט נפתחה 
מחלקה של כ-20 מיטות, עד לסיום הבינוי של בניין 

השיקום שיכלול 36 מיטות ונמצא כעת בשלבי 
תכנון מתקדמים.
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Made in Soroka השתלות כליה 
מושתל הכליה הראשון בסורוקה לשנת 2015 הוא 

פבל בודניה, תושב באר שבע, שעבר השתלה 
מוצלחת בבית החולים. פבל, בן 65, נשוי, אב 

לשניים וסב לשלושה נכדים, סבל מאי ספיקת 
כליות ובמשך חמש השנים האחרונות עבר טיפולי 

דיאליזה בסורוקה. לאחרונה הגיע למפגש עם צוות 
מערך ההשתלות בבית החולים, והודה בהתרגשות 
למשפחת התורם ולצוות על שזכה לחיים חדשים. 
זמן לא רב לאחר מכן בוצעה השתלת כליה נוספת 

בבית החולים, כאשר מרים דרעי מנתיבות, בת 
43, נשואה ואם לשלושה, עברה השתלה מוצלחת 

לאחר 11 שנים שבהן סבלה מאי ספיקת כליות 
ועברה טיפולי דיאליזה בבית החולים.

"יש חשיבות לכך שההשתלה מתבצעת בסמיכות 
למקום המגורים, מה שמקל מאוד על המושתלים 

"יש חשיבות לכך שההשתלה 
מתבצעת בסמיכות למקום 

המגורים, מה שמקל מאוד על 
המושתלים ועל בני משפחתם, 
משפר את הזמינות והמעקב 

הרפואי, מביא לשיפור באיכות 
החיים וייתכן שגם לשיפור 
התפקוד לאחר ההשתלה", 

מציין פרופ' סולי מזרחי

ועל בני משפחתם, משפר את הזמינות והמעקב 
הרפואי, מביא לשיפור באיכות החיים וייתכן שגם 

לשיפור התפקוד לאחר ההשתלה", ציין פרופ' 
סולי מזרחי, מנהל המחלקה לכירורגיה א' ואחראי 

מערך ההשתלות בבית החולים, "לאחרונה הרחבנו 
את מערך ההשתלות כחלק מהשליחות הלאומית 

שלקחנו על עצמנו, כבית החולים היחיד בנגב, 

לצמצם את הפערים בתחום הבריאות". ההכנה 
להשתלה, הטיפול, הליווי והמעקב אחרי הניתוח 

נעשים כיום בסורוקה על ידי צוות רב מקצועי, 
המלווה את המטופל לאורך זמן תוך מתן מענה 

מלא ומעטפת טיפולית רחבה. את תוכנית השתלות 
הכליה מובילה ויקי סימון, אחות ייעודית לתיאום 

השתלות כליה וטיפול בכאב. 

מושתלת הכליה מרים דרעי יחד עם )מימין( פרופ' יוסף חביב – מנהל המחלקה לנפרולוגיה, ד"ר בוריס רגוצ'וב – נפרולוג 
בכיר במחלקה לנפרולוגיה ובמרפאת מושתלים, לינה שוורץ – מנהלת הסיעוד במחלקה לנפרולוגיה, ויקטוריה סימון – 

מתאמת השתלות כליה וכאב, פרופ' סולי מזרחי - מנהל המחלקה לכירורגיה א'

בכל משלחות הסיוע של ישראל לארצות מוכות 
אסון אפשר למצוא אנשי צוות רפואי מסורוקה. 

הפעם היו אלה ד"ר עמיר קורנגרין, מנהל היחידה 
לטראומה אורתופדית, ד"ר אשר מוזר, מומחה 

ברפואת ילדים, ד"ר דוד שחם, רופא פנימי, פרופ' 
מיכאל אלקן, מומחה למחלות זיהומיות, תומר 
ממאן, סטאז'ר, ושתי אחיות חדר לידה, לוטה 
בנגל ונטע אדריאן – שיצאו לנפאל במשלחת 
הסיוע של "ישראייד" כדי לסייע לאחר רעידת 
האדמה בחודש אפריל האחרון. יחד עם חברי 
משלחת "ישראייד" ובעזרת רופאים מקומיים 

הם טיפלו באלפי אזרחים נפאלים ובישראלים, 
כולל בפגים הישראלים הקטנים שנתקעו בנפאל 

עם משפחותיהם, ביצעו ניתוחים בתנאי שטח 
מורכבים ובמקרים רבים הצילו חיי תינוקות, 

ילדים ומבוגרים. הוריו של אחד התינוקות אף 
החליפו את שמו ל"אשר", על שמו של ד"ר מוזר 

שהציל את חייו.
במשלחת הסיוע הצה"לית, שהקימה ותפעלה 
בית חולים שדה בנפאל, ייצג את סורוקה האח 

אלכס רצ'ין, בעבר אח בפגייה וכיום בטיפול נמרץ 
לב. בקטמנדו היה אלכס חלק מצוות טיפול נמרץ 

ילדים שטיפל בתינוקות, בפגים ובילדים פצועים. 
הוא היה שותף לשמונה לידות – שש מהן בניתוחים 

קיסריים, כולל ניתוח חירום ליולדת שסבלה 
מרעלת היריון. "הצלנו אותה ואת התינוק שלה, 
שנולד פג והועבר לבית חולים מקומי", מספר 

אלכס, "לולא הניתוח סביר שהם לא היו שורדים". 
תחת ידיו עברו ילדים רבים שנזקקו לניתוחים, 

בכלל זה כריתות. "כל ילד שפונה לבית החולים 
של צה"ל הגיע אלינו, וחווינו הרבה מאוד רגעים 

מרגשים", הוא ממשיך, "אין ספק שזה היה אחד 
האירועים המשמעותיים בחיי. מקצועית, כל מה 

שלמדתי היה צריך ליישם בשבועיים אינטנסיביים, 
כולל אלתורים, לקיחת אחריות וביצוע הרבה דברים 

שאנו לא עושים ביומיום. ברמה האישית תמיד 
הייתי גאה להיות ישראלי, אבל שם זה היה משהו 

יוצא דופן. שיתוף הפעולה, רוח הצוות, הרצון לתת. 
מפקד בית החולים, אל"מ טאריף באדר, שסחב 

בלוני חמצן יחד איתי בלי שום משמעות לדרגות. 
חבר'ה ישראלים שירדו מהטרקים ובאו להתנדב. 

ישראלים שגרים בנפאל והקימו חמ"ל לסיוע – 
פשוט מדהים. טסתי שמונה שעות עד לנפאל כדי 

לראות את ארץ ישראל היפה". 

בחזרה מנפאל

אלכס רצ'ין עם אחד הפגים בבי"ח שדה בקטמנדו

"מקצועית ואישית זה היה אחד האירועים המשמעותיים 
בחיי", אומר האח אלכס רצ'ין, "טסתי שמונה שעות עד 

לנפאל כדי לראות את ארץ ישראל היפה"
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במרכז הרפואי סורוקה קיימים 25 מבנים, המתפרסים על שטח של כ-300 דונם. 
לאור המרחקים הגדולים במיוחד בתוך סורוקה, עלה צורך לייעל את ההתמצאות 
בשטח בית החולים עבור 25,000 המבקרים, הפוקדים את המרכז הרפואי מדי יום.

לשדרוג השירות למבקרים, ולהנגשת ההתמצאות בתוך שטח בית החולים, 
הושק פרויקט כוללני שנועד לשלט את כל בית החולים בשילוט מתקדם 

וידידותי. השילוט החדש מתבסס על חלוקת בית החולים לשישה אזורי צבע 
שונים והוספת מפות התמצאות בכל השלטים.

השלטים מוארים בשעות הערב והלילה, וכל בנייני בית החולים מוספרו והותאמו 
לאזורי הצבע. שימוש בטכנולוגיה של QR מאפשר למבקרים לסרוק באמצעות 
הסמארטפון את הקוד שעל גבי השלט, בהתאם למקום שאליו מעוניין המבקר 
להגיע. באמצעות אפליקציית הסריקה מופיע על גבי צג המכשיר באופן מיידי 

המסלול הקצר ביותר עד למחלקה המבוקשת. במשפט אחד: עידן חדש 
בהתמצאות בשטח המרכז הרפואי.
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הדס בת העשר עברה
ניתוח מורכב ל"הזזת פנים"

הדס פז בת העשר מדימונה נולדה עם תסמונת קרוזון, 
שגורמת לעיוותים בגולגולת כתוצאה מאיחוי מוקדם של תפרי 

הגולגולת ובסיסה בגיל הרך. המשמעות היא, שמרכז הפנים 
והלסת התחתונה שלה לא התפתחו בהתאם להתפתחות 

של הגולגולת. בשל התסמונת נוצר לחץ תוך גולגולתי מוגבר, 
שיוצר עיוותים בזרימת הדם, ונוצר חוסר התאמה בין הפנים 

לגולגולת וללסת התחתונה, דבר שיצר פגם אסתטי.
במטרה לתקן את העיוות, עברה הדס בסורוקה ניתוח מורכב 

על ידי צוות רב תחומי שכלל את ד"ר מיקי גידון, מומחה 
בנוירוכירורגיה, ד"ר אלדד זילברשטיין, מומחה בכירורגיה 
פלסטית, ד"ר נבות גבעול וד"ר איתן בר-דרומא, מומחים 

בכירורגיית פה ולסת, וד"ר סבטלנה דומצ'ק, מומחית בהרדמה. 
במהלך הניתוח ביצעו המנתחים חיתוך של העצם הקדמית 

של הגולגולת ושל אזור הפנים והלסת, ניתקו והפרידו את 
מרכז הפנים, כולל את ארובות העין, האף והלחיים, ולבסוף 
חיברו אותם מחדש למכשיר מיוחד. מדובר במכשיר בשם 

RED – Rigid External Distractor, שתפקידו למתוח את 
העצמות למשך מספר חודשים.

"לא מעט שנים מחייה של הדס היא עברה בלא מעט סבל", 
אמרה נורית פז, אמה של הדס, "היום, אחרי הניתוח, אני מרשה 

לעצמי לחיייך ולהיות מאושרת. הבת שלי גם היא מאושרת, 
ובעוד מספר חודשים היא תיראה אחרת לגמרי. אנחנו מודות 

מקרב לב לרופאים בסורוקה שעשו עבודה נפלאה".

בסורוקה מובילים 
גם בלוגיסטיקה

עבודה שנעשתה בסורוקה זכתה במקום הראשון בתחרות של מנכ"ל משרד 
הבריאות למצוינות בלוגיסטיקה במערכות בריאות, בקטגוריית בתי חולים כלליים. 

העבודה בנושא "דוחות מדידה ובקרה מקוונים ככלי לשיפור איכות, שירות 
ומצוינות תפעולית בסורוקה" מציגה כלי לניהול שוטף, נגיש ומדויק לצורך קבלת 

החלטות ובקרה, טיוב תהליכים ויצירת מגמות שיפור במגוון רחב של תחומים 
רפואיים ומנהלתיים. הכלי נבנה על ידי צוות שכלל את ד"ר אהוד דודסון, מנהל 

בית החולים, משה שדה, משנה למנהל בית החולים, ד"ר אורלי וויינשטיין, סגנית 
מנהל בית החולים, אביעד ליזרוביץ, מנהל היחידה למחשוב ומערכות מידע, וסמי 

שהרבני מיחידת המחשוב ומערכות המידע. 

טוב להתמצאות,
מצוין לשירות

צילום: דודו  גרינשפון
באדיבות "ישראל היום"

הדס פז יחד עם )מימין( ד"ר נבות  גבעול, מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסת, ד"ר אלדד זילברשטיין, רופא 
בכיר במחלקה לכירורגיה פלסטית, וד"ר איתן בר דרומא, רופא מומחה בכירורגיית פה ולסת

בתמונה: צוות סורוקה מקבל את פרס המצוינות בלוגיסטיקה. מימין: פרופ' ארנון אפק 
– מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, סמי שהרבני – מנהל צוות פיתוח ביחידה למחשוב 

ומערכות מידע בסורוקה, משה שדה – משנה למנהל סורוקה, ד"ר אורלי וויינשטיין – 
סגנית מנהל סורוקה, יצחק מרום – סמנכ"ל חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה בכללית.

צילום: אפרת זיסמן
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1. היחידה לכירורגיית 
הפה והלסת בסורוקה 

הורחבה בשנה האחרונה, 
קולטת אנשי צוות נוספים 

במגוון תחומים ומעניקה 
גג מקצועי לכלל הבעיות 

והצרכים בתחום ניתוחי חלל 
הפה והלסתות.

2. היחידה לכירורגיית 
הפה והלסת בסורוקה 

מטפלת במגוון רחב של 
תחומים, שאחד המרכזיים 
בהם הוא פגיעות טראומה: 

חבלות פנים קשות 
הנגרמות כתוצאה מתאונות 

דרכים, אלימות או פציעות 
מלחמתיות. 

3. תחום מרכזי נוסף הינו טיפול בגידולים שפירים וממאירים 
של חלל הפה והלסתות יחד עם המחלקה לאף אוזן גרון. ביחידה מבוצעים 
גם ניתוחים אורתוגנטיים, לטיפול בעיוותים מולדים והתפתחותיים בלסתות 

בקרב ילדים ומבוגרים, בהפרעות גדילה וכן בשסעים וסנדרומים באזור 
הראש והצוואר, ביחד עם המחלקה לכירורגיה פלסטית. 

4. ביחידה מתבצעים 
ניתוחים להסרת גידולים 
ולטיפול במחלות שונות 

של בלוטות הרוק, ניתוחים 
במפרקי הלסת במבוגרים 
וילדים, וטיפולים בזיהומים 

קשים ממקור אודונטוגניים.  
בנוסף יינתנו ביחידה טיפולים 

קדם שיקומיים הכוללים 
השמת שתלים דנטליים 

וניתוחי השתלות עצם לצורך 
שיקום הפה.

5. את היחידה בתצורתה 
החדשה מנהל מאז אמצע שנת 

2014 ד"ר נבות גבעול, מחלוצי 
הארתרוסקופיות במפרקי הלסת 

בארץ. ד"ר גבעול הגיע לנגב מהמרכז 
הרפואי שיבא, שם שימש כרופא בכיר 

במחלקה לכירורגיית פה ולסת וכאחראי 
על מרפאת מפרקי הלסת.  

6. ד"ר גבעול 
הוא בוגר הפקולטה 

לרפואת שיניים 
באוניברסיטה העברית 

והדסה בירושלים )1986(. 
את התמחותו כמומחה 
לכירורגיית פה ולסתות 

סיים בשנת 1992 במרכז 
הרפואי שיבא בתל השומר.

7. כבר עם הגעתו 
לסורוקה בחודש יולי אשתקד, 

נטל ד"ר גבעול חלק משמעותי 
בניתוחים מורכבים של חיילים 
מפצועי הלחימה במבצע צוק 
איתן. אחד מהחיילים שטופלו 

על ידו היה לוחם גולני רן 
אביטבול, מהפצועים הקשים 

ביותר במבצע, שמחצית 
מפניו רוסקה ושוחזרה מחדש 
בניתוח מורכב על ידי צוות רב 

תחומי של מומחי פה ולסת, 
אף אוזן גרון ופלסטיקאים. 

)ראו כתבה בעמ' 20–21(.

8. ארתרוסקופיה של מפרק הלסת, תחום ההתמחות 
של ד"ר גבעול, מהווה כלי אבחנתי חשוב. זוהי טכניקה 

המאפשרת להיכנס למפרק תחת הסתכלות ישירה לבחינת 
המבנים שבתוכו. האינדיקציות לניתוח שכזה הן לרוב הגבלה 

במפתח הפה וכאבים. באמצעות כירורגיה זעיר פולשנית 
מטפלים מומחי היחידה במפרקי הלסתות, בבעיות בשרירי 

הלעיסה וברקמות הסמוכות כמו דלקת מפרקים ניוונית 
של מפרקי הלסת – כל זאת בשיתוף המערך לפיזיותרפיה 

בסורוקה, המתמקצע בטיפול במפרקי הלסת.

9.  "הרחבת השירות של 
היחידה לכירורגיית פה ולסת בבית החולים 

באיוש ובבינוי, ובכלל זה קליטת רופאים 
נוספים, אחיות וסייעות, יוצרת מענה רחב 

לתושבי האזור", מציין ד"ר גבעול, "ביחידה 
ישולבו שירותי אורתודנט, רפואת פה 

וטיפולי שיניים לחולים בסיכון גבוה, רפואת 
שיניים לילדים וחדר ניתוח משודרג. אני 

שמח שניתנה לי ההזדמנות לעמוד בראש 
היחידה ולקדם את השירות בנגב".  

10. היחידה לכירורגיית פה ולסת 
כוללת גם מרפאות חוץ, אשפוז יום, חדרי 

ניתוח, מרפאה  לטיפול בחיך שסוע ואנומליות 
קרניופציאליות ומרפאה לטיפול במפרקי 

הלסת. כל רופאי היחידה סיימו את התמחותם 
והינם מומחים לכירורגיית פה ולסת.

חיוך רחב
10 דברים שטוב לדעת על היחידה לכירורגיית פה ולסת בראשות ד"ר נבות גבעול

עניין
קצר ול
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תרגיל 
חטיבתי

איך משתקפת האסטרטגיה של סורוקה 
בחטיבות בית החולים?  כיצד משתלבת כל 
חטיבה בתוכנית האב של המרכז הרפואי?  
מהן נקודות ההשפעה המרכזיות של התהליך, 
ומהו חזון החטיבה בראייה קדימה?  הצגנו את 
השאלות הללו למנהלי  החטיבות הרפואיות 
בסורוקה:  ילדים, נשים, פנימית, כירורגית 
והרדמה. כך זה נראה מהזווית שלהם

 רפואת נשים בחזית
המדע והמחקר

במסגרת האסטרטגיה ותוכנית האב של סורוקה, תהפוך 
חטיבת הנשים לבית חולים לנשים המוביל בארץ שיכלול 
את כל השירותים תחת קורת גג אחת – מרפאות הנשים, 

מכון אולטראסאונד חדיש, יחידה גינקואונקולוגית חדשה, 
תוספת מחלקת יולדות ושדרוג מחלקות היולדות והנשים, 
זאת בשילוב מספר מרכזי מצוינות ברמה עולמית בתחומי 

פרויקט שימור פריון בחולי 
סרטן לפני גיל ההתבגרות, 

המיועד לילדים לפני טיפולים 
כימותרפיים אגרסיביים, הוא 

מודל פורץ דרך ברמה עולמית 
המייצג את אסטרטגיית 

המובילות של סורוקה

מבחינה ארצית, נחשבת 
החטיבה למתווה דרך. 

למשל, היא הפיקה ספר 
פרוטוקולים שהפך לכלי 
עזר אלמנטרי לכל רופא 
במחלקת ילדים ומבוקש 

על ידי מרכזים רבים 
לרפואת ילדים בארץ

  בדרך למעמד של בית חולים לילדים

פרופ' מתי ליפשיץ, יו"ר החטיבה לרפואת ילדים

החטיבה לרפואת ילדים נוטלת חלק משמעותי בקידום האסטרטגיה של המרכז הרפואי סורוקה – להיות 
מרכז רפואי מוביל בשירות איכותי, מחקר ואקדמיה.

מבחינה ארצית, נחשבת החטיבה למתווה דרך בתחום רפואת ילדים. בהוצאת החטיבה הופק ספר 
הפרוטוקולים לרופא במחלקת ילדים, אשר הפך לכלי עזר אלמנטרי לכל רופא במחלקת ילדים, ושמהדורתו 
החמישית הודפסה בשנת 2015. הספר נכתב על ידי צוות מומחי החטיבה לרפואת ילדים בסורוקה, ומבוקש 

על ידי מרכזים רבים לרפואת ילדים בארץ.

התמחות בחטיבת ילדים נחשבת למסלול התמחות מבוקש בשל האווירה המשפחתית ובשל ההזדמנות 
להשתלב בהוראה, מחקר וחשיפה למקרים קליניים נדירים. חלק מהמתמחים ממשיכים להתמחות על 
במרכזים רפואיים בחו"ל, שעימם מנהלת החטיבה קשרים אקדמאיים, כדוגמת CHLA בלוס אנג'לס, 

SickKids בטורונטו ועוד.
החטיבה מקדמת את איכות השירות למטופליה הצעירים באופן עקבי. המעבר של מחלקות ויחידות רבות 

למבנה של מרכז סבן לרפואת ילדים, היווה אבן דרך ראשונה בתהליך זה. אבן דרך נוספת הינה הובלת פעילות 
מגוונת ואינטראקטיבית לקידום הדרכה יעילה של מטופלינו הצעירים על ידי צוות הסיעוד של החטיבה, 

כדוגמת הוצאה לאור של ספרי הדרכה, מגנטי הדרכה והפקת סרטים. אבן דרך נוספת מתבטאת בתהליכי 
התמקצעות בשירות ושיפור חוויית הלקוח, תהליכים שבהם השתלבו אנשי הצוות הרפואי והסיעודי כאחד 

בסיוע חברה לייעוץ ארגוני. במסגרת זו פועל פרויקט "חוויית המטופל" למתמחים, שמשתתפים בסדנה 
ייחודית וראשונה בכללית המספקת להם כלים לשירות איכותי, ופרויקט מקביל של "שולחן עגול" לצוות 

הסיעודי, המאפשר במה ללימוד ולשיתוף מקצועי.

כיום צועדת החטיבה לקראת מעמד של בית חולים לילדים, שבו יינתנו כל השירותים לילדים תחת קורת 
גג אחת, כולל מקצועות העל הכירורגיים. מעמד זה מהווה נדבך נוסף בקונספט של המרכז הרפואי סורוקה 

להיות מרכז רפואי מוביל, והוא משתלב בתפיסה הכלל עולמית של הכללת שירותי הרפואה לילדים, כולל 
מקצועות העל הכירורגיים, תחת קורת גג אחת, בבית חולים ייחודי לילדים. 

 פרופ' איתן לוננפלד,
יו"ר החטיבה למיילדות וגינקולוגיה
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המחקר והשירות, שיציבו אותנו בקדמת המדע 
והטכנולוגיה. 

לאחרונה הוקם מרכז מתקדם לחקר וחינוך 
לבריאות בתחום הרבייה בשיתוף הפקולטה 

למדעי הבריאות, מחלקות קליניות ומדעי יסוד 
שונות והמרכז למחקרים קליניים )CRC( של 
סורוקה. בראש המרכז עומדים פרופ' מחמוד 

חליחל מהמחלקה לאימונולוגיה, מיקרוביולוגיה 
וגנטיקה בפקולטה למדעי הבריאות, ופרופ' איתן 
לוננפלד – מופקד הקתדרה ע"ש ד"ר מורי גלפנד 
למיילדות וגינקולוגיה בפקולטה למדעי הבריאות, 
יו"ר החטיבה ומנהל מחלקת נשים ויולדות א' ויו"ר 

האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה. 
פרויקט שימור פריון בבנים לפני גיל ההתבגרות 

הוא מודל המייצג את אסטרטגיית המובילות. 

מדובר בילדים המיועדים לטיפולים כימותרפיים 
אגרסיביים, והמטרה היא לפתח יכולות לגדל את 
תאי האב של תאי הזרע שלהם לתאי זרע בוגרים 
בעלי כושר רבייה תקין. הפרויקט משלב מחלקות 

ויחידות רבות בסורוקה )המטואונקולוגיה ילדים, 
כירורגיה ילדים, היחידה והמעבדה להפריה חוץ 

גופית(, ואת מעבדתו של פרופ' חליחל בפקולטה 
למדעי הבריאות. זהו פרויקט פורץ דרך ברמה 

עולמית, שאף זיכה אותנו במענקי מחקר יוקרתיים 
מטעם ממשלות גרמניה, ארה"ב וישראל, ומופנים 

אלינו ילדים מכל הארץ. 
היריון כחלון הזדמנויות: סדרת עבודות של פרופ' 
אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב', בשיתוף 

המחלקה לאפידמיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, 
בוחנת את הקשר שבין סיבוכים בהיריון ותחלואה 

עתידית במחלות כרוניות. צוות המחקר מצא קשר 
הדוק בין סיבוכי היריון לבין תחלואת לב וכלי דם, 

וכעת מתמקד בתחלואות אונקולוגיות.
פרויקטים נוספים בחזית המחקר והטכנולוגיה 
הם חקר הגנטיקה של לידות מוקדמות חוזרות, 

בהובלת פרופ' עפר ארז ממחלקת נשים ויולדות ב', 
שזכה לאחרונה במענק מחקר מטעם אוניברסיטת 

סינסינטי בארה"ב, ונושא הפלות חוזרות שמוביל 
פרופ' אשר בשירי, מנהל מחלקת יולדות ג', 

המארגן כנס עולמי בתחום.                 
תוכנית האב החמש שנתית של סורוקה כוללת 

גם הכנסת טכנולוגיות רובוטיות לתחום הכירורגיה 
הגינקולוגית, בדיקות מתקדמות בתחום הלידה 
המוקדמת, פעולות חודרניות טיפוליות לעוברים 

ובדיקות גנטיות לעוברים טרם השרשתם.

מימין: פרופ' איתן לוננפלד, פרופ' לאוניד לנצברג, פרופ' יורם שפירא, פרופ' מחמוד אבו שקרה, פרופ' מתי ליפשיץ. צילום: אפרת זיסמן

החטיבה להרדמה הינה 
חלק בלתי נפרד מהמערך 
המציל חיים של המרכז 

הרפואי סורוקה

   מובילות בקליניקה, מחקר ולימוד

פרופ' יורם שפירא, יו"ר החטיבה להרדמה

חטיבת ההרדמה בסורוקה כוללת מחלקת הרדמה, יחידה לטיפול נמרץ ומרפאת כאב וכן מעבדת מחקר 
פעילה. זו החטיבה המובילה בארץ במחקר ובלימוד, עם הערכה גבוהה של סטודנטים לרפואה. 

הרופא המרדים הוא הערכאה המאשרת את המטופל לניתוח. בזמן הניתוח הרופא המרדים אחראי על חיי 
החולה בעוד שהרופא הכירורג עסוק בביצוע הניתוח. עבודת המרדים תמה רק כאשר הוא משחרר את החולה 

מחדר התאוששות במצב יציב לחלוטין. 
סורוקה, כבית חולים שלישוני מכיל את כל ההתמחויות ותת ההתמחויות במקצועות הכירורגיה ועל כן 

מופנים אליו מטופלים מרחבי הנגב ומחוצה לו, לביצוע ניתוחים כגון ניתוחי מוח, כלי דם, לב וחזה, כירורגיה 
קולורקטלית ואחרים. בכל הניתוחים האלה נוטלים המרדימים תפקיד מרכזי בטיפול המקצועי והמיומן 

הנדרש.
 כ-40% מהניתוחים הם ניתוחי ילדים, ובהם ניתוחי פגים זעירים שפעילות ההרדמה בהם מחייבת מיומנות 

גבוהה ביותר. ואכן, בחטיבה 20 רופאים בכירים המיומנים בכך היטב. 
מבין 61 רופאי החטיבה, 12 מומחים גם בטיפול נמרץ )ייחודי בארץ(, שניים ברפואה פנימית ושניים בתחום 

הכאב. התוצאה היא רמה קלינית מהגבוהות שיש. 
החטיבה להרדמה היא חלק מהמערך המציל חיים של בית החולים. רופאים מרדימים מגיעים לחדר 

הטראומה בכל אירוע כחלק מצוות הטראומה. מרגע הגעתו, הרופא המרדים אחראי על חייו של המטופל, גם 
בשהות בחדר הטראומה וגם בהמשך בבדיקות ההדמיה, בחדר ניתוח וביחידה לטיפול נמרץ.
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החטיבה לכירורגיה משמשת חטיבת על לבתי 
החולים של הדרום – ברזילי באשקלון ויוספטל 

באילת, ונותנת מענה לאוכלוסייה בנגב ובכל 
רחבי הארץ בשל הטיפולים הייחודיים הניתנים 

במסגרתה. תחת המעטפת של החטיבה מטופלים 
חולים הזקוקים לניתוחים מגוונים, מרביתם 

אלקטיביים.
במסגרת החטיבה לכירורגיה פועלות מחלקות 

אשפוז, יחידות חטיבתיות ומרפאות.
בחטיבה מתבצעים מדי שנה למעלה מ-15,000 

אשפוזים ויותר מ-32,000 ניתוחים. למעלה 
מ-70,000 פניות נרשמות מדי שנה למיון הכירורגי, 

ומתקיימים יותר מ-100,000 ביקורים במרפאות 
הכירורגיות. רופאי החטיבה מבצעים מגוון ניתוחים, 

בכללם ניתוחים מורכבים כגון השתלות כליה, 
ניתוחי מוח בגישה זעיר פולשנית, ניתוחים בשיטת 
לפרוסקופיה מתקדמת ביניהם ניתוחים להשמנת 

יתר חולנית המתבצעים במחלקות לכירורגיה 
כללית, ניתוחים בטכניקה אנדו-וסקולרית 
המתבצעים במחלקה לכירורגיית כלי דם, 

ניתוחים להשתלת שתל קוכלארי לכבדי שמיעה 
המתבצעים במחלקת אא"ג ועוד. 

החטיבה צועדת קדימה עם תהליכי שיפור ושדרוג 

מתמידים, בהתאמה לאסטרטגיה של בית החולים. 
מהלך חדש המתבצע בחטיבה הינו דוח ניתוח 

אלקטרוני, מוקלד וממוחשב. בימים אלו עובד צוות 
הרופאים יחד עם יחידת המחשוב על בניית גיליון 

ממוחשב של דוח ניתוח כזה.  מהלך נוסף שעל 
הפרק, ועתיד לחסוך זמן, נייר ואנרגיה, הוא ביטול 

ספרי ניתוחים והעברתם לפורמט ממוחשב.
החטיבה לוקחת חלק פעיל ביעדי התוכנית 

האסטרטגית, וזאת בשלוש פלטפורמות: המחלקה 
לנוירוכירורגיה, המשויכת לחטיבה לכירורגיה, 

לוקחת חלק פעיל במרכז המוח החדש; היחידה 
לרפואה קולורקטלית, כיחידה מובילה מטעם 

החטיבה; והצלע השלישית היא השתתפות פעילה 
של החטיבה במערך מציל החיים של בית החולים: 

יחידת הטראומה, המחלקות הכירורגיות וחדרי 
הניתוח.

התנופה נמשכת כל העת: בזכות תנופת בינוי 
עתידים להיפתח בקרוב חדרי ניתוח חדשים, 

ממוגנים ומצוידים במכשור החדשני ביותר. שניים 
מהחדרים האלה, תרומת הקרן לידידות וקרן 
מוסקוביץ, החלו לפעול לאחרונה. המחלקה 

לניתוחי לב חזה מיועדת לקבל חדר ניתוח ייעודי 
לניתוחים זעיר פולשניים ולניתוחים פתוחים. 

החטיבה הפנימית היא אחת החטיבות הגדולות 
בסורוקה וכוללת שבע מחלקות אשפוז פנימיות, 

מחלקה להמטולוגיה, מחלקה לנפרולוגיה, מחלקה 
ומכון לאונקולוגיה, מחלקת עור ומחלקת גריאטריה, 

ובנוסף – טיפול נמרץ פנימי, מכון גסטרו, מכון 
למחלות זיהומיות, מכון למחלות ריאה, יחידה 

לאנדוקרינולוגיה, מרפאה ראומטולוגית, מרפאת 
יתר לחץ דם, מרפאת סוכרת ומחלקת שיקום 

שנפתחה לראשונה לפני מספר חודשים.

החטיבה אמונה על מתן שירות רפואי ברמה 
גבוהה במקביל למחקר קליני מתמשך ולהוראה 

לאורך כל השנה, הכוללת לימוד סטודנטים בשנים 
הפרה קליניות והקליניות, הכשרת רופאים צוערים 

וחינוך מתמחים ברפואה פנימית ותת פנימית. 
החטיבה פועלת במקביל לחזון ולאסטרטגיה 

שנקבעו על ידי הנהלת בית החולים, במטרה לתת 
שירות רפואי ברמה גבוהה ביותר, להעצים את 

חוויית המטופל, להגביר שביעות רצון ולעמוד במדדי 
איכות רפואית כפי שנקבעו ביעדים לאומיים וביעדי 

מנכ"ל כללית.

בעבודה נמרצת של צוות מוביל בחטיבה הושרשו 
שגרות עבודה יומיומיות, העומדות במדדים רפואיים 

בינלאומיים, ביניהן מתן טיפול אנטיביוטי מיידי לכל 
חולה עם דלקת ריאות, איתור חולים בסיכון מוגבר 

לפקקת ורידים ותסחיף ריאתי, מתן מדללי דם 
וסטטינים לחולים עם מחלת לב כלילית ועוד.

בשנתיים האחרונות מתקיים בחטיבה תהליך 
רחב היקף להעצמת חוויית המטופל ולהעלאת 

שביעות רצון המטופלים. נעשה מיפוי מוקדם 
לאיתור צמתים מרכזיים המשפיעים על חוויית 

המטופל, הוקמו צוותי עבודה מקצועיים בכל 
מחלקה, וביחד עם צוות מוביל בכל מחלקה 

מתקיימים הטמעה ויישום של היעדים שאותרו 
ונקבעו. אחד היעדים הוא איתור ומיפוי הגורמים 

השונים היכולים למנוע אשפוזים חוזרים, במטרה 
לתאם עם הקהילה המשך טיפול רציף לאחר 

שחרור המטופל. 

בשנים הקרובות החטיבה תשאף להתפתח 
ולפתח שירותים חדשים, כגון שירות פליאטיבי 

שיאתר חולים לקראת סוף החיים או אלו הזקוקים 
לאיזון כאב. השירות יינתן בתנאים מיוחדים 

ובמנותק מהמחלקות העמוסות. החטיבה תמשיך 
לקלוט מתמחים איכותיים, לשמר מומחים בעלי 
חזון ולפתח תוכנית הוראה עדכנית לסטודנטים 

ולמתמחים בהתאם לשינויים בארץ ובעולם. 
מהלכים אלו יאפשרו לעצב את החטיבה כחטיבה 

מובילה, יוזמת, חוקרת ונותנת שירות איכותי ברמה 
גבוהה ביותר.

החטיבה אמונה על מתן 
שירות רפואי ברמה 

גבוהה, במקביל למחקר 
קליני ולהוראה. אחד 
השירותים החדשים 

שעל הפרק הוא שירות 
פליאטיבי לחולים לקראת 

סוף החיים ולאיזון כאב

  כירורגיה ואסטרטגיה – יד ביד

פרופ' לאוניד לנצברג, יו"ר החטיבה לכירורגיה

לאחרונה הושקו שני 
חדרי ניתוח חדשים, 
ממוגנים ומצוידים 

במכשור חדשני. בתכנון 
גם חדר ניתוח ייעודי 

למחלקה לניתוחי לב חזה 
בבית החולים

  תהליך נרחב להעצמת חוויית המטופל

פרופ' מחמוד אבו-שקרה, יו"ר החטיבה לרפואה פנימית
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רן אביטבול, חייל גולני ממגדל העמק, נפצע קשה 
בצוק איתן וחייו ניצלו בסורוקה. בשנה האחרונה 

הגיע רן לבית החולים לטיפולים ולמעקב. בביקור 
האחרון הצטלם למזכרת עם הצוות שטיפל בו. היה 
קשה להכניס את כולם ל"פריים": במהלך שלושים 

ימי אשפוזו בסורוקה טופל רן על ידי עשרות רבות של 
אנשי צוות, ממחלקות רבות ומכל מקצועות הבריאות 

והמערכים התומכים. התמונה מדברת בפני עצמה

עשרות רבות של אנשי צוות רפואי ופרא-רפואי, מכל הסקטורים בבית החולים, 
היו שותפים למהלך הטיפולי להצלת חייו ושיקומו של רב"ט רן אביטבול – 

מהפצועים היותר קשים במבצע צוק איתן, שמחצית מפניו רוסקה ושוחזרה 
מחדש.

במהלך השנה האחרונה הגיע רן מספר פעמים לסורוקה לבדיקות ולמעקב, 
אולם הביקור האחרון היה מרגש במיוחד: רן הגיע כדי להצטלם למזכרת עם 
אנשי הצוות שלקחו חלק בטיפול בו ובמשפחתו – רופאים במגוון מקצועות, 

אחיות, אנשי דימות, מזכירות, עובדי מעבדה, סניטרים ועוד. המפגש המיוחד, 
ש"סגר את המעגל", העלה אצל רן, משפחתו ואנשי הצוות הרבה זכרונות 

מרגשים מרגעים קשים וכאובים של התמודדות מורכבת, ויחד עם זאת מימים 
של תמיכה ואהבה לאין שיעור, עוצמות נפש ותקווה להחלמה – תקווה שהפכה 
למציאות בזכות התגייסות של מערכת שלמה שעבדה סביב השעון כדי להחזיר 

חייל פצוע לחיים ולתפקוד.

ריסק את מחצית הפנים
רב"ט רן אביטבול )19( ממגדל העמק, לוחם בגדוד 13 של גולני, נפצע ביומה 
הראשון של הכניסה הקרקעית לעזה מפגיעה ישירה של צלף פלסטיני. הוא 

שהה בבית בפאתי הרצועה, כשקליע פגע בצד הימני של פניו וריסק את 
מחציתם. הקליע יצא דרך הצוואר ובדרך פגע קשות בארובת העין, בלחי, בלסת, 

באוזן ובעצבים ואף גרם לדימום מוחי. רן פונה לסורוקה במצב קשה והובהל 
לחדר הניתוח כדי לעצור את הדימום. במערך מציל החיים של בית החולים 

– בחדר הטראומה ובחדר הניתוח, ביחידה לטיפול נמרץ, ובהמשך במחלקות 
וביחידות נוספות – הוא טופל לאורך כל הדרך על ידי צוות רב מקצועי שכלל 

מומחים ממגוון תחומים נרחב.

ניתוח בטכניקה מיוחדת
בניתוח מורכב נוסף שעבר רן, לאחר שמצבו התייצב, שוחזר הצד הפגוע בפניו 
בטכניקה מיוחדת, על ידי צוות רב תחומי של מומחי פה ולסת, מומחי אף אוזן 

גרון ופלסטיקאים. את הניתוח, שארך עשר שעות, ביצעו פרופ' דני קפלן, מנהל 
מחלקת אא"ג ראש וצוואר, ד"ר נבות גבעול, מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסת, 
וד"ר אלכס ברזובסקי, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית, יחד עם צוות רופאים 

מרדימים ואחיות חדר ניתוח. בטיפול ברן היו מעורבות מחלקות רבות ביניהן 
פלסטיקה, אף אוזן גרון, עיניים, פה ולסת ועוד.

בהוקרה לגיבורי צוק איתן
רן אביטבול השתחרר מסורוקה ב-17 באוגוסט 2014 ושב הביתה לאחר חודשיים 
ימים: חודש שלם שבו שהה בגבול רצועת עזה וחודש נוסף של אשפוז בסורוקה. 

לאחר כמה ימים הוא החל את הליך השיקום בבית החולים רעות בתל אביב.
סיפורו של רן אביטבול הוא רק אחד מני רבים. ב-50 ימי הלחימה של מבצע 

צוק איתן טופלו בסורוקה 1,263 נפגעים, 777 מהם חיילים, ומתוכם 53 שהוגדרו 
כפצועים קשה. עמודים אלה מוקדשים בהוקרה לכל גיבורי צוק איתן: בראש 

ובראשונה לחיילי צה"ל, לאזרחים שביישובי הדרום ולצוותי בית החולים שנלחמו 
כמו אריות על חיי הפצועים. אנו בסורוקה מוכנים כתמיד לסבב הלחימה הבא – 

ומקווים בכל לב שהוא לא יגיע.

כולם 
בשביל 

אחד

אוי לציון
ר

לאחר שמצבו התייצב עבר רן ניתוח נוסף 
בסורוקה, לשחזור הצד הפגוע בפניו בטכניקה 
מיוחדת, על ידי צוות רב תחומי של מומחי פה 

ולסת, אף אוזן גרון ופלסטיקה

צילום: אפרת זיסמן
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סיפורו של רן אביטבול הוא סיפור אחד
של הצלת חיים. ב-50 ימי הלחימה של
מבצע צוק איתן טופלו בסורוקה 1,263 נפגעים,
777 מהם חיילים ומתוכם 53 שהוגדרו כפצועים קשה
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בתמונה יחד עם רן:

1.   יובל אדרי – ביטחון
2.   קמליה ריגימוב – מעבדה ביוכימית

3.   ד”ר מירב כהן-להב – מעבדה ביוכימית 
4.   סטלה פליישר – בנק הדם  

5.   סילביה יאיר – יחידת טראומה
6.   רן אביטבול 

7.   פרופ’ דניאל קפלן – אף אוזן גרון
8.   אלישבע פרדמן –  ריפוי בעיסוק

9.   קלודין אסייג – עיניים
10. ד”ר בן ציון יהושע – אף אוזן גרון

11. ד”ר עמית פרנקל – טיפול נמרץ כללי
12. ד”ר יבגני ברוטפיין – הרדמה

13. אריאל אדרי – ביטחון
14. יוסף שטרית – ביטחון
15. וגאנה בונציה – משק 

16. יגאל מחמלי – חצרן
17. אזמראו ארגאו – סניטר

18. מוניקה קובל- פסיכיאטריה
19. דניאל פרץ – מטבח

20. בלה לויט – פלסטיקה 
21. ויקטור אולבסקי – עיניים

22. ד”ר פרח אוסעדון – עיניים

23. אדנה פריווהט - מטבח
24. אליה עוזיאל – שירות סוציאלי

25. סופיה סקופ – עיניים 
26. שרית שמיר – פלסטיקה 

27. איליה אידלמן – בית מרקחת
28. ד”ר חילף פלד – אף אוזן גרון 
29. ד”ר נבות גבעול – פה ולסת 

עשרות רבות של אנשי צוות
מכל הסקטורים היו מעורבים בדרך זו 
או אחרת בטיפול ברן. מטבע הדברים, 
התמונה והרשימה אינן יכולות להציג את 
כולם, אולם ההערכה וההוקרה שמורות 
לכל מי שסייע לרן ולמשפחתו לצלוח את 
הדרך להחלמה. תודה לכולכם!

30. ד”ר אלכסנדר שולמן - רנטגן
31. יעקב מושקטל – בית מרקחת 

32. אלוירה ארונוב – משק 



ם
עיניי

ע 
ארב

ב

ד"ר יעל רביב בחרה לשנות 
אווירה ולהדרים לנגב כדי לפתח 

כאן תחומים חדשים בתחום 
רפואת הריאות ודרכי הנשימה. 
פגשנו את מנהלת מכון הריאות בסורוקה 
לשיחת היכרות – אתם מוזמנים להצטרף

מאת אורן שריג
צילום: אפרת זיסמן
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נושמת אוויר חדש



ם
ניי

עי
ע 

רב
א

ב

צוות המכון לרפואת ריאות בסורוקה בראשותה 
של ד"ר יעל רביב עוסק באבחון, בטיפול 

ובמעקב אחר חולים, הסובלים ממחלות ריאה 
ודרכי הנשימה, במטרה לשפר את בריאותם. 

צוות המכון מומחה בביצוע הערכה קלינית 
בתחום רפואת הריאות ובביצוע פעולות חודרניות 

על פי הצורך, תוך יישום טכנולוגיות מתקדמות 
בתחום האבחון והטיפול. אחד התחומים 

המטופלים במכון הוא יתר לחץ דם ריאתי, 
בניהולה של ד"ר אביטל אביאל. מדובר במחלה 

הפוגעת בעיקר בנשים צעירות בגיל הפוריות, אך 
עשויה לפגוע בכולם. החולים במחלה סובלים 

על פי רוב מקשיי נשימה וחולשה כללית ומגיעים 
עד כדי קשיים בתפקוד בסיסי יומיומי. אבחון 

מוקדם של המחלה וטיפול בתרופות מתאימות 
יכולים להציל חיים. לאחרונה התקיים בסורוקה 

מפגש מטופלי יתר לחץ דם ריאתי בשיתוף 
העמותה ליתר לחץ דם ריאתי, במטרה להעלות 
את המודעות למחלה. אל המפגש הגיעו כמאה 

מטופלים ובני משפחותיהם שנחשפו למגוון 
הרצאות ביניהן של ד"ר אביטל אביאל וד"ר 

יעל רביב, של אריה קופרמן, מנכ"ל העמותה 
הישראלית ליתר לחץ דם ריאתי וכן של מטופלת 
שחשפה את התמודדותה האישית עם המחלה.

בסיכון גבוה ללחץ דם ריאתי:
נשים בגיל הפוריות
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אני: ד"ר יעל רביב, מומחית לרפואת ריאות ורפואה פנימית. לאחרונה נכנסתי 
לתפקיד מנהלת מכון הריאות בסורוקה.

קצת עליי: בת 53, נשואה+6 )חמש בנות ובן(. נולדתי וגדלתי בבני ברק. 
מאז נישואיי,  להוציא שתי תקופות התמחות בירושלים ובטורונטו, מתגוררת 

במשואות יצחק – מושב שיתופי דתי בין קרית מלאכי לאשקלון. 

לפני סורוקה: בתפקידי האחרון הייתי סגנית מנהל מכון הריאות במרכז הרפואי 
רבין. אני בוגרת בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת 

תואר שני באימונולוגיה מבר אילן. התמחיתי ברפואה פנימית בהדסה בירושלים, 
ואת ההתמחות ברפואת ריאות סיימתי בשיבא בשנת 2000. משנת 2004 עבדתי 

במרכז הרפואי רבין, ובשנים 2005–2007 שהיתי עם משפחתי בקנדה לרגל 
השתלמות בהשתלת ריאות. 

מחקרים ואקדמיה: במהלך שנות עבודתי הייתי מעורבת בכמה וכמה מחקרים, 
בעיקר בתחום השתלות ריאות, וכמובן שאשמח להמשיך פעילות מחקרית 

בסורוקה. מתחילת שנת הלימודים הבאה אהיה אחראית על התחום הנשימתי 
באוניברסיטת בן גוריון. 

למה בחרתי ברפואת ריאות: כי זהו מקצוע גדוש בידע, המקיף את כל 
תחומי הרפואה הפנימית, מאפשר התעסקות רחבה וכוללנית במטופל כאדם, 

ומבחינה רפואית מאפשר לגעת בהרבה תחומים, כולל בתהליכים ומחלות 
החל משלב התהוותם וכלה במצב שמצריך טיפול נמרץ. זהו תחום הפוגש את 
החולה בקהילה, במרפאה ובאשפוז. האבחון והטיפול כוללים בדיקה והחלטות 

בקליניקה, הכרת והפעלת מכשור מתפתח ועבודת צוות רב תחומי. מדובר 
במקצוע עם פיתוחים אדירים והתקדמות בלי פוסקת, וכרופאה הוא מאפשר לי 

להתפתח בהרבה מאוד תת תחומים, אולי יותר ממרבית תת המקצועות האחרים 
בפנימית.

החזון שלי: כמנהלת, אני רואה את ייעודו של מכון הריאות בטוויית רשת, שיכולה 
לעזור למטופל חולה הריאות במעטפת רחבה: החל משלב ראשוני של מניעה 

וחשיפת גורמי סיכון  כמו עישון, תעסוקה וזיהום אוויר – ועד לפתרון של השתלה 
בחולים שמצויים בקצה של המחלה. בין שני הקצוות יש 'תחנות' רבות על 

הקשת הזאת, מניעתיות וטיפוליות. החזון הוא ליצור מרחב ריאות מקצועי, מוביל, 
מחובר לקהילה, המעניק רצף טיפולי ומענה לחולה לאורך כל השלבים, ובמקביל 

מוביל במחקר ובאקדמיה.

על התפקיד החדש: אחריות אחרת ממה שהכרתי. כמי שעומדת בראש 
המערכת, מעתה אני זו שצריכה לתת את התשובות. התפקיד מאתגר אותי 

מאוד. בית חולים יחיד באזור, שמתפקד הן כמרכז שלישוני והן כמרכז ראשוני, 
אוניברסיטה, קהילה – הכול כאן מקשה אחת. זה מה שייחודי בסורוקה, יוצר 

תחושת אחריות גדולה, ובהחלט היה חלק מהשיקול שלי להגיע לכאן.

תוכניות למכון: לפתח תחומים חדשים על הבסיס האיכותי שיש כאן במכון. 
להרחיב את  שתי המרפאות הייעודיות שהקמנו, ללחץ ריאתי ולהנשמה לא 

חודרנית. להקים מרפאות יחודיות נוספות, כגון מרפאה לגילוי מוקדם של 
סרטן ריאות, מרפאה לאסתמה קשה ועוד. לקדם את נושא הפעולות, כולל 
ברונכוסקופיה וברונכוסקופיה התערבותית. לפתח שיקום נשימתי בשיתוף 
פעולה עם המכון לפיזיותרפיה. לקדם את תחום תפקודי הריאות, בכלל זה 

רכישת ציוד חדש למבחן מאמץ לב ריאה. יחד עם זאת לעבוד במישורים של 
הרצאות, תקשורת פנימית מול מחלקות בית החולים והעברת המסר שיש כאן 

יכולות חדשות, אקדמיה ומחקר בתחום הריאות.

רושם ראשוני מסורוקה: סביבת עבודה נעימה ומשתפת פעולה, עם חום 
אנושי, בגובה העיניים. אנשים שרוצים לעבוד, עם רמת הזדהות גבוהה לארגון, 

תחושת אחריות רבה לקהילה – דברים שאני מזהה הן ברמת ההנהלה והן בשטח 
ובקרב הסטודנטים. התחושה היא שהרצונות והתוכניות שלי נופלים כאן על 

אוזניים קשובות.  

לולא הייתי רופאה, הייתי: מורה. והאמת שהייתי. למדתי הוראה והמקצוע 
הראשון שלי, במקביל ללימודי הרפואה, היה מורה לביולוגיה בתיכון במשך כמה 
שנים. אהבתי ללמד וגם שאפתי להיות מורה עם חזון במקום כמו עיירת פיתוח. 

לטעמי קשה יותר להיות מורה טוב מאשר רופא טוב.

מרגש אותי בעבודה: לראות אדם שבקושי עמד על הרגליים וספר את הימים 
שנותרו לו, ולדעת שהצלחתי לעזור בהצלתו ואולי להעניק לו עוד הרבה שנים 
טובות – זהו דבר גדול. הדרמה הגדולה ביותר בתחום שלי היא השתלת ריאות, 

אבל גם לאבחן גידול בזמן, או להצליח לאזן חולה אסתמה קשה, אלו דברים 
שנותנים לי סיפוק רב. 

השתלות ריאה בסורוקה: יש פה את כל יכולות המעטפת. יודעים לזהות 
בזמן, לתת את הטיפול המיטבי טרום השתלה, ובעתיד אולי גם נבצע כאן את 

ההשתלות. המטרה היא לבנות את המכון הזה כך שאם וכאשר הדברים יבשילו, 
המטופלים שלנו יהיו במקום הכי טוב שאפשר.

שינוי בחיי בעקבות המעבר: לא משמעותי. יוצאת עם הרכב ממשואות יצחק, 
ופונה שמאלה במקום ימינה. כמעט אותו זמן נסיעה, והנוף יפה יותר. ההבדל 

היחיד הוא שקודם לכן הגדירו אותי כ'דרומית', ומאז שאני בסורוקה הפכתי 
ל'צפונית'...

המשפחה שלי: מרכז החיים, אלא מה. בורכתי בבן זוג מקסים, שותף אמיתי, 
תומך, דוחף ומלמד לאורך כל הדרך. שמו איציק, הוא כלכלן במקצועו, בן 
משואות יצחק ופעיל במושב בתחום העסקי. אנחנו הורים לשישה ילדים 

מקסימים: הגדולה בדרך ללימודי רפואה בבאר שבע, הבת השנייה חיילת, 
השלישית סיימה תיכון והולכת לשנת שירות במעלה אדומים לפני השירות 
בצבא, ושלושת הצעירים תלמידי תיכון – שתי בנות ובן אחרון חביב, שנהנה 

מחמש אחיות... 

כשיהיה לי זמן: אחזור לצייר – אהבה ישנה שלי שהוזנחה עם השנים, אקרא 
יותר, אעשה דברים לנפש כמו הרצאות תורניות שמזמן לא מצליחה לשמוע, 

אולי אלמד היסטוריה. אבל בינתיים, אתגרי העבודה והנחת מהמשפחה ממלאים 
לי כמעט את כל הזמן והמצברים.

מקום מועדף לחופשה: בארץ ובטבע שלה שאנו אוהבים. להיות עם המשפחה 
באוהל על שפת נחל, רצוי בצפון, אבל גם מדבר הולך. מקום שמאוד אהבתי, 

ולמעשה כל המשפחה אהבה, הוא טורונטו. לא הייתי מתנגדת לחזור לשם לעוד 
שנתיים, או לפחות לחופשה.
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כל שנה זה קורה, ובכל שנה זה מרגש מחדש. 
ועדיין, דומה כי האירוע השנתי של עמותת ידידי 
סורוקה, שהתקיים בקיבוץ משמר הנגב, מפלס 

הרגשות עלה על גדותיו. באירוע נכחו חיילים 
ואזרחים שטופלו בסורוקה במהלך מבצע "צוק 

איתן", ופגשו שוב ובנסיבות משמחות את הצוותים 
הרפואיים שטיפלו בהם והצילו את חייהם.

היו שם אוהד בן ישי, לוחם "אגוז" שנפצע קשה 
בראשו ועבר ניתוחי ראש מורכבים, עמרי מיכאלי, 

בעל צל"ש הרמטכ"ל, שתמונתו נחרתה בזיכרון 
כשפונה לסורוקה עטוף בדגל ישראל, גדי ירקוני, 

תרומה
מצילת 

חיים
במוקד ערב ההתרמה השנתי למען סורוקה עמד מפגש 

מרגש בין פצועי צוק איתן שטופלו בבית החולים לבין 
הצוותים הרפואיים שהצילו את חייהם • כל ההכנסות 

מהאירוע, בסך של 7.2 מיליון שקלים, יוקדשו להרחבת 
מערך המיון והטראומה בבית החולים • עסקים 

ותושבים רבים בנגב פתחו את ליבם ואת כיסם ותרמו 
סכום של 2.4 מיליון שקלים • סגן שר הבריאות יעקב 

ליצמן ומנכ"ל כללית אלי דפס הודיעו כי יכפילו את 
הסכום • ד"ר אהוד דודסון, מנהל בית החולים: "לקחנו 

על עצמנו משימה לאומית לגשר על הפערים בין 
המרכז לפריפריה ולהמשיך ולהוביל בטיפול הרפואי. 

תודה לידידינו שתרמו ונטלו חלק באירוע המרגש"

עמותת ידידי סורוקה פועלת לא רק בארץ אלא גם 
מעבר לים – ומגייסת עוד ועוד ידידים יקרים, תומכים 

ותורמים למען בית החולים. בחודשים האחרונים קיימה 
העמותה שני ערבי גאלה מרגשים למען סורוקה בניו 

יורק ובקנדה, ונציגיה לקחו חלק בוועידת הדיפלומטים 
השנתית של הג'רוזלם פוסט שנערכה בחודש יוני בניו 

יורק. בכנס, שבמהלכו דנו אישים בכירים מישראל 
ומהעולם על האתגרים הצפויים לישראל ולעם היהודי, 

השתתף גם ד"ר מוטי קליין, מנהל היחידה לטיפול 
נמרץ בסורוקה. ד"ר קליין נאם באירוע היוקרתי בצד 

אישים כמו רון לאודר, רודי ג'וליאני, רון פרושאור, השר 
יובל שטייניץ, ח"כ יאיר לפיד, גבי אשכנזי, מאיר דגן, 

הרב יחיאל אקשטיין, אפי שטנצלר, גיורא איילנד, נתן 
שרנסקי, עוזי דיין ורבים אחרים. בתמונה: החייל דניאל 

פיש שנפצע קשה בצוק איתן וחייו ניצלו בסורוקה, 
נושא דברים באחד מאירועי העמותה בחו"ל.

סכום מצטבר של 2.4 מיליון שקלים – בכלל זה 
תרומה של מיליון שקלים מחברת כי"ל. מנכ"ל 

כללית, אלי דפס, הודיע על תרומה זהה בסך של 
2.4 מיליון שקלים, וסגן שר הבריאות ח"כ יעקב 

ליצמן, שנכח אף הוא באירוע, הכריז על העברת 
אותו הסכום – כך שסך התרומות המקורי הושלש 

בסוף הערב ויסייע מאוד לשדרוג משמעותי במערך 
מציל החיים בבית החולים. "החלטתי להתמקד 

בטיפול בחדרי המיון, כדי לחסוך ממטופלים 
להמתין שעות ארוכות", אמר סגן השר ליצמן, 

"סורוקה הוא בית חולים מצוין, לא אשכח איך הצילו 
חיי חיילים שמסרו את נפשם במבצע צוק איתן. 

משרד הבריאות יעשה ככל יכולתו לתמוך 
בפיתוח סורוקה".

עוד נטלו חלק באירוע: ניר גלעד – יו"ר 
עמותת ידידי סורוקה, ח"כ אלי אלאלוף 
– יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

בכנסת, רוביק דנילוביץ' – ראש העיר באר 
שבע, ד"ר מיקי שרף – סמנכ"ל וראש 
חטיבת בתי חולים בכללית, ד"ר אהוד 

דודסון – מנהל המרכז הרפואי סורוקה, 
ד"ר דן שוורצפוקס – מ"מ מנהל המחלקה 

לרפואה דחופה בסורוקה, עובדי מערך 
המיון והטראומה, אנשי הקהילה העסקית, 
מפעלים תעשייתיים וארגוני עובדים בנגב, 

 ראשי רשויות ומכובדים רבים.
את האירוע הנחתה עירית ענבי ובמהלכו 

הופיעו הזמרים והיוצרים פבלו רוזנברג ורמי 
קליינשטיין.

200,000 פניות למיון בשנה
סיכם ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה: 

"לאור הגידול הטבעי באוכלוסייה, מעבר 
צה"ל לנגב והעלייה הצפויה במספר 

המטופלים, וכחלק מתוכנית האב של 

סורוקה אינטרנשיונל: העמותה פועלת גם בחו"ל

יחד בערב השנתי: פצועים, רופאים ומנהלים 
מסורוקה ומכללית  - הפעם, רק עם חיוכים

שנפצע קשה באירוע בקיבוץ נירים בסוף המבצע, 
איבד את שתי רגליו וזכה לאחרונה בבחירות 

לראשות מועצת אשכול, ולצידם פצועים נוספים 
מקרב חיילי צה"ל ותושבי הדרום.

לא במקרה, הוקדש ערב ההתרמה למערך מציל 
החיים במרכז הרפואי, כך שכל הכספים שנאספו 

במהלכו יופנו להרחבה של מערכי הרפואה 
הדחופה – חדר המיון והטראומה. 

"סורוקה הוא בית חולים מצוין"
במהלך האירוע התגלה שוב רוחב ליבם של 

אזרחים, עסקים ומוסדות בנגב, שתרמו ביד רחבה 

מימין: ד"ר ג'ילברט סבג, מנהל המחלקה לכירורגיה ב' ואחראי על שעת חירום בסורוקה, 
אביו של החייל הפצוע בר שלום, ד"ר מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים בכללית, 
ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה, בר שלום, חייל שטופל בסורוקה, אלי דפס, מנכ"ל כללית, 
עמרי מיכאלי, נועם דדון, אוהד בן ישי, גדי ירקוני )כולם טופלו בסורוקה במהלך צוק איתן(, 

שמעון דדון, אביו של נועם דדון, עידו עוזרי וז'הן ברמן )פצועים שטופלו בסורוקה( וד"ר 
מוטי קליין, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי בסורוקה.
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משמאל: מנהל סורוקה, ד"ר אהוד דודסון, ויו"ר עמותת הידידים, ניר גלעדמימין: אלי דפס – מנכ"ל כללית, ח"כ יעקב ליצמן – סגן שר הבריאות

בית החולים, יש צורך בהרחבת חדר המיון וחדר 
הטראומה כדי שאלה יוכלו לתת מענה ראוי בשנים 
הקרובות. לקחנו על עצמנו משימה לאומית לגשר 

על הפערים בין המרכז לפריפריה ולהמשיך ולהוביל 
בטיפול הרפואי. אני מודה לכל ידידי בית החולים 
על התרומות המכובדות ועל שנטלו חלק באירוע 

המרגש. צוות סורוקה ימשיך להוביל במתן רפואה 

איכותית ובהצלת חיים למען חיילי צה"ל, תושבי 
הדרום ומדינת ישראל".

ואי אפשר לסיים בלי מילת הוקרה לחברי עמותת 
ידידי סורוקה, בניהולה של אורנה מיארא, שפועלים 

בהתנדבות לגיוס משאבים המשמשים לבינוי, 
לרכישת מכשור וציוד רפואי חיוני, לשיפור הטיפול 

הרפואי ולרווחת המטופלים. השנה, כאמור, יוקדשו 

כל התרומות להרחבת מערך המיון והטראומה 
בסורוקה – המערך הגדול בארץ והפעיל בארץ 

בתחומו, הנותן מענה לכ-200,000 פניות בשנה. 
רפואת החירום של סורוקה משרתת את כלל 

אוכלוסיית הנגב, מאילת בדרום ועד קריית גת 
בצפון, וכן את נפגעי תאונות הדרכים, מטיילים 

באזור וחיילים בבסיסי צה"ל השונים.
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לישמניה עורית: מה זה בעצם?
לישמניה עורית מאופיינת בכיבים על פני העור, שללא טיפול מתאים 

ומהיר עלולים להזדהם ולגרום לצלקות. המחלה נגרמת מהדבקה 
בטפילי הלישמניה המועברים לבני האדם מיונקים אחרים, כתוצאה 

מעקיצת נקבת זבוב החול. בארץ קיימים זנים שונים של טפיל הלישמניה, 
וחומרת המחלה תלויה בזן הטפיל. בשנים האחרונות ניכרת עלייה בהיקף 
התחלואה של לישמניה בישראל. למרות מאמצים רבים של אנשי מקצוע, 

חוקרים ואנשי שטח, וחרף השקעה ניכרת של משאבים כספיים בנושא 
בקנה מידה עולמי, לא נמצא עדיין פתרון להפחתת התחלואה. 

ה
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שושנת יריחו על הכוונת

במעבדה לפרזיטולוגיה בסורוקה פותחה לאחרונה שיטה חדשנית ופורצת 
דרך לאבחון מחלת הלישמניה – מחלה עורית הידועה יותר כ"שושנת יריחו". 
השיטה מבוססת על אבחון מולקולרי מתקדם של זן הטפיל הגורם למחלה. 

באמצעות שיטה זו ניתן לאפיין את ה-DNA של הטפיל ברגישות הגבוהה פי 
1000 מאבחון מיקרוסקופי, המשמש כשיטה השכיחה בארץ ובעולם לאבחון 

המחלה. בהמשך לכך זכו המעבדה לפרזיטולוגיה והיחידה למחקרים קליניים 
בסורוקה במענק מחקר יוקרתי של המשרד להגנת הסביבה. המענק, בהיקף 

של 260,000 שקלים לתקופה של שנתיים, יוקדש למחקר שיעסוק בדרכי 
התמודדות להפחתת מפגעי לישמניה עורית בישראל. 

המעבדה לפרזיטולוגיה בסורוקה עוסקת מזה שנים רבות באבחון 
לישמניאזיס, כמעבדה היחידה בדרום המספקת שירותי אבחון למבוטחי 

קופות החולים ולצה"ל. "דרום הארץ הוא איזור אנדמי ללישמניאזיס, ובשנים 
האחרונות ניכרת עלייה דרסטית הן במספר המקרים הנשלחים לאבחון 

במעבדה והן בהתפשטות הטפיל לאזורים שבעבר לא היו ידועים כנגועים", 
מסבירה ד"ר אורלי שגיא, מנהלת המעבדה לפרזיטולוגיה, "אנו עדים לדיווחים 

על התפשטות המחלה גם בירושלים, מעלה אדומים, הגדה המערבית וצפון 
הארץ, שם התפלגות הזנים הגורמים למחלה שונה מאשר בדרום. לכן, חשוב 

לבצע את אפיון הזן לצורך מתן טיפול ספציפי. השיטה המולקולרית מאפשרת 
אבחון מהיר ורגיש יותר מהשיטות הקיימות כיום, ובאמצעותה יוכלו הרופאים 

מימין: ד"ר רון שחורי – המחלקה לגריאטריה מביה"ח שוהם פרדס חנה, ד"ר נעמי היימן – מנהלת מחלקה לגריאטריה שיקומית מבי"ח שוהם 
פרדס חנה, ד"ר רקפת בכרך –                  מומחית ברפואת משפחה ממחוז שרון שומרון בכללית, ד"ר פנינה רוטמן פיקלני – מנהלת השירות למחלות עצם 
מטבוליות, המכון האנדוקריני במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, ד"ר אתל סייריס – מנהלת מרכז האוסטאופורוזיס ע"ש טוני סטביל, אוניברסיטת 

קולומביה ניו יורק, ד"ר מרב פרנקל – מנהלת השירות האנדוקריני בסורוקה, פרופ' דבורה ליברמן – מנהלת המחלקה לגריאטריה בסורוקה. 

ד"ר אורלי שגיא, מנהלת המעבדה לפרזיטולוגיה

לתת טיפול מתאים יותר ולהגדיל משמעותית את הסיכויים להחלמה ומניעת 
סיבוכים". במסגרת המחקר יבוצע מיפוי של התפשטות המחלה ביישובי הנגב 

בהתאם למשתנים סביבתיים ולדפוסים גיאוגרפים והתיישבותיים. באמצעות 
השיטה המולקולרית תוערך התפלגות זני הטפיל הגורמים למחלה באזורים אלה. 

הבנת הקשר שבין המאפיינים הסביבתיים להתפשטות המחלה צפויה לתרום 
להבנת גורמי ההתפשטות, ותאפשר לבחון רעיונות חדשים להתמודדות עם 

המחלה, בפרט לאור הבנייה הענפה בדרום הארץ בעקבות מעבר בסיסי צה"ל 
לדרום. "בזכות השיטה החדשה הרחבנו את שירותי המעבדה מעבר לגבולות 

הדרום", מסכמת ד"ר שגיא, "כיום אנו נותנים שירות דיאגנוסטי מהיר ואיכותי גם 
למחוזות מרכז וצפון של כללית וכן לבתי חולים נוספים בארץ". 

מענק מחקר יוקרתי לסורוקה על אבחון מולקולרי 
חדשני למחלת הלישמניה )שושנת יריחו( שנעשה 

במעבדה לפרזיטולוגיה בבית החולים

למנוע היום את השבר הבא
שלוש עובדות שכדאי לדעת 

על שבר צוואר ירך:
כ-5,500 איש בישראל מעל 	 

גיל 70 – כ-2,000 גברים 
וכ-3,500 נשים – סובלים מדי 

שנה משבר בצוואר הירך. 
שברים אוסטאופורוטים 	 

)שברים בצוואר ירך, בחוליה 
ובאמה( שכיחים בגיל 

המבוגר ומהווים גורמי סיכון 
לשברים נוספים, לתחלואה 

ולתמותה מוקדמת. 
הספרות מראה כי התערבות 	 

רב מקצועית מורידה 
היארעות של שברים חוזרים 
בכ-25% – ולמרות זאת, רק 
כ-30% מהמטופלים בעולם 

עם שבר אוסטאופורוטי 
מקבלים טיפול מתאים 

לאחריו.  
על רקע הנתונים הללו, מוביל 

המרכז הרפואי סורוקה פרויקט 
מיוחד לאיתור ולטיפול בחולים 

הסובלים משברי צוואר ירך. מדובר ביצירת מערך התערבות למניעה שניונית 
של שברים, במטרה להגביר את היענות המטופלים לטיפול ולהפחית את 

ההיארעות של שברים שניוניים. הפרויקט הוצג ביום העיון "למנוע את השבר 
הבא", שנערך לאחרונה בסורוקה בהשתתפות ד"ר אתל סייריס, מנהלת המרכז 

לאוסטיאופורוזיס במרכז הרפואי האוניברסיטאי קולומביה בניו יורק, ומומחים 
מבתי חולים בארץ העוסקים במניעת שברים חוזרים.

מסבירה ד"ר מרב פרנקל, מנהלת השירות האנדוקריני בסורוקה: "להתערבות 
מסוג זה השפעה מיטיבה הן ברמת הפרט, על ידי מניעת התחלואה והתמותה 

הנגזרת משברים אוסטאופורוטים, והן ברמה הלאומית, על ידי חיסכון במשאבים 
רפואיים המוקצים לטיפול בחולים עם שברים חוזרים". 

הפרויקט כולל המשך מעקב אחר החולים המתחיל כבר במחלקה האורתופדית 
וכולל פנייה של אחות ייעודית לחולים אלה, איסוף וניתוח מידע על מחלות רקע 

ורמה תפקודית, טיפול תרופתי קבוע וביצוע הערכה של נפילות קודמות ושל 
הסיכון לנפילות חוזרות. המטופל עובר הדרכה למניעת נפילות, מקבל המלצות 

למניעת אוסטאופורוזיס ומופנה לבדיקות צפיפות עצם ואחרות – הכול תוך עדכון 
של רופא המשפחה ושמירת הקשר עם המטופל גם בקהילה.
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הוא אחד מ-22 מצטייני מנכ"ל בכללית לשנת 2014, 
והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. ד"ר עמית פרנקל 

מהיחידה לטיפול נמרץ הוא האיש שלנו בנבחרת 
הארצית של מצטייני כללית, וזו סיבה מספקת 

לפגוש אותו לשיחה אישית. "לא ידעתי כלל שאני 
מועמד", הוא מספר, "זה היה מפתיע, ומשמעותי 

לי במיוחד שאלו שמצאו אותי ראוי הם האנשים 
שעובדים לצדי".

ספר לנו על רגע אחד מיוחד מבחינך, בכל 
התהליך.

"היה מרגש מאוד לייצג את סורוקה בטקס הארצי 
ולקבל את הפרס ממנכ"ל כללית, אולם חוויה 

מרגשת ובולטת הייתה ההפתעה שארגנה הנהלת 
בית החולים לכל מצטייני סורוקה. אחרי ארוחת 

בוקר עם ההנהלה וד"ר דודסון, לקחו אותנו לטיסה 
בכדור פורח בשמי הנגב. זמן לא רב לאחר 'צוק 

איתן', יכולנו לראות בצורה הברורה ביותר עד כמה 
אנו קרובים ליישובי קו העימות. כאיש טיפול נמרץ, 

שחווה את המלחמה האחרונה באינטנסיביות 
גבוהה, זו הייתה עבורי חוויה שחידדה את משמעות 

מרחביה המצומצמים של ארצנו. חשוב לזכור 
כי בטיפול נמרץ אנו מנותקים מהעולם החיצוני. 
אנו עובדים ב'בועה', נטולי חלונות, תחת תאורה 
מלאכותית ואחידה במהלך שעות היום והלילה; 

בעצם, אנו מנהלים מעין יקום מקביל משלנו. 
הטיסה בכדור פורח מעל הדרום, מייד לאחר 
המבצע, הייתה אנטיתיזה לתקופת ה'הסגר', 

והצליחה לחבר אותי, ממש ממעוף הציפור, לעולם 
שבחוץ, בו התרחשה המלחמה. זה היה מיוחד 

ומרגש".
ומה היה באירוע הארצי?

"מנכ"ל כללית אירח מפגש של כל מצטייני מנכ"ל 

מכל מוסדות הכללית. הוזמנו לארוחת בוקר עם 
המנכ"ל והסמנכ"ל, ולאחר מכן ליום חווייתי תחת 

הכותרת 'הבמה שלך', שהתבסס על משחקי במה 
וצילומים. בערב נערך הטקס החגיגי, ובמהלכו 
הוקרנו גם תמונות שצולמו בחלקו הראשון של 

היום. הייתה בהחלט תחושה של שייכות ארגונית 
וגאווה גדולה. הרגשתי שזו הכרה והוקרה שהגיעו 

בטיימינג נכון, אחרי תקופת צוק איתן".
ממרחק של שנה, איך אתה מסכם את התקופה 

הזאת?
"אינטנסיבית, עמוסה רגשית, מלאה בנתינה. 

זה היה מבחן אמיתי לסורוקה הן ברמה הטכנית 
והלוגיסטית אבל בעיקר ברמה האנושית. חבורה 

אדירה של אנשים ש'שיחקו משחק של שחקני 
נשמה' כדבריו של ד"ר דודסון. זה בדיוק ההבדל 

בין 'לבוא לעבודה ולתקן לבבות' לבין 'לבוא 

ימי "צוק איתן" הבליטו כוכבים רבים בשמי סורוקה – עשרות ומאות אנשי צוות, שעשו הרבה מעבר לנדרש מהם. 
אחד מהם הוא ד"ר עמית פרנקל, רופא ביחידה לטיפול נמרץ כללי, שנבחר למצטיין מנכ"ל כללית – התואר הרם 

ביותר בין מצטייני בית החולים. "צוק איתן" היה אמנם תקופת שיא, אבל ד"ר פרנקל מוערך כבר זמן רב על ידי 
עמיתיו במערך מציל החיים כאחד הרופאים המשלבים מקצועיות ואנושיות באופן המיטבי. שוחחנו איתו על 

מצוינות, רפואה, משפחה... וגם על בישול ועל טיסנים

ד"ר עמית פרנקל בעבודה. צילום: אפרת זיסמן
חנו

אנ
ה 

ת ז
מצוינו
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לעבוד ולתת את הלב'. נדרשנו לתת הרבה מעבר 
למקצועיות ולידע שלנו, תוך עבודת צוות ותחת 

כובד אחריות בלתי ניתנת לתיאור. סיימנו את 'צוק 
איתן' עם תחושת גאווה אדירה לגבי היכולות של 

בית החולים בכלל, ושלנו כאנשי מקצוע וכצוות 
בפרט. הרבה אנשים ראויים על כך להוקרה אדירה, 

ומבחינתי, ההצטיינות שלי שייכת לכלל הקולגות 
שעובדים לצדי במסירות אין קץ". 

איך התחושה לשאת תואר מחייב כזה של 
מצטיין סורוקה?

"אני רוצה להאמין ומקווה שהבחירה לא נעשתה 
על סמך תקופת זמן קצרה, מרשימה ככל שתהיה 
כמו 'צוק איתן', אלא באמת לאחר בחינה מעמיקה 

ולאורך זמן. עבורי, עולם הרפואה הוא עולם של 
נתינה, ואני שמח שניתנה לי ההזדמנות לשלב בין 

שני הקצוות שלו: כאן, בטיפול נמרץ – הרפואה 
האסרטיבית יותר, הזריזה וההחלטית; ובמקביל 

הרפואה שאני עושה בקהילה, כרופא פנימאי 
במרפאת כללית במיתר. בקהילה אני זוכה לחוות 

פן אחר של הרפואה: ללוות חולה לאורך זמן, לטפל 
יותר במחלות כרוניות, לבצע בירורים בעצימות 

נמוכה של מחלות מורכבות". 
האם שני ה"קצוות" הללו נפגשים ומשפיעים 

על עבודתך?
"החוליה המקשרת בין הקהילה לטיפול נמרץ, 
היא הצורך לאשפז לעתים את המטופלים שלי 

מהמרפאה. לא פעם אני מאשפז חולה ופוגש אותו 
שוב במחלקות סורוקה או בטיפול נמרץ. אני מרגיש 

שאני מגשים בכך את מה שכונה בעבר 'המודל 
האנגלי' – רצף טיפולי אמיתי, שבו רופא הקהילה 

מלווה את המטופל בבית החולים. כשחולה 
מתאשפז או נכנס לניתוח, אני מקפיד ללוות אותו, 

להגיע ולהיות מעורב גם במהלך הטיפולי בתוך 
בית החולים, וגם לאחר השחרור כשהוא חוזר 

לקהילה. אני רואה זכות גדולה בכך שנפל בחלקי 
להיות רופא קהילה ורופא בבית חולים, בתפקידים 

המאפשרים לי רצף טיפולי המשחק, כך אני מקווה, 
לרווחת המטופל ולטובתו".

אתה לא חש לפעמים סתירה בין שני העיסוקים 
הללו? 

"קהילה ובית חולים הם שני תחומים שמשלימים 
זה את זה, ומכל אחד מהם אני מפיק סיפוק 

מקצועי אחר. מבחינה מקצועית, אני סבור 
שהכשרתי כפנימאי מעניקה ערך מוסף להיותי 
רופא טיפול נמרץ, ולהיפך. גם פילוסופית ניתן 

להביט על שני התחומים בדומה לאדם שלעתים 
סוער ולעתים נינוח, ויכול להיות במיטבו בשני 

המצבים האלה, ללא סתירה בין השניים. השילוב 
הנוכחי מאזן אותי, ואם אני צריך איזון נוסף, תמיד 

תימצא עבורי אוזן קשבת  בבית, על כוס קפה, מול 
אשתי הפסיכיאטרית, וללא תשלום..." 

קל יותר, כשבת הזוג גם היא רופאה?
"במידה רבה כן, היכולות המקצועיות מאפשרות 
הבנה עמוקה וכמובן עיבוד חוויות ברמה אחרת 

בבית. תראה, זו לא עבודה רגילה. יש הרבה מקרים 
סוחטים מבחינה אנושית ורגשית, שכאדם וכאיש 
משפחה אינך יכול שלא לקחת איתך הביתה. אני 

לא יכול לטפל בגבר שנפצע אנושות בתאונת 
דרכים, נורמטיבי, בן גילי, עם ילדים בגיל של 

ילדיי – ולא לדמוע כשאני חושב עליו בבית ומחבק 
את אשתי ואת הילדים שלי. זה חלק מהחיים 
שלנו. לא קל, אבל גם חלק מהקסם 

של עולם הרפואה. אנחנו כאן 
כדי לחולל שינוי, לטפל ולעזור 

לאנשים כמונו".
ספר קצת עליך. איפה גדלת, איך 

הגעת לרפואה?
"נולדתי וגדלתי באזור. בתיכון למדתי מחשבים, 

עיבוד נתונים אוטומטי ותכנות, ועם זאת היה ברור 
לי שבהמשך החיים לא ארצה לבלות מול מסכים 

ואותיות מרצדות אלא לטפל באנשים. כנער 
התנדבתי באופן כמעט אובססיבי במד"א, לפני כן 

התנדבתי מיוזמתי במיון של בית החולים וולפסון. זו 
הייתה משיכה מגיל צעיר וממקור לא ברור, כי לא 

גדלתי במשפחה של רופאים. הרפואה צמחה אצלי 
לגמרי מבפנים".

איך ומתי התרחשה ההיכרות שלך עם סורוקה?
"הגעתי ללמוד בבן גוריון, ומצאתי בנגב את עתידי 

ואת אשתי. כסטודנט עבדתי במגוון עבודות, 

ד"ר עמית פרנקל
רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ כללי 	 

ע"ש סמי עופר ז"ל בסורוקה. 
בשנת 2008 סיים התמחות ראשונה 	 

בפנימית א' בסורוקה, ואחריה התמחות 
על ביחידה לטיפול נמרץ כללי. 

בשנים 2010-2011 שהה בפלושיפ 	 
בטורונטו בתחום הטיפול נמרץ, ומשם 

חזר ליחידה בסורוקה. 
בעל תואר MHA בניהול מערכות 	 

בריאות מאוניברסיטת בן גוריון. 
מרצה בפקולטה למדעי הבריאות 	 

באוניברסיטת בן גוריון.
מתגורר במיתר עם אשתו, רופאה 	 

פסיכיאטרית, ועם שלושת ילדיהם.

כוכב
נמרץ

מאת אורן שריג

המשך <<<

נו
ח

אנ
ה 

 ז
ת

נו
צוי

מ

הטיסה בכדור פורח מעל הדרום, מייד לאחר צוק איתן, הייתה 
אנטיתיזה לתקופת ה'הסגר' והצליחה לחבר אותי ממעוף הציפור 

לעולם שבחוץ, בו התרחשה המלחמה. זה היה מיוחד ומרגש
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ואחת מהן כללה משמרות לילה במעבדת 
השינה של סורוקה שהייתה אז בחיתוליה. 

התבקשתי לחפוף את אחת הטכנאיות 
החדשות הצעירות, שגם היא עבדה שם 

כסטודנטית לרפואה – ומשם הכול היסטוריה. 
כיום אנו הורים לשלושה )בן 12, בת 9 ובן 6(. 
אשתי פסיכיאטרית בכירה במרכז לבריאות 

הנפש בבאר שבע. אנו חיים במיתר כבר 15 
שנה, מחוברים למקום ואוהבים מאוד את 

הקהילה, האווירה והנוף".
שתף אותנו קצת בחוויה 

של רופא טיפול נמרץ 
בסורוקה.

"רופא טיפול נמרץ 
צריך לדעת להשתמש 

בכל כישוריו המקצועיים – ידע ויכולות 
נרכשות, לצד הקשבה לתחושות הבטן 

הרפואיות. ביחידה שלנו מתקיים שילוב נדיר 
של רופאי טיפול נמרץ שבאים ממגוון רקעים: 

מרדימים, כירורגים ופנימאים. זהו אחד היתרונות 
שהופכים את היחידה שלנו לחוד החנית של 

הטיפול הנמרץ בישראל. מנהל היחידה, ד"ר מוטי 
קליין, מכהן כיום כיו"ר האיגוד הישראלי לטיפול 

נמרץ; התברכנו במיטב הרופאים, האחיות והסגל, 
לצד  המכשור המתקדם ביותר מסוגו. היחידה 

עסוקה מאוד גם בשגרה, לא רק בעת סבבי לחימה 
בעזה. כחלק מהמערך מציל החיים היא משרתת 

אוכלוסייה גדולה בדרום כולו, ותפוסת המיטות 
נושקת למאה אחוז סביב השעון. העבודה ביחידה, 

ובסורוקה בכלל, היא חוויה מקצועית מיוחדת. 
לפעמים צריך וחשוב 'להרים את הראש מעל 

פני המים' ולהבין שאנו חיים במציאות רפואית 
שבה נפחי העבודה ומגוון המקרים פשוט נדירים. 

כרופא אתה זוכה לראות כאן חתך אוכלוסיה עצום, 
עם קשת אדירה של מחלות ובעיות. זה המקום 

לומר שרוב הצוות ביחידה לטיפול נמרץ אינו 
מורכב מרופאים אלא מאחיות ומאנשי מקצועות 

הבריאות, פיזיותרפיסטים, דיאטנים ואחרים. 
העובדה שהנפח, המגוון והאינטנסיביות כה 

גבוהים, מהווה אבן שואבת לאנשים הטובים ביותר 

מכל  הדיסיפלינות, שעבורם זו גאווה להיות כאן. 
אנו מביאים אל תושבי הנגב את בשורת הרפואה 
המובילה, כחלק מבית חולים שהפך להיות מודל 

ארצי לאיכות ולמצוינות".
מהי רפואה מבחינתך?

"מעבר להיותה דרך חיים עבורי, זהו מקצוע שדורש 
לקבל את רוב ההחלטות בתנאים של אי ודאות ושל 

העדר נתונים, במנוגד למה שרבים אולי חושבים. 
לכן, יש מקום עצום לניסיון מצטבר, לאינטואיציה 

ולתחושות בטן. זו הסיבה שאין, וכנראה לא 
יהיה תחליף לרופא האנושי, על חושיו הטובים 

והמחודדים".
המשך קריירה? מחשבות על ניהול?

"סורוקה הוא הבית שלי, אינני רואה פיתוי אמיתי 
במקום אחר בארץ ובוודאי שלא בחו"ל. אני מקווה 

שמכלול הנתונים יאפשרו לי להמשיך את דרכי 
בסורוקה. ברור לי שנועדתי להיות קלינאי, אך 

לשמחתי מערכת הבריאות בארץ מאפשרת עיסוק 
בקליניקה משולבת בניהול,  בדומה למודל של 

מנהל מחלקה או מנהל יחידה. כל דבר בעיתו..."
הוראה?

"חלק חשוב ביומיום שלי כרופא. אוהב מאוד ללמד. 
חלק מהאומנות האמיתית ברפואה היא היכולת 

להנחיל את הידע הלאה. אני מלמד בסיעוד, מלמד 
פראמדיקים, סטודנטים לרפואה, מתמחים. זה 

עובר כחוט השני בחיי המקצועיים". 
ומה בשעות הפנאי?

"כאב לשלושה ילדים צעירים עם משרה מלאה 
בבית החולים ובקהילה, אין הרבה זמן לחיים 

פרטיים. את המעט שיש אני מקדיש לשני 
תחביבים, שמשיקים במהותם לרפואה. האחד 

הוא בישול – אוהב מאוד לבשל יחד עם אשתי ועם 
הילדים כבילוי משפחתי בסוף השבוע. הבישול 

שלי דומה ל'רפואה מהבטן', אני לא איש של ספרי 
בישול ומתכונים מדויקים אלא של אינטואיציות 

וניסיון. התחביב השני שלי הוא הטסת טיסני רדיו 
– עולם שדורש הרבה דיוק וריכוז ומתחבר לפן של 

הרפואה הטכנית יותר. בסופי שבוע אני יוצא להטיס 
במרחבי הנגב, וגם לחוויה הזאת מחבר את אשתי 

והילדים, כך שהיא הופכת לבילוי משפחתי".

קהילה ובית חולים הם 
שני תחומים משלימים, 

ומכל אחד מהם אני מפיק 
סיפוק אחר. גם פילוסופית 
ניתן להביט על כך בדומה 

לאדם שלעתים סוער 
ולעתים נינוח, ללא סתירה 

בין השניים

אני לא יכול לטפל בגבר 
שנפצע אנושות בתאונה, 

בן גילי, עם ילדים בגיל של 
ילדיי – ולא לדמוע כשאני 

חושב עליו בבית ומחבק 
את אשתי וילדיי. אנחנו 

כאן כדי לחולל שינוי 
ולעזור לאנשים כמונו

אנו נדרשים לקבל את 
רוב ההחלטות בתנאי אי 

ודאות והעדר נתונים. 
יש מקום עצום לניסיון, 

לחושים מחודדים 
ולתחושות בטן. זו הסיבה 

שאין ולא יהיה כנראה 
תחליף לרופא האנושי

מתוך נימוקי פרס מנכ"ל כללית
"ד"ר פרנקל הוא רופא מיוחד במקצועיותו ובאנושיותו. מטופליו סומכים עליו בכול 

בזכות נאמנותו, מסירותו ונכונותו לנתינה טוטאלית. שליחותו בלטה בטיפולים מצילי 
חיים במבצע צוק איתן, עת נכח בבית החולים ימים ולילות. פעילותו באותם ימים 

שיקפה את מי שהוא באמת: רופא נאמן, אכפתי, מסור ואנושי ללא גבול".

כוכב
נמרץ

ד"ר עמית פרנקל )משמאל( מקבל את פרס המנכ"ל. לצידו )משמאל לימין(: מנהל סורוקה 
ד"ר אהוד דודסון, מנכ"ל כללית אלי דפס וסמנכ"לי כללית ד"ר מיקי שרף, גדי כהן ומיכאל אורן
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הילדים של כולנו
יום בחטיבה לרפואת ילדים בסורוקה

החטיבה לרפואת ילדים בסורוקה היא 
ואחד  בישראל  בתחומה  מהמובילות 

ממוקדי הגאווה של בית החולים 	 אבל 
מדובר בהרבה יותר מאשר רפואה נטו: זו 

חטיבה המקפלת בתוכה את עולמם המיוחד 
של הילדים 	 עולם, שמשלב טיפול בילודים מרגע 

הלידה ועד בני נוער בפאתי חייהם הבוגרים 	 עולם, 
שחלק בלתי נפרד ממנו הוא טיפול בהורים מודאגים 
והתייחסות מיוחדת אליהם 	 עולם של מצוינות 
ברפואה, במחקר, בהוראה ובאקדמיה – בצד 
רגישות מיוחדת לילד ולמעטפת המשפחתית 	 
הקמתו של מרכז סבן לרפואת ילדים פרצה את 
הדרך לחדשנות ולתנאי מלונאות ללא תקדים 
באשפוז הילדים בנגב 	 עיצוב מבנה האשפוז 
בסגנון עולם הסרטים מעשיר ומנעים את 
חוויית השהייה עבור הילדים המאושפזים 	 
הצעד הבא: המעבר מחטיבת ילדים למעמד 
רשמי של בית חולים לילדים, בו יינתנו כל 
השירותים המיועדים לילדים תחת קורת גג 
אחת 	 לחטיבה לרפואת ילדים שמור מקום 
מרכזי במימוש האסטרטגיה של סורוקה, 
צוות החטיבה נחשב כמתווה דרך בתחום 
רפואת ילדים ומצוינות, והמחקרים הקליניים 

בחטיבה הם מהמובילים בעולם 	 בואו יחד 
איתנו לביקור מצולם בחטיבה לרפואת ילדים

צילומים: אפרת זיסמן
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                  מנהל החטיבה: פרופ' מתי ליפשיץ 	 מנהלת סיעוד חטיבתית: ענת גונן   מרכז 

מחלקות ויחידות: ילדים א' 	 ילדים ב' 	 ילדים ד' 	 המטואונקולוגיה ילדים 	 טיפול נמרץ ילדים 	 יילודים ופגים 	 אשפוז יום ילדים 	 אשפוז יום 
המטואונקולוגי 	 המחלקה לרפואה דחופה בילדים 	 המכון להתפתחות הילד 	 בית הספר לילדים מאושפזים 

יחידות ומרפאות מקצועיות: יחידה למחלות זיהומיות בילדים 	 אימונולוגיה ילדים 	 אלרגיה ילדים 	 אנדוקרינולוגיה, מחלות מטבוליות וסוכרת ילדים 
	 ריאות ילדים 	 הפרעות שינה בילדים 	 ברונכוסקופיה ילדים 	 גסטרוסקופיה ילדים 	 נוירולוגיה ילדים 	 נפרולוגיה ילדים 	 עיכול ותזונת ילדים 	 

קרדיולוגיה ילדים 	 המטולוגיה ילדים 	 ראומטולוגיה ילדים 	 אף אוזן גרון ילדים 	 עור ילדים 	 יחידה להפרעות אכילה 	 שירות לטיפול בהשמנה 	 
פסיכיאטריה של הילד 	 שירות לילד בסיכון 	 שירות למתבגר 	 מעקב פגים 	 מטבח פורמולות 	 שלוחת ארגון בטרם – המרכז הלאומי לבטיחות ילדים

החטיבה לרפואת ילדים



35 מגזין סורוקה |

החטיבה לרפואת 
ילדים במספרים

ם
ני

ניי
ע

ה
ז 

רכ
מ

250,000 ילדי הנגב: קהל היעד של החטיבה 
לרפואת ילדים 	 204 מיטות אשפוז 	 

13,000 אשפוזים בשנה במחלקות האשפוז 
הכלליות 	 103 רופאי ילדים בעלי התמחויות 

שונות 	 300 אחיות 	 36,000 ביקורים 
במיון ילדים בכל שנה -  ממוצע של 100 ילדים 
ליום 	 49,000 ביקורים במערך האמבולטורי 

ילדים, כולל אשפוז יום ילדים 	 15,700 
ילודים בשנה, 2,000 מהם בטיפול מיוחד 

ביילוד 	 200 פגים במשקל של מתחת 
ל-1,500 גרם מתוך 500 אשפוזים בפגייה
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עוד טכנולוגיות חדשות ומתקדמות במרכז הרפואי סורוקה

מערכת אנגיוגרפיה
חדשנית לאבחון וטיפול 

אגרסיבי ואפקטיבי בכלי 
הדם, כולל ביצוע צנתורי 

מוח מצילי חיים. 

PET-CT מכשיר
היוצר שילוב בין רפואה 
 ,CT-ל )PET( גרעינית

ובכך מספק מיקום מדויק 
יותר של הממצאים. 

מאפשר לגלות ולדרג 
סרטן בכל האיברים, לרוב 

בשלב מוקדם, ולהעריך 
את השפעת הטיפול.

CT 256 מכשיר
המעניק לקרדיולוגים 

הדגמה מדויקת של 
היצרויות בחלל העורקים 

הכליליים ושל רבדים 
טרשתיים בדפנות גם 

במצב התחלתי. התוצאה 
היא בירור מדויק יותר של 

הגורם לכאבי חזה, גם 
בחולים בעלי סיכון נמוך או 

בינוני למחלת לב כלילית.

ECMO מכשיר
המספק תמיכה ממושכת 

בתפקוד הלב והריאות, 
למטופלים הסובלים 

מכשל נשימתי או 
לבבי קיצוני אך הפיך. 

חמצון דמו של המטופל 
באמצעות משאבה וריאה 
מלאכותית מאפשר לגוף 

"להרוויח" זמן התאוששות 
יקר.

Tomosynthesis
מכשיר ממוגרפיה דיגיטלי, 

המצויד בטכנולוגיית 
תלת ממד. מאפשר מיפוי 
ממוקד ומדויק של השד, 
המעלה את אחוזי הזיהוי 
של גידולים קטנים מאוד 
ומשפר את הסיכוי לגילוי 

מוקדם.

כחלק מתנופת ההצטיידות במכשור רפואי חדש, 
המצוי בחזית הטכנולוגיה העולמית, נכנסה לשימוש 
בסורוקה מערכת O-arm – מערכת שיקוף רובוטית 

מהפכנית, המביאה עימה עידן חדש בניתוחי 
גולגולת, בניתוחים אורתופדיים ובניתוחי עמוד שדרה 

מורכבים. מדובר במערכת היוצרת בזמן אמת, 
כבר במהלך הניתוח, תמונת תלת ממד ומציגה 

למנתח סריקה של 360 מעלות. המערכת החדשנית 
מאפשרת למנתח לאמת את השינויים הכירורגיים 

עוד במהלך הניתוח, לעקוב אחר התקדמות הניתוח 
בזמן אמת ולשפר משמעותית את רמת הדיוק. 

מסביר ד"ר אבי כהן, מנהל המחלקה 
לנוירוכירורגיה: "במחלות כגון פרקינסון, 

דיסטוניות )הפרעות בתנועה( ודיכאון פסיכוטי, 
ניתן כיום לטפל באמצעות גרייה מוחית עמוקה 
 .)DBS – DEEP BRAIN STIMULATION(

כדי להשיג גרייה זו, יש להכניס אלקטרודות 
בצורה מדויקת לאזורים שונים בתוך המוח. את 

הכנסת האלקטרודות יש לתכנן מראש, ולשם כך 
 MRI משתמשים במידע דימותי המגיע מבדיקת

ומהדמיה באמצעות מכשיר ה-O-arm. באמצעות 
מדידות אלה אנו יודעים בדיוק היכן להיכנס 

לגולגולת, באיזה כיוון ולאיזה עומק".

 דיוק רב יותר בניתוחי
עמוד שדרה מורכבים

ייעוד מרכזי נוסף של מכשיר ה-O-ARM הוא 
ניתוחי עמוד שדרה מורכבים. המכשיר מבצע 

מספר רב של שיקופים במישורים שונים ו"יודע" 
להפיק ממידע זה תמונת CT תוך ניתוחית.

"מדובר בשילוב מנצח בין ביצוע מדויק של הניתוח, 
החוסך הישנות של ניתוחים חוזרים, לבין הפחתה 

משמעותית בחשיפת המנותח לקרינה", מסביר 
ד"ר גד ולן, מומחה בכירורגיית עמוד השדרה 

במחלקה לאורתופדיה בסורוקה. "במשולב עם 
מערכת ניווט ניתוחית, להנחיית ניתוח באמצעות 

מחשב, ה-O-arm מאפשרת לנו ביצוע הדמיה 
מדויקת של מיקום ברגי קיבוע או ביצוע חיתוכי 

חוליות תוך כדי הניתוח, ובכך מסייעת לנו לשפר 
את התוצאות הניתוחיות. כך למשל, ניתן לראות 

ברמת דיוק של מילימטרים היכן בדיוק הוכנס 
השתל. היבט נוסף הוא שיפור בטיחותם של ניתוחי 

עמוד שדרה מסובכים, תוך קיצור זמן הפרוצדורה 
הניתוחית וזמן ההחלמה".

רכישת המערכת התאפשרה תודות לתרומה של 
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, מפדרציית 

יהודי טורונטו ואגד קהילות חוף אל חוף קנדה.

מערכת שיקוף חדשנית, המאפשרת למנתח לקבל תמונת CT תוך ניתוחית בזמן אמת, מזניקה את הכירורגיה, 
הנוירוכירוגיה והאורתופדיה בסורוקה לעידן חדש –  בכל הקשור לדיוק בביצוע הניתוח, הפחתה משמעותית בחשיפה 

לקרינה ומניעת ניתוחים חוזרים

מערכת O-arm: ניתוח בממד חדש

ק
ט

היי
א

פו
ר
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בסימן ציון שנה למבצע צוק איתן, נחנכו בסורוקה 
בחודש יולי חדרי ניתוח חדשים וממוגנים. 

מאז מבצע עופרת יצוקה, דרך מבצע עמוד ענן ועד 
למבצע צוק איתן, נאלצה הנהלת סורוקה לסגור 

במהלך תקופות הלחימה שמונה חדרי ניתוח בשל 
היותם בלתי ממוגנים. את החדרים שנסגרו החליפו 

חדרי ניתוח במרתפי בית החולים, שהושמשו תוך 
מספר שעות מרגע הכרזת הכוננות. לאור הישנות 

תקופות הכוננות והלחימה בשנים האחרונות, עלה 
צורך להוסיף לתשתיות בית החולים חדרי ניתוח 

שיעמדו בדרישות המיגון של פיקוד העורף ויאפשרו 
מתן טיפול רפואי הולם בעת לחימה.

בסיועם של הקרן לידידות בראשותו של הרב יחיאל 
אקשטיין, קרן מוסקוביץ, קרן לוין, המשרד לפיתוח 

הנגב והגליל והנהלת כללית, הוחל במשימת 
ההקמה של שני חדרי ניתוח ממוגנים במסגרת 

פרויקט שהיקפו כ-7 מיליון דולר.

המטרה: 14 חדרי ניתוח ממוגנים
החדרים הממוגנים החדשים, שנחנכו בחודש 

יולי בטקס מרגש, נבנו בסטנדרט הגבוה ביותר 
ועומדים בדרישות מחמירות הן בבינוי והן 

במערכות הבטיחות והניטור, גם בעת מלחמה וגם 
בעת שגרה. "אני מודה לתורמים היקרים על כך 

שאפשרו לנו לבנות שני חדרי ניתוח חדשים", אמר 
ד"ר אהוד דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, 

"בכוונתנו להקים ארבעה חדרי ניתוח ממוגנים 
נוספים באתר ייעודי, ובכך להשלים מערך של 14 

חדרי ניתוח ממוגנים, על מנת לייתר את הצורך 
בסגירת חדרי ניתוח שאינם ממוגנים בעת אזעקות 

ונפילת טילים". 
מערך חדרי הניתוח בסורוקה הוא העמוס מבין בתי 

החולים הציבוריים בארץ ומבצע יותר מ-32,000 
ניתוחים בשנה בכל ענפי הכירורגיה. במהלך 50 
ימי מבצע צוק איתן בוצעו בחדרי הניתוח כ-140 
ניתוחים לנפגעי המבצע, רבים מהם מצילי חיים.

רפואה איכותית בנגב: 
              בונים על זה!

חדש גם במכון להתפתחות הילד
כחלק מתנופת הבינוי בסורוקה נחנך לאחרונה 
גם אולם שיקום חדש במכון להתפתחות הילד. 
המכון להתפתחות הילד בסורוקה, בניהולה של 

ד"ר חגית פלוסר, הוא המרכז העיקרי בנגב לאבחון, 
מעקב וטיפול בילדים עם בעיות התפתחותיות 

וצרכים מיוחדים, מהלידה ועד גיל שש שנים. בכל 
שנה נוספים למכון כ-1,000 מטופלים חדשים, 

ילדים הסובלים מסוגים שונים של איחור ועיכוב 
בהתפתחות. אולם השיקום החדש של המכון נבנה 

הודות לתרומתם של הילארי וברטי לובנר וכולל 
אביזרי שיקום וניידות חדשים, המותאמים לילדים 

עם מגוון בעיות התפתחותיות. מדובר במתחם רחב 

המרכז הרפואי סורוקה נמצא בעיצומה של תנופת בינוי וחידוש תשתיות 
• שנה לאחר "צוק איתן" הושקו חדרי ניתוח ממוגנים • לאחרונה נפתח 

אולם שיקום חדש במכון להתפתחות הילד • בדרך: מרכזים חדשים לסרטן 
ולהפרעות אכילה • מלאכת הבינוי משלבת בין רוח יזמית, שאיפה מתמדת 

לשפר את השירות הרפואי ותרומות נדיבות של ידידים יקרים

המחולק לשמונה עמדות טיפול, שבהן ניתן טיפול 
פרטני. במקביל משמש המתחם גם כאולם רחב 

ידיים לטיפולים קבוצתיים ולטיפולים הדורשים 
מרחב גדול. 

במהלך הטקס הודתה ד"ר פלוסר לתורמים על 
תמיכתם השוטפת במכון להתפתחות הילד. 

"תרומות נדיבות שכאלה", אמרה, "מספקות את 
התמיכה הדרושה להמשך המשימה שלנו לתת את 
הטיפול הטוב ביותר לילדים שונים מאזור הנגב כולו".

חונכים את אולם השיקום. מימין: ד"ר חגית פלוסר – מנהלת המכון להתפתחות הילד, פרופ' מתי ליפשיץ – יו"ר 
החטיבה לרפואת ילדים בסורוקה, ברטי לובנר, פרופ' אהרון גליל – לשעבר מנהל המכון להתפתחות הילד בסורוקה, 

הילארי לובנר, ד"ר ניצה היימן-נוימן – סגנית מנהל סורוקה, אורנה מיארא – מנהלת קשרי חוץ בסורוקה

חדרי הניתוח הממוגנים 

בינוי בסורוקה:
תמונת מצב

מרכז שיקום חדש• 

 מרכז מחקר משותף• 
לבית החולים ולאוניברסיטה

פגייה ממוגנת• 

בתכנון

נמסר
שני חדרי ניתוח ממוגנים • 

אולם שיקום במכון • 
להתפתחות הילד

בעבודה
המרכז הכוללני לטיפול • 

ולחקר מחלת הסרטן

המרכז להפרעות אכילה• 

6 חדרי פעולה במכון הגסטרו• 

נו
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איך לצמצם סיכונים התפתחותיים
בתינוקות שנולדו בלידה מוקדמת?
מחקר חדש של חוקרי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון, שהתפרסם בכתב העת 

Child Development, מציע תובנות להפחתת הבעיות הקשורות ללידה 
מוקדמת.

החוקרים מצאו שסביבה טיפולית טובה בחודשים הראשונים לחיים, עשויה 
להפחית סיכונים התפתחותיים הקשורים ללידה מוקדמת. המחקר נערך 

במעבדה לחקר התפתחות הילד והמשפחה בראשות ד"ר נעמה עצבה-
פוריה, פסיכולוגית התפתחותית ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך בסורוקה, 
וכחלק מעבודת הדוקטורט של ד"ר נועה גירון-סלע. השתתפו במחקר ד"ר 

קיילה מרקס, מנהלת יחידת הפגים בסורוקה, וד"ר גל מאירי, מנהל השירות 
הפסיכיאטרי לגיל הרך בבית החולים.

11% מכלל הלידות בעולם הן לידות מוקדמות או כאלו המתרחשות לפני 
השבוע ה-37 להיריון. לידה מוקדמת היא הגורם המשמעותי למקרי מוות בקרב 
תינוקות ולמוגבלויות נוירולוגיות ארוכות טווח. במחקר נבדקו 150 משפחות של 

תינוקות שבהן שני הורים בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית. מחצית מהתינוקות 
נולדו בלידה מוקדמת )בשבועות 34-28(, ללא סיבוכים רפואיים משמעותיים, 

ומחציתם נולדו לאחר היריון מלא. המידע נאסף על ידי שאלונים להערכת לחץ 
רגשי שמילאו ההורים, הקלטות וידאו של האינטראקציה בין ההורים לתינוקות 

תוך כדי משחק משותף, והערכת היכולות הקוגניטיביות והחברתיות של 
התינוקות עם הגיעם לגיל שנה.

באופן כללי, תינוקות שנולדו בלידה מוקדמת הושפעו יותר מאיכות הסביבה 
הטיפולית שלהם מאשר אלו שנולדו לאחר היריון מלא: תינוקות שנולדו בלידה 

מוקדמת ונחשפו לרמה גבוהה של לחץ רגשי של אמהותיהם ולמערכות 
יחסים מתוחות במשפחותיהם, היו בעלי יכולות קוגניטיביות וחברתיות פחות 
טובות מאשר תינוקות שנולדו לאחר היריון מלא. עם זאת, לתינוקות שנולדו 

בלידה מוקדמת ונחשפו לרמה נמוכה של מצוקה אימהית ולמערכות יחסים 
משפחתיות חמות ומשתפות פעולה, היו יכולות קוגניטיביות דומות לאלו של 
תינוקות שנולדו לאחר היריון מלא, ויכולות חברתיות אף טובות יותר. "מצאנו 

שתינוקות שנולדו בלידה מוקדמת רגישים במיוחד הן להשפעות שליליות 
והן להשפעות חיוביות של ההורות על ההתפתחות", מסבירה ד"ר גירון-סלע. 
"בעוד שסביבת הורות לחוצה ניבאה יכולות התפתחותיות דלות, חוויות טיפול 
חיוביות הרחיקו את ההשפעות השליליות של לידה מוקדמת על ההתפתחות 

הקוגניטיבית של תינוקות וקידמו את כישורי 
התקשורת החברתית שלהם. ממצאי המחקר 

מקנים ידע נוסף לגבי השפעות ההשגחה 
והטיפול הרפואיים שניתנים לתינוקות 

שנולדו בלידה מוקדמת. למשל, השגחה 
רפואית מתאימה יכולה לכלול ניטור 
של סימפטומים של מצוקה רגשית 

בקרב האימהות, ויכולה לקדם 
מערכות יחסים חיוביות 

ומשתפות פעולה בקרב 
בני המשפחה".
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בית חולים חוקר
מדי שנה מאושרים בסורוקה כ-350 מחקרים חדשים ובכל רגע נתון 

מתקיימים בו כ-600 מחקרים פעילים. המחקר הקליני מציב את בית החולים 
בקדמת המדע, תומך בקידום הידע בתחום הרפואה, מסייע לגייס את טובי 

הרופאים ומאפשר למטופלים לקבל טיפולים חדשניים באמצעות מכשור 
ותרופות מתקדמים.

שבוע המחקר האחרון של סורוקה עמד בסימן עידוד וקידום המחקר במרכז 
הרפואי ובמהלכו הוצגו עבודות המחקר שבוצעו בבית החולים בשנים 2013/4 

בשיתוף עם הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון ומחוז דרום 
של כללית. במהלך שבוע המחקר הוענקו פרסים למתמחה מצטיין במחקר, 
לפוסטרים מצטיינים ולמצגות מצטיינות, וכן מלגות מחקר תחרותיות מטעם 

קק"ל בריטניה לשלוש רופאות מבית החולים.
"המחקר הקליני הוא עוגן מרכזי ומשמעותי בפעילות בית החולים", מציין ד"ר 

אהוד דודסון, מנהל סורוקה, "בהיותנו בית חולים אוניברסיטאי מוביל, המעניק 
רפואה מתקדמת תוך ראיית המטופל וצרכיו במרכז, מהווים הצוותים הרפואיים 

שלנו מופת לחינוך ולמחקר רפואי. אנו מעמידים לרשות החוקרים את המשאבים 
הנחוצים להם: סביבת עבודה תומכת, ליווי של היחידה לניהול מחקרים, תמיכה 

כלכלית ומתן מלגות ותמריצים לחוקרים. החיבור היומיומי החזק עם אוניברסיטת 
בן גוריון מאפשר לנו לקדם את המצוינות במחקר".

המרכז למחקרים קליניים במרכז הרפואי סורוקה, בראשותו של פרופ' ויקטור 
נובק, מקדם את העשייה המחקרית באמצעות ייזום, תכנון, מימון וביצוע מחקר 

קליני, ומושך אליו חוקרים צעירים מדיסיפלינות שונות. מאז הקמתו בסוף 
שנת 2009, פורסמו בסיוע המרכז למחקר קליני עשרות מאמרים בעיתונות 

רפואית בארץ ובחו"ל. המרכז מוביל ומשתתף במאות מחקרים פעילים, חלקם 
בינלאומיים ורב מרכזיים, וזוכה למענקי מחקר רבים בארץ ובעולם.

שבוע המחקר בסורוקה
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עלייה של 17% 
באשפוזים עקב 

 COPD החמרת מחלת
בימי סופות אבק

מחקרים רבים מצאו קשר בין חשיפה לזיהום אוויר 
ובין תחלואות שונות. באזור הנגב, מקורו העיקרי 

של זיהום האוויר החלקיקי הוא סופות האבק. 
השילוב הייחודי של מערכת רפואית מודרנית 

ואוכלוסייה אורבנית המתגוררת באזור מדברי, הופך 
את אזור הנגב לאידיאלי לחקר השפעות זיהום 

האוויר על הבריאות. 
במרכז למחקרים קליניים בסורוקה בראשות פרופ' 

ויקטור נובק, מתבצעים מספר מחקרים לבדיקת 
ההשפעה האפשרית של חשיפה לזיהום אוויר על 
תחלואה נשימתית ולבבית ועל תחלואות נוספות, 

בשיתוף הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת 
בן גוריון בנגב והקרן לבריאות וסביבה בישראל. 

צוות החוקרים כולל את פרופ' נובק, פרופ' מיכאל 
פריגר, מעיין יצחק שדה, אלינה ודונוס ויצחק 

קטרה.
אחד המחקרים הינו מחקר בעל שני שלבים, 

הבודק את הקשר שבין חשיפה לסופות אבק ובין 
החמרה של מחלת COPD. בחלק הרטרוספקטיבי 

של המחקר נמצאה עלייה של 17% באשפוזים 
עקב החמרת המחלה בימי סופות האבק. החלק 

השני הינו פרוספקטיבי ובו מעריכים את השפעת 
החשיפה לאבק על המדדים הקליניים של מדגם 

חולים אשר גויסו למחקר. מחקר נוסף הוא מחקר 
רחב היקף המבוסס על אוכלוסיית הנגב, ובו 

מעריכים את ההשפעה של חשיפה קצרה וארוכת 
טווח לזיהום אוויר, על תחלואה במחלות לב וכלי 
דם וגורמי הסיכון למחלות אלו )סוכרת, שומנים 

גבוהים בדם, יתר לחץ דם(. התוצאות הראשוניות 
ממחקר זה מראות כי חשיפה לזיהום אוויר הייתה 
מיוחסת לעלייה ברמות הסוכר בדם, כאשר עלייה

זו הייתה משמעותית יותר בקרב חולי
סוכרת שאינם מטופלים בתרופות. 

במחקר נוסף, בו נבדקה השפעה
 של זיהום אוויר בקרב ילדים 
אסתמטיים, נמצא ששימוש
בתרופות לאסתמה גדול פי

שניים בימי סופות אבק 
מאשר בימים רגילים.

בדיקת חומצה אורית 
בהיריון מנבאת 

תחלואת לב וכלי דם
בדיקת דם פשוטה לחומצה אורית בזמן היריון 

יכולה לנבא סיבוכים ארוכי טווח לאם בלב ובכלי 
דם – כך עולה ממחקר שביצעו חוקרים מסורוקה 

ומאוניברסיטת בן גוריון, ושפורסם בעיתון 
.)J Clin Hypertens( הבינלאומי ליתר לחץ דם

חומצה אורית )או חומצת שתן( היא תרכובת 
אורגנית, המופרשת בכמויות קטנות דרך השתן. 
הערך של החומצה האורית נבחן באופן שגרתי 

 כחלק בדיקת הכימיה.
החוקרים מצאו, כי בדיקת דם פשוטה לחומצה 

אורית בהיריון יכולה לנבא סיבוכים אתרוסקלרוטיים 
ארוכי טווח לאם, וכי ערכי חומצה אורית גבוהים 

בהיריון קשורים בסיכון מוגבר לתחלואת לב וכלי 
דם.

צוות החוקרים כלל את ד"ר טליה וולק, אחראית 
השירות ליתר לחץ דם בסורוקה, את פרופ' אילנה 
שהם ורדי ורוסלן סרג'יאנקו מהמחלקה לבריאות 

הציבור באוניברסיטת בן גוריון, ואת פרופ' אייל 
שיינר, מנהל המחלקה לנשים ויולדות ב'. 

החוקרים התבססו על מחקר קודם שביצעו 
ושפורסם בכתב העת Hypertens Pregna, ובו 

נמצא שערכי חומצה אורית גבוהים במחצית 
הראשונה להיריון קשורים בסיכון מוגבר 

להתפתחות של רעלת הריונית ושל סוכרת היריונית 
בהמשך ההיריון. 

במחקר הנוכחי עקבו החוקרים אחר נשים שילדו 
בסורוקה בשנים 1988–2012, ובהמשך פיתחו 

תחלואת לב וכלי דם לפחות שנה לאחר הלידה. 
משך המעקב הממוצע מההיריון ועד לתחלואה 

האתרוסקלרוטית היה יותר מחמש שנים, ונמצא 
קשר ישיר בין רמת החומצה האורית בהיריון לבין 

התחלואה. רמות גבוהות של חומצה אורית בהיריון 
)יותר מ-5.6 מ"ג לד"ל( היו קשורות בסיכון מובהק 
של פי 1.5 לפתח תחלואה אתרוסקלרוטית ארוכת 
טווח. התוצאות נשארו מובהקות גם לאחר נטרול 

של רעלת היריון וסוכרת היריונית.  
סיכם פרופ' אייל שיינר: "היריון מהווה חלון 

הזדמנויות לגילוי מחלות ארוכות טווח. לנשים הרות 
עם בדיקות מעבדה בלתי תקינות של חומצה 

אורית יש להמליץ על מעקב ארוך טווח אחר רמות 
החומצה האורית לאחר ההיריון, לצורך מניעה 

שניונית של מחלות לב וכלי דם".

רמות DNA חופשי 
בדם מנבאות חומרת 

שאיפת עשן
רמות DNA חופשי בדם נמצאו כגורם מנבא 

לחומרת הפגיעה בנפגעי שאיפות עשן – כך עולה 
ממחקר משותף של המחלקה לכירורגיה פלסטית 

והמעבדה הנפרולוגית בסורוקה, בראשותו של 
פרופ' עמוס דובדבני. פוסטר בנושא הוצג בכנס 

השנתי של איגוד הכוויות האמריקני וזכה במקום 
הראשון מתוך כ-300 פוסטרים שהוצגו בכנס.

לפני כשנה זיהה צוות החוקרים את אוכלוסיית 
נפגעי שאיפות העשן כאוכלוסייה שבה קיים מחסור 

בגורמים מנבאי תחלואה ותמותה, והחליט לבדוק 
את רמות ה-DNA החופשי בנפגעים אלו.  מדובר 
 DNA-בבדיקת דם פשוטה שמודדת את כמות ה
שנפלט מתאים שנפגעו כתוצאה משאיפת העשן. 

כמות ה-DNA החופשי בדם מעידה על רמת 
הפגיעה בתאים, שכן ככל שהכמות גבוהה יותר כך 

הפגיעה חמורה יותר.
ד"ר ירון שהם, מומחה בכירורגיה פלסטית 

בסורוקה: "בדיקת דם פשוטה זו עשויה לשמש 
כגורם מנבא לחומרת הפגיעה בנפגעי שאיפות 

עשן, שיכולה להתבטא במספר ימי אשפוז בכלל 
וביחידה לטיפול נמרץ בפרט, בצורך בהנשמה 

מלאכותית ובסיכויי התמותה, ובכך לסייע בתהליך 
קבלת ההחלטות לטיפול בנפגעים אלה".

המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם ד"ר יחיאל חיון 
מהמחלקה לכירורגיה פלסטית בביה"ח בילינסון 

בכל הקשור לגיוס נפגעים למחקר. תוצאות 
המחקר הוגשו כתקציר גם לכנס הכוויות האירופאי, 

המתקיים בספטמבר השנה בגרמניה. התקציר 
התקבל להצגה במושב של עשרת התקצירים 

הטובים בכנס.
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בקדמת הכירורגיה

    הקולורקטלית

כירורגיה קולורקטלית 
– מה זה בעצם?

כירורגיה קולורקטלית היא תת התמחות 
בכירורגיה, העוסקת בטיפול במחלות של המעי 

ומחלות פי הטבעת )בעיות פרוקטולוגיות( – החל 
מבעיות מורכבות כמו גידולים ודלקות במעי, 

וכלה בטיפול בבעיות שכיחות כגון טחורים 
ופיסורה.

כל תת ההתמחויות, 
תחת גג מקצועי אחד

היחידה לכירורגיה קולורקטלית בסורוקה מנוהלת 
על ידי ד"ר איליה פינסק, רופא בכיר במחלקה 

כירורגית ב' ומומחה בכירורגיה כללית ובכירורגיה 
של מחלות מעי גס, חלחולת ופי הטבעת. ד"ר 

פינסק התמחה בכירורגיה כללית בסורוקה 
ואת התמחות העל שלו בכירורגיה קולורקטלית 

עשה באוטווה ובוונקובר במשך שלוש שנים. 
בשנת 2007 חזר מקנדה לסורוקה והיה שותף 

להתפתחות המהירה של היחידה. במקביל 
לעבודתו בבית החולים הוא מרצה לכירורגיה 

באוניברסיטת בן גוריון. "היחידה הוקמה בסורוקה 
תחת ניהולו של פרופ' וולפיש ב-1992, כחלק 

מתהליך כלל עולמי בכירורגיה כללית – התפצלות 
לתת התמחויות, במטרה להעלות את רמת 

המקצועיות בכל אחד מהתחומים", אומר ד"ר 
פינסק, "כל תחומי הכירורגיה הקולורקטלית 

מטופלים כיום תחת קורת גג אחת על ידי צוות 
מומחים, שעברו לצורך כך הכשרה ממושכת 

ומיוחדת בחו"ל".

 טיפול במחלות
 מעי גס, חלחולת

ופי הטבעת
בעיות קולורקטליות ופרוקטולוגיות, המטופלות 

ביחידה, כוללות גילוי מוקדם של סרטן המעי 
הגס( קולון(, דימומים מפי הטבעת, טחורים, 

פיסורות, קונדילומות, אבססים אנאליים 
ופיסטולות, עצירות, צניחת חלחולת, סינוס 

פילונידלי )מעין כיס תת עורי עם פתח המפריש 
לעור באזור עצם הזנב(, חוסר שליטה על סוגר פי 

הטבעת ועוד. במידת הצורך מופנים המטופלים 
לבדיקת אולטראסאונד רקטלי, המאפשרת 
בירור במקרים של חוסר שליטה על פעילות 

המעיים, איתור מיקום פיסטולה, קביעת החדירה 
של גידולים בחלחולת וחשד לצניחה פנימית 

של החלחולת. כמו כן מתבצעת בדיקת תפקוד 
מנומטרי של סוגרי פי הטבעת לחולים הסובלים 

משליטה לקויה.
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הידעתם? סורוקה הוא אחד מבתי החולים הפעילים בעולם בטיפול 
במחלות הקולורקטליות – מחלות של המעי ושל פי הטבעת. בניהולו של ד"ר איליה פינסק 

)בתמונה מימין( מתבצעים ביחידה ניתוחים קולורקטליים ועוד פעולות רבות, חלקן 
מורכבות ביותר, בטכניקות מתקדמות ותוך השגת תוצאות בסטנדרט העולמי הגבוה

מרפאות החוץ: יותר מ-2,500 ביקורים בשנה
במרפאות החוץ של היחידה הקולורקטלית נרשמים מדי שנה כ-2,500 ביקורים, בעיקר לאבחון וטיפול בפיסטולות סביב פי 

הטבעת ובבעיות של חוסר שליטה בסוגרים מסיבות שונות. חלק מהנבדקים נשלחים לאולטראסאונד טרנס-רקטלי לאבחון סרטן 
הרקטום.

מדובר בשתי מרפאות: האחת, מרפאה פרוקטולוגית בניהולו של ד"ר פינסק, שבה מעניק הצוות טיפול מקצועי ואיכותי הנמצא 
בחזית העולמית בתחום זה, תוך מתן דגש על שיפור איכות חיי המטופלים. אחות הסטומה, חגית יונה, מלווה את מטופלי הסטומה 

ומדריכה אותם לפני ניתוחים ואחריהם. בנוסף מפעילה היחידה מרפאת פרוקטו-אונקולוגיה בשיתוף עם המערך האונקולוגי. 
במסגרת זו דנים רופאי המרפאה עם רופאים מצוות המערך האונקולוגי על המשך המעקב לאחר ניתוחי המעי הגס, ועל מקרים 

חדשים שבהם קיימת האפשרות של טיפול קדם ניתוחי.

שיתוף פעולה עם הקהילה במחוז הדרום
במסגרת הפעילות המרחבית מקיימת היחידה שיתוף פעולה עם ד"ר גנאדי לייבל, פרוקטולוג מחוז הדרום בכללית. ד"ר לייבל 

מבצע את המרפאות הפרוקטולוגיות בקהילה – כ-8,000 ביקורים בשנה, המהווים מקור עיקרי לניתוחים הקולורקטליים המבוצעים 
בבית החולים.

ניתוחים קולורקטליים: מן הקל אל הכבד
מדי שנה מתבצעים בסורוקה באופן מתוכנן כ-200 ניתוחים של כריתת מעי גס ורקטום. בנוסף מתבצעים ניתוחים בשל טחורים, 

פיסטולות וסינוס פילונידלי. ניתוחי המעי הגס מתקיימים הן בשיטה הפתוחה והן בשיטה הלפרוסקופית במסגרת מחלקה 
כירורגית ב'. כריתת המעי הגס או חלקו מתבצעת על רקע מחלות שונות ביניהן סרטן המעי הגס, פוליפוזיס )מחלה תורשתית של 

ריבוי פוליפים לאורך מערכת העיכול( ומחלות דלקתיות במעי הגס או הדק כגון קרוהן, קוליטיס ודיברטיקוליטיס.

סרטן הרקטום: חדשנות בטכניקה הניתוחית
"בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בטכניקה הניתוחית בסרטן הרקטום", מציין ד"ר פינסק. "מדובר בשיטה מתקדמת 

המפחיתה את שיעור ההישנות המקומית של הגידול באגן עד לפחות מ-10%, ועם תוספת טיפול קרינתי-כימי – ל-4%-3% בלבד 
מכלל המקרים;  מספרים העומדים בשורה אחת עם התוצאות במרכזים המובילים בעולם. החידוש בטכניקה הניתוחית נתן דחיפה 

משמעותית לנושא של אבחון טרום ניתוחי והתפתחות MRI של האגן בסורוקה, כמו גם ביצירת שינוי בבדיקה פתולוגית של 
הרקטום הנכרת – חידושים שנעשו בשיתוף פעולה עם המכונים לרדיולוגיה ולפתולוגיה בבית החולים. תוצאות הטיפול במסגרת 

היחידה עומדות בסטנדרטים בינלאומיים מבחינת אחוזי תמותה, סיבוכים ותחלואה אחרי ניתוח".

בונים בניתוח את המשכיות מערכת העיכול
ביחידה מתבצעים גם ניתוחים בשל קוליטיס )דלקת כיבית במעי גס( ובשל Familial polyposis coli )תסמונת גנטית של 

ריבוי פוליפים במעי הגס, ההופכים לגידול ממאיר בשלבים מוקדמים(. אלו הן מחלות המצריכות כריתה שלמה של המעי הגס 
והרקטום, עם בניית מעין כיס )pouch( מהמעי הדק במקום הרקטום שנכרת – זאת על מנת לאפשר המשכיות ושלמות של 

מערכת העיכול עד לפי הטבעת. ניתוחים רבים מסוג זה נעשים בשיטה פתוחה ולפרוסקופית, עם תוצאות טובות מבחינה 
תפקודית.

סורוקה: בחזית הטיפול במחלות קולורקטליות
סורוקה הוא אחד מבתי החולים הפעילים בעולם בטיפול במחלות הקולורקטליות. ד"ר פינסק: "המרכזים הטובים בעולם 

לכירורגיה של הקולון והרקטום, מרכזי מצוינות שבהם מתבצעות התמחויות העל הנחשקות ביותר, משרתים אוכלוסיות קטנות 
יותר מזו שאנו משרתים, ונפח העבודה אצלם מבחינת מספר הניתוחים הוא לרוב כמחצית ממה שנעשה אצלנו בנגב. היקף 

העבודה שלנו יוצר ניסיון מקצועי רב ומהווה בסיס למצוינות".
בנוסף מקיימת היחידה הקולורקטלית פעילות מחקרית ואקדמית, ומשתתפת בתוכנית ארצית של התמחות על בכירורגיה 

קולורקטלית מטעם החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום. 

החזון של ד"ר פינסק – מרכז מצוינות בנגב
"החזון שלי הוא להמשיך לפתח את היחידה ולהקים מרכז למצוינות של כירורגיה קולורקטלית בנגב", מצהיר ד"ר איליה פינסק. 

"השאיפה היא להמשיך ולהוביל במקצועיות ובאיכות, ולהקים מערכים מקצועיים נוספים כדוגמת מעבדה לאבחון ליקויים בתפקוד 
הסוגר האנאלי בשל מצבים של חוסר שליטה – כולל אבחונים פיזיולוגיים על ידי מנומטריה ובדיקת עצבוב של שרירי הסוגר האנלי, 

בדיקה רדיולוגית פונקציונלית להדמיית תהליך ההתרוקנות לאבחון של צניחת החלחולת, ואולטראסאונד של התעלה האנאלית 
לאבחון פגמים אנטומיים של שרירי הסוגר. מעבדה כזאת, המצויה עתה בשלבי הקמה, תאפשר לנו לתת פתרונות לחולים עם 

דרגות שונות של חוסר שליטה, המהווים לפי הספרות 7% עד 10% מהאוכלוסייה, ולשפר מאוד את איכות חייהם". 
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יואב )שם בדוי(, גבר בריא כבן חמישים, התמוטט באופן פתאומי במקום 
עבודתו בבאר שבע. חבריו לעבודה שהזעיקו את מד"א לא שיערו שיואב 
עובר אירוע קריטי, הנחשב לגורם התמותה השלישי בשכיחותו בעולם – 

שבץ מוחי. כבר באמבולנס אובחן האירוע, והפרמדיק יצר קשר עם מלר"ד 
סורוקה. צוות רפואי מהמחלקה לנוירולוגיה המתין ליואב במיון ו"הטיס" 

אותו לבדיקת סי.טי שהצביעה על חסימה בעורק הראשי של גזע המוח. 
הטיפול הסטנדרטי, ניסיון למוסס את הקריש בתרופה הניתנת בזריקה 

לווריד, לא הועיל. למזלו הגדול של יואב, טכנולוגיה חדשנית של צנתור מוח, 
המיושמת בסורוקה, פותחת סיכוי חדש לחולים שלקו בשבץ מוחי – אחת 

המחלות הקטלניות והקשות לטיפול. בתוך דקות הובהל יואב לצנתור מוח 
דחוף בידיה האמונות של ד"ר ענת חורב, שמאחוריה כבר מאות צנתורי מוח 

שבהם הצילה חיים והצליחה למנוע נכות קשה. "חסימה בעורק החשוב 
ביותר במוח, משמעה בעצם גזר דין מוות, כשבמקרה הטוב החולה יישאר 
סיעודי לגמרי וחסר יכולת לשיקום", אומרת ד"ר חורב, "זה מרוץ נגד הזמן, 

כפי שהנוירולוגים נוהגים לומר: זמן שווה מוח". במהלך הצנתור הצליחה 
ד"ר חורב לשלוף את קריש הדם שהתמקם בעורק המוח וחסם את מעבר 

הדם. לאחר שליפת הקריש, הותקן באמצעות הצנתר סטנט שימנע היצרות 
חוזרת של העורק בעתיד. זה נשמע פנטסטי, אבל כבר למחרת היום יואב 

זו אחת המחלות המסוכנות, הקטלניות 
והפתאומיות ביותר: שבץ מוח • מהירות 

ההגעה לחדר המיון מהווה גורם קריטי 
במניעת הרס רקמת המוח, ויכולה להציל 

חיים ולמנוע נכות קשה • בזכות טכנולוגיה 
חדשנית של צנתורי מוח, מצליחים 

בסורוקה להציל את חייהם של כמאה 
מטופלים בשנה • מאחורי ההצלחה הזאת 

עומדת אחת משתי מצנתרות המוח 
היחידות בישראל – ד"ר ענת חורב • "גם 

אחרי מאות צנתורים עדיין מדהימה אותי 
העובדה, שממש בדקה ה-90 אפשר 

לשנות את מסלול חייו של אדם, ממוות או 
נכות לחיים מתפקדים", היא אומרת

מאת אורן שריג 
צילומים: אפרת זיסמן

המקצוע:
מצנתרת מוח
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"חסימה בעורק החשוב ביותר 
במוח, משמעה בעצם גזר 

דין מוות, כשבמקרה הטוב 
החולה יישאר סיעודי לגמרי 

וחסר יכולת לשיקום. זהו 
מרוץ נגד הזמן"
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דיבר, הזיז גפיים ואכל באופן עצמאי. "למרבית המזל 
הוא הגיע אלינו בשלב מוקדם יחסית. אני לא רוצה 
לחשוב מה היה קורה לו הפינוי שלו היה מתעכב – 

סביר שהוא לא היה היום איתנו", אומרת ד"ר חורב, 
"אין פה סיפור מיוחד. פשוט הייתי במקום הנכון, 

בזמן הנכון, עם הידע הנכון".

"תחום שלא מפסיק להסעיר אותי"
ובכל זאת, יש פה סיפור. בכל אחת מהשנים 

האחרונות ניתנים החיים במתנה לכמאה מטופלים 
בסורוקה, שבעבר היו נדונים למוות או לחיים של 
נכות תפקודית. זה קורה בזכות אחת הטכניקות 

החדשניות והמרשימות ברפואה: צנתורי מוח. ועוד 
סיפור, מעניין לא פחות, הוא שמאחורי ההצלחה 

הזאת עומדת אחת משתי מצנתרות המוח היחידות 
בישראל – ד"ר ענת חורב, שנולדה בסורוקה לפני 

ארבעים שנה ונחשבת כיום לאחד מהרופאים 
הצעירים הבולטים בבית החולים. 

היא למדה רפואה בהונגריה, התמחתה בנוירולוגיה 
בסורוקה וסיימה שלוש שנים של תת התמחות 

בשבץ ובנוירורדיולוגיה פולשנית בפיטסבורג 

במקרים של שבץ מוח הנגרם מחסימה, מצליחים 
כיום המצנתרים לפתוח את המעבר לזרימת דם 

בכ-90% מהמקרים, וב-50% מהמקרים החולה יחזור 
לתפקוד עצמאי. 

ברור מאליו, שהחיים של מצנתרת מוח יחידה בנגב 
הם כוננות מתמדת. "כשמגיעה התרעה על חולה 

כזה, השעון מתחיל לתקתק. כל שעה שהולכת 
לאיבוד מקטינה את הסיכוי להציל את רקמת המוח. 

זהו מרוץ נגד הזמן". הטלפון של ד"ר חורב זמין 
24 שעות ביממה, ולא פעם היא מוזנקת מביתה 

שבעומר, שם היא מתגוררת עם בעלה – ד"ר אמיר 
חורב, מנהל שירות עור ילדים בסורוקה – ועם שתי 

בנותיהם )6 ו-12(. "התחום הזה תובעני, מחייב 
לקחת הרבה החלטות קשות שהן 'על הקצה', 

אבל הסיפוק ממנו עצום", היא אומרת, "גם אחרי 
מאות צנתורים עדיין מדהימה אותי העובדה, 

בישראל נפגעים משבץ מוחי 
מדי שנה כ-15,000 איש. 

מדובר במחלה הקטלנית 
השנייה בעולם לאחר מחלת 
לב, המהווה גורם תחלואה 

ראשון לנכות במבוגרים

ד"ר חורב נמנית על "מועדון" 
מצומצם של מצנתרי מוח 

בישראל היודעים כיצד לנווט 
צנתר מהמפשעה עד למוח 

וללכוד באמצעותו את קרישי 
הדם החוסמים

שממש 'בדקה התשעים' אפשר לשנות את מסלול 
חייו של אדם, מאבדון ומנכות קשה לחיים רגילים 

ומתפקדים".

המסר – "זמן שווה מוח"
בישראל נפגעים משבץ מוחי מדי שנה כ-15,000 
איש, ורבים מהם לא שורדים את האירוע. מדובר 
במחלה הקטלנית השנייה בעולם לאחר מחלת 

לב, המהווה גורם תחלואה ראשון לנכות במבוגרים. 
נתוני התחלואה והתמותה משבץ מוחי מצביעים 

על התגברות התופעה בעולם: בשנת 2020 צפויה 
הכפלה של המקרים – הן בשל העלייה בתוחלת 
החיים, המרחיבה את האוכלוסייה המבוגרת, והן 

לאור גידול בתחלואה זו בגילאי הארבעים והחמישים. 
התפתחות הנוירורדיולוגיה הפולשנית, על רקע 

המשך <<<

שבארה"ב. כיום, ד"ר חורב נמנית על "מועדון" 
מצומצם של מצנתרי מוח בישראל – כ-11 מומחים 

בלבד, ובהם רק שתי נשים, היודעים כיצד לנווט 
צנתר עם סטנט מיוחד מהמפשעה עד למוח וללכוד 

באמצעותו את קרישי הדם החוסמים את מעבר 
הדם. הפרוצדורה המורכבת הזאת מתבצעת כיום, 
חוץ מאשר בסורוקה, רק בעוד שישה מהמרכזים 

הרפואיים בישראל. 
"התחום הזה מתקדם במהירות ולא מפסיק להסעיר 

אותי", היא אומרת, "פעם, כשהגיע חולה עם שבץ 
לבית החולים, הוא היה מקבל אספירין. לא היה לנו 

יותר מדי מה להציע לו. בתחילת ההתמחות שלי 
התחילו לתת תרופה חדשה דרך הווריד לפירוק 

קרישי דם, מה שנחשב אז לפריצת דרך. היום בנוסף 
לטיפול לווריד, אנחנו יכולים להציע בחלק מהמקרים 

צנתור טיפולי שלפני עשר שנים לא היה קיים".

מרגישה חלק מההיסטוריה
עם כל הצניעות והפשטות שהיא מפגינה, ד"ר חורב 

מודה שהיא מרגישה חלק מההיסטוריה, ובצדק: 
אין תחומים רבים ברפואה, כדוגמת המקצוע שלה, 
שבתוך כמה שנים בלבד עברו שינוי דרמטי שכזה. 

חסימה של כלי דם במוח מהווה גורם ל-85% ממקרי 
השבץ המוחי, וכיום ניתן לטפל בחלק מהמקרים 

בצנתור ולתת סיכוי חדש לאנשים שלקו בשבץ מוח 
חריף, במפרצות במוח ובהיצרויות וחסימות של כלי 

דם, וכן לבצע תיקון מומים של כלי דם במוח ומומים 
בעמוד השדרה. "אני נכנסת עם הצנתר מהמפשעה 

ובתוך מספר דקות מגיעה לכלי הדם החסום 
במוח. כמובן שישנם סיכונים, זו פרוצדורה מורכבת 
שדורשת הרבה מאוד דיוק, מיומנות ושקט נפשי – 
צנתור מוח יכול להימשך שעות – אבל שווה לקחת 
את הסיכון הזה. אנו מצילים חולים שבעבר לא היו 

להם סיכויים לשרוד".
פתיחת עורק במהלך שבץ מוחי חריף היא אחד 

ההליכים הרפואיים היותר מסובכים ברפואה 
הפולשנית: תחת שיקוף, על המצנתר לנווט את 
הדרך בכלי הדם מבלי לגרום להם נזק, להיזהר 
מפגיעה ברקמות המוח הרכות ולעשות שימוש 

בציוד מיוחד ובטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת 
להוביל צנתר בקוטר של מילימטרים בודדים בתוך 

עורקי המוח הפתלתלים. 

משמאל לימין: אחיות האנגיו אורנה רם, ילנה ספריקות ושרה פלדמן,  טכנאית הרנטגן סמדר ציוני וד"ר ענת חורב
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זה, היא בשורה דרמטית. חשוב לזכור שעד לפני 
כעשרים שנה, הנוירולוגיה לא הביאה בשורה 

טיפולית של ממש לחולי שבץ מוחי. המפנה חל 
ב-1995, עם כניסת הטיפול להמסת קרישי דם דרך 

הווריד, ומאז השתנה התחום בצורה משמעותית. 
כיום, תוכניות טיפוליות חדשניות, המגובות בפעילות 

הסברה לציבור, מצליחות לצמצם מאוד את הזמן 
החולף מהופעת השבץ ועד לקבלת טיפול המציל 

חיים ואיכות חיים. 
כיצד ומדוע נוצרת המחלה הפתאומית והקשה 

הזאת? הנוירולוגים מבחינים בשני סוגי שבץ 
עיקריים: הראשון הוא שבץ על רקע חסימת כלי 

דם, כתוצאה מקריש דם החוסם כלי דם במוח וגורם 
לחוסר בחמצן )איסכמיה( ולמות תאי העצב באזור 

שנפגע. אותו קריש יכול להתהוות בכלי הדם של 
המוח או להגיע מעורקי הצוואר או מהלב. השבץ 

האיסכמי מהווה כ-85% ויותר ממקרי השבץ. הסוג 
השני של השבץ נגרם כתוצאה מפקיעת כלי דם 

במוח ופריצת דם חופשי אל רקמת המוח. סוג זה 
מהווה עד כ-15% מהמקרים, ונקרא שבץ דימומי. 
בשני המקרים נוצרים חסרים נוירולוגיים, בהתאם 
לאזור שנפגע ולחומרת הפגיעה. תוצאות השבץ 
המוחי שונות בחומרתן – לעתים הן יכולות לחלוף 
לחלוטין, ולעתים עלולות לגרום לנזק בלתי הפיך 

ואף למוות. הגורם הקריטי ביותר, כאמור, הוא 
מהירות ההגעה לבית החולים: ככל שהחולה יגיע 

למיון קרוב יותר לזמן האירוע, כך יגדל "חלון הזמן" 
המגדיל את סיכויי ההצלחה של הטיפול התרופתי 

או הצנתורי. ד"ר חורב: "בניגוד להתקף לב, שבץ אינו 
כואב, וחשוב שאנשים ידעו לזהות את סימניו ולהבין, 

שהגעה מיידית אלינו היא בפירוש עניין של חיים 
ומוות. בעקבות קמפיינים שעשינו בנושא זה נרשמה 
עלייה ניכרת בכמות הפונים לבית החולים עם שבץ, 

תוצאות השבץ שונות בחומרתן 
– לעתים הן יכולות לחלוף 

לחלוטין, ולעתים עלולות לגרום 
לנזק בלתי הפיך ולמוות. הגורם 

הקריטי ביותר הוא מהירות 
ההגעה לבית החולים

"התוצאות הטובות נובעות 
מעבודת צוות של רופאים ואחיות 

מתחומים שונים, הנעשית 
במיומנות רבה. בסורוקה זה 

עובד מצוין, ואני גאה להיות חלק 
מהצוות הזה"

במועד שבו ניתן עדיין להשיג תוצאות טיפוליות 
טובות".

תנאי להצלחה: עבודת צוות
"התוצאות הטובות", מדגישה ד"ר חורב, "נובעות 

מעבודת צוות של רופאים ואחיות, הנעשית 
במיומנות רבה ומשלבת בהצלחה רבה צוותים 

מחדר המיון, מהרנטגן, מהמעבדה להמטולוגיה, 
מהיחידה לטיפול נמרץ, מהמחלקות לנוירולוגיה 

ולנוירוכירורגיה ועוד. שותפים מלאים לפרויקט 
השבץ שלנו הם צוות הנוירולוגיה – מנהל המחלקה 

ד"ר גל איפרגן, ד"ר אברהים אבו סלמה, ליאת 
אשכנזי, אחיות וצוות רופאי הנוירולוגיה, ממכון 

הדימות – ד"ר אילן שלף, ד"ר רוסה נובואה, ד"ר 
אלה בנקוביץ, האחיות וצוות טכנאי מכון האנגיו, 
המרדימים פרופ' יורם שפירא, פרופ' אלכסנדר 

זלוטניק וד"ר מיכאל סמיונוב, ד"ר מוטי קליין, 
ד"ר עמית פרנקל, ד"ר לאוניד קויפמן וד"ר יבגני 
ברוטפיין  מטיפול נמרץ כללי, פרופ' יניב אלמוג, 
ד"ר אורי גלנטה וד"ר ליאור פוקס מטיפול נמרץ 

פנימי, ואנשי המיון הפנימי: מ"מ מנהל המלר"ד 
ד"ר דן שוורצפוקס, האחות האחראית רחל דרורי 

וצוות המיון. עשינו לאחרונה התקדמות גדולה 
מאוד בתחום צנתורי המוח, ולאנשים רבים יש 

חלק בכך. אני אוהבת את המקצוע ואת החולים 
שבהם אני מטפלת, ויש לי רצון עז להמשיך לקדם 

את התחום בבית החולים, אבל התנאי הראשון 
להצלחה הוא עבודת צוות. בסורוקה זה עובד מצוין 

ואני גאה להיות חלק מהצוות הזה".

ד"ר ענת חורב בזמן צנתור מוח

במרבית המקרים ניתן לזהות שבץ מוחי על ידי 
הופעה פתאומית של אחד מהסימנים הבאים: 

שינוי פתאומי במצב הכרה.	 
חולשה פתאומית בצד אחד של הגוף: יד / רגל 	 

/ שניהם.
הירדמות  פתאומית של צד אחד בפנים.	 
עקימות פתאומית )אסימטריה( של צד אחד 	 

בפנים.
הפרעות פתאומיות בדיבור.	 
אובדן ראייה פתאומי בעין אחת.	 
ירידה פתאומית בתחושה בצד אחד של הגוף.	 
סחרחורת פתאומית או איבוד שיווי משקל.	 

בכל מצב המאופיין בסימנים אלו או חלקם יש 
להגיע במהירות האפשרית לחדר המיון ורצוי 

באמבולנס, המקצר את מועד הטיפול ויוצר רצף 
טיפולי מול בית החולים.

כך מזהים 
שבץ מוחי

ת
חו

מו
עור 

סי
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ד"ר רויטל לוי חברוני | סגנית 
מנהל המרכז הרפואי

ד"ר מוטי חיים | מנהל היחידה 
לאלקטרופיזיולוגיה

ד"ר יעל רביב | מנהלת מכון 
הריאות

ד"ר גל איפרגן | סגן מנהל 
המרכז הרפואי

פרופ' יוסף חביב | מנהל 
המחלקה לנפרולוגיה

פרופ' מחמוד אבו שקרה | יו"ר 
החטיבה לרפואה פנימית

פרופ' דוד גרינברג | מנהל 
היחידה למחלות זיהומיות בילדים

פרופ' אייל שיינר | מנהל 
המחלקה לנשים ויולדות ב'

פרופ' אשר בשירי | מנהל 
יולדות ג'

פרופ' אביב גולדברט | 
מנהל המחלקה לילדים ב'

ד"ר עמית נחום | מנהל 
המחלקה לילדים א'

ד"ר נבות גבעול | מנהל 
היחידה לכירורגיית פה ולסת

פרופ' ורדי דניאל | מנהל 
המחלקה לעור ומין 

ד"ר כרמי ברטל | מנהל 
המחלקה לפנימית ה'

ה
או ברכ

ש

מינויים חדשים

ד"ר ורד פינסק | מנהלת 
היחידה לאשפוז יום ילדים

ד"ר יולי טרגר | מנהל המחלקה 
לשיקום
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בהצלחה!

ד"ר איליה פינסק | מנהל 
היחידה הקולורקטלית

ד"ר נדב בלפר | מנהל 
השירות לניתוחי קטרקט

ד"ר אריה קויפמן | מנהל 
השירות לגנטיקה פרינטלית 

ד"ר אמיר חורב | מנהל השירות 
לאבחון וטיפול בנגעי עור בילדים

ד"ר אלכס רוזנטל | מנהל 
השירות לאנדוסקופיה פולשנית

ד"ר ואדים צודיקוב | מנהל 
שירות דימות ילדים

ד"ר רימה מלמד | מנהלת השירות 
לייעוץ במחלות זיהומיות בפגים ויילודים

ד"ר סרג'יו קובל | מנהל 
השירות למבחני מאמץ

ללה מיכאלשוילי | אחות 
אחראית ביחידה להמו-דיאליזה

אלכס רסובסקי | אח אחראי 
במחלקה לאורתופדיה

ודים סקולסקי | אח אחראי 
במחלקה לנוירולוגיה

חגית חדד | אחות אחראית
מרפאות חוץ

רונית פרידמן | מנהלת היחידה 
להנדסה רפואית

אסתי אילוז | אחות אחראית 
המחלקה לשיקום

ד"ר אולג פיקובסקי | מנהל 
בנק הדם

ד"ר ענת חורב | מנהלת היחידה 
להתערבות פולשנית במוח

ד"ר אליהו לויטס | מנהל 
היחידה להפריה חוץ גופית 

ילנה גולדנברג | אחות אחראית 
במחלקה לפנימית ח'

ה
רכ

 ב
או

ש

יצחק איל | המהנדס הראשי 
של בית החולים
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מניעת זיהומים היא אחד האתגרים המרכזיים בכל בית חולים. אחד הכלים 
הראשונים בחשיבותם בעמידה באתגר זה הינו הקפדה על היגיינת ידיים. על מנת 
להפחית ככל האפשר זיהומי בית חולים ואפשרות להדבקת מטופלים, יש לגרום 

למסר לחלחל לתודעת הצוותים המטפלים תוך שינוי הרגלי עבודה. 
איך עושים זאת? אחד האמצעים לכך הוא קמפיין פנימי ברחבי בית החולים, 

שמיועד לא רק לצוות בית החולים אלא גם למטופלים ולמבקרים במוסד.המטרה 
שהוגדרה היא להעלות את המודעות לחשיבות השמירה על היגיינת ידיים ולהניע 

את הצוותים, המטפלים והמטופלים לשמור על היגיינת ידיים בסביבת בית 
החולים. אגב, היגיינת ידיים מהווה מדד איכות, ואחד מיעדי הקמפיין היה לשפר 

את התוצאות במדד זה על ידי הצוות המטפל בכל המחלקות.

מסרי הקמפיין נחלקו לשניים: חלק מהם כיוון ישירות לצוות המטפלים במטרה 
לעמת אותם עם ההשלכות שב"ויתור" או ב"שכחה" בהקפדה על היגיינת ידיים. 

קבוצת המסרים השנייה כוונה לקהל המטופלים ובני משפחותיהם, במטרה 
לעודד אותם לשים לב לשמירה על היגיינת ידיים שלהם ושל הצוותים המטפלים 
בהם. בין המשפטים שהובילו את הקמפיין – כולם תחת הסלוגן "זה בידיים שלך":

זה בידיים שלך, רחץ ידיים לאחר/לפני מגע עם מטופל וסביבתו!	 
זה בידיים שלך, אל תעביר את זה הלאה, רחץ ידיים! 	 
אתה לא הראשון שנשענת על העמוד הזה. זה בידיים שלך!	 
זה בידיים שלך, אל תיקח את העבודה הביתה. רחץ ידיים!	 
זה בידיים שלך, תשאיר את בית החולים כאן. רחץ ידיים!	 

איכות ובטיחות – משימה של כולם!
עמידה ביעדי איכות הטיפול ובטיחות המטופל מחייבת לעתים שינוי בהרגלי עבודה ובהרגלי חיים. כדי להטמיע את 

המסרים לאורך זמן, יצאנו במספר קמפיינים פנימיים. המטרה: לגרום להפנמה של הרגלי עבודה נכונים בקרב צוותי 
בית החולים, ולהסב את תשומת לבם של המטופלים והמבקרים. מעל לכל הקמפיינים מרחף מסר אחד – איכות 

ובטיחות היא משימה משותפת שכולנו יכולים וצריכים לתרום לה: צוות, מטופלים ומשפחות

מניעת טעויות: זיהוי ודאי זה בסיסי

היגיינת ידיים: זה בידיים של כולנו

כמרכז רפואי שעבר את הסמכת ארגון ה-JCI )האקרדיטציה(, סורוקה 
מחויב להמשיך ולעמוד בקריטריונים המחמירים של התקן הבינלאומי 
– ובשורה התחתונה, להמשיך ולהוכיח עצמו יומיום כבית חולים המצוי 

ברמה הגבוהה ביותר של איכות הטיפול ובטיחות המטופל.
אחת הנקודות המשמעותיות בכך היא זיהוי המטופל, מרכיב מרכזי 

במערכת איכות שאמורה להפחית 
למינימום סיכוי לטעות במתן 

תרופות או בטיפול.
הקמפיין הפנימי לזיהוי מטופל 
נועד בדיוק לשם כך – להטמיע 

הן בקרב הצוותים בסורוקה ואת 
בקרב המטופלים והמבקרים, 
את החשיבות הבסיסית ואת 

המשמעויות של זיהוי ודאי וצולב. 
המסר: הקפדה על זיהוי מטופל, 
תוך מילוי כל ההוראות והנהלים, 

מהווה נוהל חובה בעשייה 
הרפואית, לאור העובדה שטעות 

בזיהוי מטופל עלולה להביא לאסון. 
הקונספט שנבחר היה שימוש 

ויזואלי בזוגות של אלמנטים 
הדומים זה לזה אך שונים זה 

מזה, כמו כלנית ופרג, מנדרינה 
וקלמנטינה או שרקן ואוגר. 

המטרה שהוגדרה היא למנוע 
טעויות זיהוי באמצעות הטמעת 

ארבע נקודות:

הגדלת היענות הצוותים לביצוע זיהוי.	 
הבנת חשיבות הנושא.	 
פעילות הסברה למטופלים על חשיבות התהליך.	 
חינוך המטופלים לדרוש את ביצוע הזיהוי על ידי איש הצוות הרפואי.	 




