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צולם ב"יום שיא" לילדי סורוקה - יום פעילות 
במדעים ואמנויות לילדים המאושפזים במרכז סבן

מרגישים בטוח, 
מביטים לעתיד

יום פעילות במדעים ואמנויות 
לילדים בבית הספר לילדים 

מאושפזים במרכז סבן 
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עובדות ועובדים יקרים, 

אנו בסורוקה מאמינים, כי הן 
עובדינו והן מטופלינו מרגישים 

בטוח במרכז הרפואי שלנו. 
זהו מרכיב חשוב באסטרטגיית 

המובילות שלנו: המטופלים שלנו 
יכולים להרגיש בטוחים, כי הם 

בידיים טובות, ואנו יכולים להרגיש 
בטוחים, כי אנו שואפים תמיד 

לטוב ביותר עבורם. 

כבית חולים מרכזי ויחיד באזור 
גיאוגרפי גדול, הנהלת המרכז 

הרפואי חרטה על דגלה 
אסטרטגיה של מובילות ומצוינות 
כיעד – מובילות באיכות הרפואית, 

בחוויית המטופל, בטכנולוגיות, 
בשירותים הדיגיטליים וברמת 

השירות שאנו נותנים למטופלים, 
לבני המשפחות ולכל באי בית 

החולים.

אנו מיישמים את הערכים ואת היעדים הללו 
הן בעשייה היומיומית השוטפת והן בתוכניות 

הפיתוח, הבינוי וההצטיידות ארוכות הטווח 
של בית החולים. בראש ובראשונה, מניעה 

אותנו מחויבות אמת לנגב ולתושביו, לחיילי 
צה"ל שבגזרת הדרום, למטיילים ולמבקרים 
באזור – כי סורוקה מציע את המענה הטוב 

ביותר לכל בעיותיהם הרפואיות.

כדי לעמוד במחויבות הזו ולהביא לצמצום 
הפערים בתחום הבריאות, אנו פועלים 

להרחבת שירותים ותשתיות: עוד מיטות, עוד 
תקנים, עוד טכנולוגיות חדשניות ומצילות 

חיים. במהלך שנת 2016 היינו שותפים 
לדיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
בכנסת, בנושא אי יישום החלטת ממשלת 

ישראל לחיזוק סורוקה.
בוועדה עלתה לדיון החלטת הממשלה לגבי 

חיזוק סורוקה בתוספת ובתקצוב של 118 
מיטות. הוועדה קבעה, שהחלטת הממשלה 
לא יושמה וכי לא הועברו כספים תוספתיים 

כפי שהוחלט. 

תושבי הנגב וחיילי צה"ל תלויים בסורוקה – 
ויש צורך במשאבים נוספים כדי לתת מענה 

לצורך הזה וכדי לצמצם פערים בבריאות 
בין הנגב למרכז הארץ ולאפשר לסורוקה 

להמשיך ולצמוח. אנו רואים זאת כמשימה 
לאומית, ונמשיך לפעול בנושא.

בימים אלה אנו מסכמים את שנת 2016 
ויכולים להיות גאים בהישגי השנה החולפת. 
בית החולים קיבל ציונים גבוהים בפרמטרים 

מצילי חיים במדדי האיכות הלאומיים, שהציב 
משרד הבריאות. המחלקה לפגים ויילודים 
ומכון הדימות שלנו נבחרו כמרכזי מצוינות 

של כללית לשנת 2016.

אנו ממשיכים בתנופת בינוי ופיתוח תשתיות, 
כחלק מאסטרטגיית המובילות שלנו. במלאת 
שנה לפתיחת מחלקת השיקום, הקדשנו את 

ערב עמותת ידידי סורוקה לגיוס משאבים 
לפתיחת מרכז שיקום חדש ומתקדם. 

פתחנו מחלקות חדשות )יולדות ה', הרחבת 
אורתופדיה(, אנו פועלים במרץ לפתיחת 

המרכז הכוללני לטיפול ולחקר מחלת 
הסרטן ולהקמת פגייה חדשה וממוגנת, 

וממשיכים ברכש ובהטמעה של 
מכשור טכנולוגי-רפואי מהשורה 

הראשונה.

כחלק ממאמץ מתמיד לשיפור 
חוויית המטופל אנו מובילים 

מהפכה דיגיטלית, המציבה את 
סורוקה בקדמת הטכנולוגיה 

בעולמות התקשורת והשירות. בין 
השאר השקנו שירות חדש וייחודי 

בחדרי המיון השונים בסורוקה – 
הודעות SMS למטופלים במיון, 

את אפליקציית סורוקה – 
אפליקצייה חדשנית וייחודית 

מסוגה בארץ, וכן הקמנו אתר 
חדש ונגיש.

איכות רפואית היא ליבת העיסוק 
היומיומי שלנו, וגם בשנה הקרובה 

נמשיך בתהליכים חוצי ארגון 
בתחום זה. במקביל, אנו שמים 

דגש על עשייה מחקרית עניפה, על פעילות 
אקדמית יחד עם אוניברסיטת בן גוריון ועל 
הכשרת דור העתיד של הרפואה. יש לציין 

את החשיבות שאנו מייחסים להידוק הקשר 
עם הקהילה בשיתוף מחוז דרום מתוך ראייה 
מרחבית, ששמה דגש על זמינות ונגישות של 

השירות הרפואי למטופל.

ערכי המצוינות והמובילות ימשיכו להיות נר 
לרגלינו גם בשנת 2017. אתם, אנשי צוות 
בית החולים בכל המקצועות והתפקידים, 
מהווים כוח מניע מרכזי לעשייה שלנו. רק 

בזכות המשך העבודה המקצועית, המסורה 
והמחויבות שלכם, נצליח לעמוד במשימות 

וביעדים שהצבנו לעצמנו. אני מבקש להביע 
את הערכתי ותודתי לכולכם: אתם השגרירים 

הטובים ביותר שלנו מול מטופלינו!

בהערכה רבה,

ד"ר אהוד דודסון
מנהל מרחב דרום והמרכז הרפואי סורוקה

מילה אישית

צילום: אפרת זיסמן
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פגיית סורוקה, בניהולן של ד"ר אגי גולן, חגית רז ושושנה זילבר, מטפלת 
במספר הרב ביותר של פגים ויילודים בישראל ונחשבת לאחת היחידות 

המובילות בארץ בתחום זה. המחלקה עומדת במדדי איכות ארציים ועולמיים 
ומשלבת תהליכי טיפול ושיפור חדשניים. היא מוכרת על ידי JCI )הסמכה 
בינלאומית לעמידה ביעדי איכות ובטיחות( ומוסמכת לתקן ISO-9001, כל 

זאת תוך יצירת סביבה מזמינה ומחבקת למשפחה המתהווה. 

מחלקת 
ילודים
ופגים

בהובלתם של ד"ר אילן שלף, דוד שושן ושוש בן ציון, מכון הדימות 
פועל כמערך מסונכרן של ביצוע בדיקות וטיפולים למען המטופלים 

האמבולטוריים והמאושפזים כאחד. במכון משלבים טכנולוגיות ייחודיות 
ליצירת דימות בסטנדרטים בינלאומיים, תוך הקפדה על איכות ומאמץ רב 

לשיפור זמינות השירות. המכון עובד בהיקפי פעילות הגדולים ביותר בארץ, 
ובה בעת פועל בנחישות ליצירת אקלים לימודי ושירותי.

מכון 
הדימות

שתי יחידות במרכז הרפואי סורוקה – המחלקה לפגים ויילודים ומכון הדימות – 
נבחרו על ידי חטיבת בתי החולים כמרכזי מצוינות של כללית לשנת 2016. 

הקריטריונים לבחירה היו רמה מקצועית גבוהה, מגוון שירותים גדול, 
ביצוע רחב של מחקר  ופעילות אקדמית ושיתוף פעולה עם הקהילה.

מצוינות זה כאן!מצוינות זה כאן.
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סורוקה כמשאב לאומי
מפגש מיוחד לחיזוק סורוקה נערך במשכן הכנסת ביוזמת סגן יו"ר הכנסת ובהשתתפות 
שר הבריאות, ח"כים מסיעות שונות, מנהלי כללית וסורוקה ואורחים נוספים. במהלך 
המפגש הועבר בשידור חי ניתוח מוח מסורוקה, ישירות לכנסת. בהמשך התרגשו הנוכחים 
לשמוע את דניאל פיש, שנפצע קשה בצוק איתן וסיפר כיצד רופאי סורוקה הצילו את חייו

בית חולים מוביל שהוא נכס לאומי, שניצב יחיד בחזית הטיפול הרפואי 
באוכלוסייה של כמיליון נפש, שחולש לבדו על אזור גיאוגרפי נרחב ונותן מענה 

ללא תחליף לתושבי הנגב – אין עוררין לגבי חשיבותו של סורוקה, ועדיין, החלטת 
הממשלה על תקצוב קריטי לבית החולים, שהתקבלה לפני שנתיים, טרם 

יושמה.  
מפגש מיוחד לחיזוק סורוקה נערך הקיץ במשכן הכנסת ביוזמתו של סגן יו"ר 

הכנסת, ח"כ מאיר כהן. במפגש השתתפו שר הבריאות, יעקב ליצמן, חברי כנסת 
מסיעות שונות, מנכ"ל כללית, אלי דפס, סמנכ"ל הכספים בכללית, אלי כהן, 

מנהל סורוקה, ד"ר אהוד דודסון, ראשי רשויות בנגב ומועצת הנגב, עובדים רבים 
מבית החולים ואורחים נוספים. 

במהלך המפגש עלתה לדיון החלטת הממשלה מחודש ספטמבר 2014 לגבי 
חיזוק מיידי של המרכז הרפואי סורוקה. ההחלטה, לגבי תוספת ותקצוב של 

118 מיטות לבית החולים )98 מיטות אשפוז כלליות ו-20 מיטות שיקום(, אמנם 
התקבלה, אולם התקצוב עבור המיטות הייעודיות לסורוקה טרם הועבר. אי יישום 

החלטות הממשלה היה הנושא המרכזי שעמד על סדר היום, כמו גם הקמת 
פגייה ממוגנת ונושאים נוספים. במסגרת המפגש הועבר ניתוח מוח בשידור חי 

מחדר הניתוח בסורוקה לכנסת. רגע מרגש נוסף היה כאשר דניאל פיש, שנפצע 
קשה בצוק איתן, שיתף את הנוכחים בסיפורו האישי וסיפר כיצד רופאי סורוקה 

הצילו את חייו. בתום המפגש התקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
בכנסת, בנושא מוכנות סורוקה למערכה הבאה ברצועת עזה. 

שר הבריאות, יעקב ליצמן:

"חשיבות סורוקה גבוהה 
מאוד למדינת ישראל. למרות 

שהכספומט לא נמצא אצלי 
אלא במשרד האוצר, נמצא את 

הדרך לחזק את סורוקה"

ח"כ יעקב מרגי:

"כולנו מחויבים לסורוקה. לא ייתכנו 
פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה. 

החלטת הממשלה שהתקבלה היא 
משמעותית ויש ליישמה"

ח"כ מאיר כהן:

"ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
בכנסת החליטה לקיים פגישת עבודה עם 

משרד האוצר, משרד הבריאות וכללית, לגבי 
הכסף שהובטח בהחלטה 2025 – וליישם אותה 

כבר ב-2016 כפי שהתחייבה הממשלה"

אלי דפס, מנכ"ל  כללית: 

"הדיון על סורוקה הוא חלק ממכלול שלם על דיון של רפואה 
בפריפריה. כללית מחזיקה בסורוקה כנכס יקר וכיהלום, 

שלצערי לא עושים בו שימוש בהיקף הראוי. אוכלוסיית הנגב 
רוצה לקבל את הרופאים בסורוקה, ולא במקומות אחרים"

ח"כ טלי פלוסקוב:

"סורוקה הוא אחד העוגנים החזקים 
ביותר בנגב. כתושבת ערד, אני 

גאה שיש בנגב בית חולים מתקדם 
שכזה. תודה לד"ר דודסון ולצוותים 

הנפלאים שיש בסורוקה"

ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה:

"סורוקה מהווה נכס אסטרטגי למדינת ישראל, וכדי שימשיך להיות כזה יש 
לחזקו לאלתר – הן בתוספת מיטות ומחלקות כפי שהוחלט, והן בהקצאת 

מקורות להפעלת חדרי ניתוח בשעות אחה"צ כדי לקצר משמעותית את 
התורים. אפשר לחולל מהפך בשירות הרפואי שניתן בנגב"

ד"ר אגי גולן, מנהלת הפגייה בסורוקה:

"כמומחים עולמיים לפינוי פגים תחת 
טילים, אנו מתריעים: במערכה הבאה ימותו 

פגים, אם לא תוקם פגייה ממוגנת בבית 
החולים"
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תוכנית ייחודית לחשיפת סטודנטים יהודים מצפון 
אמריקה לפעילות הרפואית בסורוקה, יצאה 

לאחרונה לדרך – פרי שיתוף פעולה בין ההנהלה 
הראשית של כללית לסוכנות היהודית.

סורוקה נבחר על ידי כללית כמרכז הרפואי שבו 
תתקיים תוכנית Onward Soroka 2016 – מיזם 

שבמסגרתו מתארחים בבית החולים 13 סטודנטים 
מארה"ב ומקנדה, המצויים בשלבי סיום התואר 

הראשון ומתעתדים ברובם ללמוד רפואה או 
להמשיך בלימודיהם האקדמיים  בתחומי הבריאות. 

הסטודנטים הגיעו לישראל לחודשיים, שבתחילתם 
הם נחשפו במשך שבעה ימים לפעילות קלינית 

מגוונת ביחידות שונות בסורוקה, בדגש על המערך 
מציל החיים והחטיבה למיילדות וגינקולוגיה.

בהמשך עורב כל אחד מהם בפרויקט ספציפי, 
תוך עבודה ביחידות מטה כגון בית הספר לילדים, 

יחידת המחקר, משרד הדוברת, המשרד לקשרי חוץ 
והיחידה לבטיחות קרינה. "לסורוקה ניתנה הזדמנות 

מיוחדת להראות את הנעשה ביומיום לסטודנטים 
צעירים שבחרו לשהות כאן בקיץ", ציין פרופ' אשר 

בשירי, מנהל מחלקת יולדות ג', המנהל את התוכנית 
יחד עם יהודית קרנר, ממונת פיתוח משאבי אנוש, 
שנבחרה כרכזת התוכנית. הסטודנטים אף הוזמנו 
לארוחת ערב חגיגית בביתו של פרופ' בשירי, וציינו 

שבמהלך שהותם בסורוקה זכו ליחס אישי יוצא דופן. 
"מדובר בתחילתו של פרויקט ציוני חשוב ומשמעותי 

ביותר", סיכם פרופ' בשירי, "הוא יאפשר את 
הידוק הקשרים בין סטודנטים יהודים מצפון אמריקה, 

משפחותיהם וקהילותיהם, לבין סורוקה, תוך הכרת 
אופיו הייחודי של בית החולים וצרכיו השונים".

אגף חדש לאנדוסקופיה הושק במכון לגסטרואנטרולוגיה בטקס חגיגי ורב 
משתתפים ובהם גם נציגי התורמים. במכון הגסטרו בסורוקה, אחד הגדולים 
מסוגו בארץ, מבוצעות מדי שנה כ-15 אלף פעולות אנדוסקופיות מתקדמות 

לאבחון ולטיפול במחלות המעי הגס, הוושט, הקיבה, המעי הדק ודרכי המרה. 
האגף החדש עומד בכל תקני האיכות והבטיחות המחמירים וממוקם באזור ממוגן, 

דבר שיאפשר את תפקודו גם בעתות לחימה וחירום. הוא כולל חדר קליטה לפני 
בדיקות, שישה חדרי בדיקות, חדר התאוששות רחב ידיים ושני חדרים לשחרור 

מטופלים לאחר פעולה. בשניים מהחדרים ניתן לבצע פעולות עם מרדים, ואחד 
מהם מותאם לביצוע פעולות מתקדמות תחת שיקוף כגון ERCP )בדיקות 

וטיפולים בדרכי מרה והלבלב(.
בטקס נכחו ד"ר מנחם מזרחי ורעייתו רנטה, הורי התורם פטריק מזרחי מאיטליה; 

נציגי קרן היסוד, דני ויטרבו ואביבה רובין; ד"ר מיקי שרף, סמנכ"ל חטיבת בתי 
חולים בכללית; ד"ר אהוד דודסון, מנהל מרחב דרום והמרכז הרפואי סורוקה; 

מיכאל מישורי דרעי, מנהל כללית מחוז דרום; פרופ' אלכסנדר פיש, מנהל המכון 
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד בסורוקה; עובדי המכון, מטופלים ואורחים.

אגף אנדוסקופיה 
חדש נחנך במכון

הגסטרו בסורוקה 

מארחים סטודנטים בתוכנית ייחודית
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סיעור מוחות

"בשנים האחרונות נרשמת עלייה משמעותית בהיקף תחלואת 
המוח", אומר ד"ר גל איפרגן, "שילוב של מחקר מעבדתי וקליני 
מתחומים שונים הוא הדרך היחידה לפריצת דרך ברפואת המוח"
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הזרעים ינבטו בעתיד
עתיד הפוריות בבנים צעירים עם מחלה ממארת, הדורשת טיפול כימותרפי אגרסיבי, נדון ביום עיון ייחודי שנערך 

לרגל הקמת המרכז למחקר מתקדם וחינוך ברבייה, המשותף לסורוקה ולאוניברסיטת בן גוריון

נושא שימור הפוריות בקרב בנים לפני גיל 
ההתבגרות, העוברים טיפולים כימותרפיים 
אגרסיביים, נחשב למורכב מאוד. המגבלה 

העיקרית היא שבנים צעירים אינם מייצרים עדיין 
זרע, ולכן לא ניתן לשמר עבורם זרע לצורך הפריה 
בעתיד. הפתרון הקיים כיום בעולם לסוגייה זו הוא 

שימור רקמת אשך לפני הטיפולים הכימותרפיים או 
הרדיותרפיים, בתקווה לפיתוח שיטות וטכנולוגיות 

עתידיות שיאפשרו שימוש ברקמות אלו לייצור זרע.
לרגל הקמת המרכז החדש למחקר מתקדם 

וחינוך ברבייה )CARER(, המשותף למרכז הרפואי 
סורוקה ולאוניברסיטת בן גוריון, התקיים בבית 

החולים יום עיון ארצי בנושא זה. 
הכינוס נערך ביוזמתם של שני המנהלים השותפים 
למרכז CARER: פרופ' מחמוד חליחל מהמחלקה 

למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה בפקולטה 
למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ופרופ' 

איתן לוננפלד, יו"ר החטיבה למיילדות וגינקולוגיה 
בסורוקה, ובשיתוף פרופ' יוסף קפלושניק, מנהל 

המחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים בסורוקה, וצוות 
החטיבה לרפואת ילדים. האירוע התקיים בחסות 

האגודה הישראלית לחקר הפוריות והאגודה 
הישראלית להמטו-אונקולוגיה ילדים.

בכנס הרצה פרופ' קייל אורוויג מאוניברסיטת פיטסבורג, אחד 
המדענים המובילים בעולם בנושא ייצור תאי זרע ושימור פוריות, 

המקיים שיתוף פעולה מדעי פורץ דרך עם החוקרים מסורוקה

שיתוף פעולה מדעי עם הקבוצה של פרופ' חליחל 
ופרופ' לוננפלד, והגיע לארץ כאורח קרן דוזור 
של הפקולטה למדעי הבריאות. בין המברכים 

ביום העיון נמנו גם פרופ' צבי הכהן, רקטור 
האוניברסיטה, פרופ' פואד עאזם, יו"ר האגודה 

הישראלית לחקר הפוריות, וד"ר שפרה אש, יו"ר 
האגודה הישראלית להמטו-אונקולוגיה ילדים. 

סיכם פרופ' איתן לוננפלד, יו"ר החטיבה למיילדות 
וגינקולוגיה בסורוקה: "המרכז הרפואי סורוקה 

ואוניברסיטת בן גוריון מהווים יחד את חוד החנית 
בשימור פוריות אצל בנים לפני גיל ההתבגרות. 
כולנו תקווה שבשנים הקרובות נוכל לבשר על 

פריצת דרך בתחום חשוב זה".

במהלך יום העיון הוצגו תוצאות של מחקרים, 
טכנולוגיות וממצאים עדכניים, כולל התייחסות 

לדילמות ולמגבלות מדעיות ואתיות, בתחום שיפור 
הפוריות בקרב ילדים החולים במחלה ממארת 

ומועמדים לטיפולי כימותרפיה אגרסיביים. בצד 
הרצאותיהם של פרופ' חליחל, פרופ' לוננפלד 

ופרופ' קפלושניק, הרצו באירוע ד"ר איריס הר-ורדי, 
מנהלת המעבדה ביחידה להפריה חוץ-גופית 

בסורוקה ובפקולטה למדעי הבריאות, ומומחה 
אורח מחו"ל – פרופ' קייל אורוויג מאוניברסיטת 

פיטסבורג שבארה"ב. פרופ' אורוויג נחשב לאחד 
המדענים המובילים בעולם בנושא ייצור תאי זרע 

ושימור פוריות הזכר. הוא מקיים מזה מספר שנים 

הצורך ואת חשיבותם של עבודה משותפת, העברת 
מידע ובניית מערך מחקר פורה בין הקלינאים 

ובין חוקרי מדעי היסוד. פרופ' ויקטור נובק, מנהל 
המרכז למחקרים קליניים בסורוקה ויועץ הדיקן 
למחקר קליני, הציג את מודל המחקר המשותף 

שמתבסס על יצירת שיתוף פעולה מחקרי, העברת 
מידע בין האוניברסיטה לבית החולים ויצירת 

שוויון אקדמי בעבודה ובפרסום בין הקלינאים 
וחוקרי מדעי היסוד. פרופ' דוד גולומב, ראש מרכז 
זלוטובסקי לחקר המוח והעצב, הציג את פעילות 

המרכז וחזונו. 
מודל המחקר המשותף, המיושם זה מספר שנים 

במכון הדימות בסורוקה, הוצג במפגש על ידי 
ד"ר אילן שלף, מנהל המכון. "הדימות הוא 'תחנה 

מרכזית' של כל הרפואה, ובתחום המוח לא עושים 
אף צעד בלעדיו", ציין ד"ר שלף, "מה שמרתק 

במיוחד בדימות מוח הוא היכולת לראות את 
המוח בפעולה פיזיולוגית וקוגניטיבית, תוך ביצוע 

אינטגרציה בין ממצאים בדימות לבין ממצאים 
בפיזיולוגיה ובנוירופיזיולוגיה. אנו מדברים על שילוב 

בין הון אנושי איכותי לבין טכנולוגיות מובילות, 
במעבדה קלינית המספקת שירות רפואי איכותי 

לצד נתונים מחקריים יקרי ערך". כל החוקרים 
הסכימו, כי המפתח לפריצות דרך עתידיות בתחום 

מרתק זה טמון באיחוד כוחות, וכי מדובר ב"יריית 
פתיחה" לעידן של עשייה משותפת.

מחלות המוח מערבות תחומים רבים ברפואה כגון 
נוירולוגיה, נוירוכירורגיה, פסיכיאטריה, גריאטריה, 

אונקולוגיה, רפואת כאב ושיקום, ובמקביל משיקות 
לתחומים כמו הדמיה, נוירורדיולוגיה, רפואה 

גרעינית ועוד. מחקר תחלואת המוח מחייב שיתופי 
פעולה עם חוקרים בסיסיים מתחומים שונים, 

כמו מדעי החיים, מדעי הרוח והנדסה – וההצלחה 
בו טמונה בשיתוף פעולה בינתחומי ובהקצאת 

משאבים משותפים. 
לטובת המטופלים והרפואה בנגב, מוקמת בימים 

אלה תשתית נרחבת למחקר בתחום תחלואת 
המוח, בשיתוף פעולה בין המרכז הרפואי סורוקה 

לאוניברסיטת בן גוריון.
למעלה מ-50 מומחים בתחום חקר המוח 

מסורוקה, מהפקולטה למדעי הבריאות וממרכז 
זלוטובסקי לחקר המוח והעצב באוניברסיטת בן 

גוריון – ובהם קלינאים מתחומי הפסיכיאטריה, 

נוירולוגיה, דימות ונוירוכירורגיה וחוקרים ממדעי 
היסוד – נועדו למפגש משותף, לצורך קידום 

תשתית למוקד מחקר וקבוצות עבודה בתחום 
תחלואת המוח ובריאותו. אחד מיוזמי המפגש 

הוא ד"ר גל איפרגן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה 
וסגן מנהל סורוקה, שמסביר: "בשנים האחרונות 

נרשמת עלייה משמעותית בהיקף תחלואת המוח, 
בעיקר בעולם המערבי. תחלואה מוחית היא הגורם 

מספר אחת לנכות ולפגיעה תפקודית. מספר 
החולים עולה כל הזמן, שכן פעם אנשים היו מתים 

מהמחלות הללו וכיום, בזכות הרפואה, הם שורדים. 
לכך מצטרפים הזדקנות האוכלוסייה והשפעות 

שונות של אורח החיים המודרני. שילוב של מחקר 
מעבדתי וקליני מתחומים שונים הוא הדרך היחידה 

לפריצת דרך ברפואת המוח".
פרופ' אלון מונסונגו, משנה לדיקן הפקולטה למדעי 

הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, הציג במפגש את 

כ-50 מומחים בחקר המוח, מהמרכז הרפואי סורוקה ומאוניברסיטת בן 
גוריון, נועדו במפגש עבודה משותף וייחודי בהיקפו
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"האם נכון שהאוכלוסייה הכללית תעבור בדיקות 
שגרתיות לגילוי נטייה תורשתית לסרטן השד?" – 

שאלה זו עמדה במרכזו של כינוס בינלאומי בתחום 
סרטן השד, שנערך על ידי המרכז הרפואי סורוקה, 

 Israel( כללית וקרן שירותי בריאות לישראל
Healthcare Foundation( – ארגון אמריקאי 

עצמאי ללא מטרות רווח, המקדם ומייצג את צורכי 
הבריאות הלאומיים של ישראל.

במפגש הייחודי, שהתקיים בשיתוף הקרן לריפוי 
 ,)Cure Breast Cancer Foundation( סרטן השד

לקחו חלק כשלושים חוקרים בינלאומיים מובילים 
בתחום גנטיקת הסרטן, שהתכנסו בישראל לפאנל 
שנערך בדלתיים סגורות. בהמשך לכך הציגו מובילי 
הדיון את מסקנותיהם במסיבת עיתונאים שנערכה 

בירושלים. 

"המודל הקיים אינו יעיל דיו"
בסיכומו של הדיון הגיעו החוקרים למסקנה, כי יש 

להרחיב את בדיקות ה-BRCA שכן מודל הבדיקות 
הקיים, המתמקד בהיסטוריה המשפחתית, אינו 

יעיל דיו. מהנתונים שהוצגו בכנס עולה, כי מחצית 
מהאנשים המתגלים כנשאי מוטציות מסוכנות כלל 
אינם מועמדים כיום לבדיקה. בדיקות לגילוי שינויים 

 ,BRCA2-וב BRCA1-תורשתיים, כמו מוטציות ב
מתבצעות כיום רק כאשר קיימת היסטוריה 

משפחתית המעלה חשד לנטייה גנטית. בשל מגוון 
סיבות, ייתכן כי גישה זו אינה מצליחה לאתר אנשים 

מסוימים הנושאים מוטציות אלה, ועל כן שוללת 
מהם את ההזדמנות ליישם אסטרטגיות מניעה. 

לנשים הנושאות את מוטציית BRCA יש סיכוי של 
85% לחלות במהלך חייהן בסרטן השד או בסרטן 

השחלות, וגברים עם מוטציות אלה מצויים גם הם 
בסיכון מוגבר.

פרופ' לארי נורטון, מנהל רפואי של המרכז 
לבריאות השד ע"ש אבלין ה' לאודר במרכז הרפואי 

ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק, עמד בראש 
הכנס. במסיבת העיתונאים הצטרפו אליו ד"ר אהוד 

דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, פרופ׳ דוד 

חוקרי סורוקה מובילים
               בחקר גנטיקת הסרטן 

לנשים הנושאות את מוטציית BRCA יש סיכוי של 85% לחלות במהלך חייהן בסרטן השד או בסרטן השחלות. 
שלושים חוקרים בינלאומיים מובילים בתחום הגנטיקה של הסרטן, ביניהם מומחים מסורוקה, התכנסו בישראל 

והגיעו למסקנה כי יש להרחיב את בדיקות BRCA מעבר לאוכלוסייה עם היסטוריה משפחתית

נציגות מרשימה לסורוקה בכנס ה-15 של הארגון 
 ,)WAIMH( העולמי לבריאות הנפש של התינוק

שנערך בקיץ האחרון בפראג: אנשי היחידה 
לפסיכיאטריית הגיל הרך, בהנהלת ד"ר גל מאירי, 
הציגו שבע עבודות שעוררו עניין רב בקרב 1,500 

משתתפי הכנס, מהם 150 אנשי מקצוע מישראל. 
מדובר בכנס החשוב בתחומו בעולם, הנערך מדי 

שנתיים בהשתתפות מומחים מכל העולם. ד"ר 

גפן, מנהל שירות סרטן שד בסורוקה, פרופ' קנת 
אופיט, ראש המחלקה לגנטיקה קלינית בממוריאל 

סלואן קטרינג, פרופ' ג'ודי גרבר, בעבר נשיאת 
האיגוד האמריקאי לחקר הסרטן, ומספר אנשי 

מפתח אחרים אשר חלקו מתובנותיהם בדיונים. 

"ידיעה שעשויה להציל חיים"
"שמחנו לשמוע שישנה הסכמה רחבה בקרב 

קבוצה מגוונת של מומחים מארצות הברית, 
אירופה וישראל, כולם אזורי מפתח בנושא", אמר 

פרופ' נורטון, "מצאנו כי אם אדם משתייך לקבוצות 
מסוימות ללא היסטוריה משפחתית, אין משמעות 
הדבר כי הוא אינו צריך להיבדק, מפני שייתכן שיש 

לו מוטציה הגורמת לסרטן. מכאן נובע כי יש לשנות 
את הכללים לביצוע בדיקות. כמו כן, יש לבחון את 

ההשלכות הפסיכולוגיות, הרפואיות והכלכליות 
הנוגעות לצורך להרחיב את הבדיקות". הוא הדגיש, 

כי הידיעה שאדם נושא מוטציה מסוכנת עשויה 
להציל חיים מפני שניתן לפעול כדי לצמצם את 
הסיכונים שלו. פרופ' נורטון ציין כי חברי הפאנל 

יכתבו מאמר המסכם את ממצאיו ומתכוונים 
 להיפגש שוב לשם מעקב.

נורטון, בעבר נשיא האגודה האמריקאית 
לאונקולוגיה קלינית, ומי שהתמנה בעבר על ידי 

נשיא ארה"ב למועצה הלאומית המייעצת לסרטן, 
הקדיש את חייו למיגור מחלת הסרטן באמצעות 

טיפול רפואי אפקטיבי, מחקר מעבדתי וקליני, 
מאמצי הסברה ופעילות בממשל. כיום הוא עומד 

בראש הקתדרה ע"ש סארופים לאונקולוגיה קלינית, 
ומכהן כמנהל המרכז לבריאות השד ע"ש אבלין ה' 

לאודר במרכז הרפואי ממוריאל סלואן קטרינג.

"נושא רלוונטי לתושבי הנגב"
ד"ר אהוד דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, 

מסר במסיבת העיתונאים כי "שמחנו למלא תפקיד 
חשוב בכינוס מומחים אלה יחד, במטרה לעסוק 
בנושא בעל חשיבות מכרעת לנשים בכל מקום, 

שהוא רלוונטי אף יותר לאוכלוסייה הרב-תרבותית 
של הנגב. נמשיך במאמצינו לשתף פעולה עם 

מיטב החוקרים בעולם בנושא זה".

חלק מן החוקרים שלקחו חלק במפגש. רביעי מימין פרופ' לארי נורטון, מנהל רפואי של המרכז לבריאות השד ע"ש אבלין 
ה' לאודר במרכז הרפואי ממוריאל סלואן קטרינג בניו יורק. חמישי מימין ד"ר אהוד דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה

סורוקה על הבמה העולמית 
בבריאות הנפש לגיל הרך

מאירי, המכהן בשלוש השנים האחרונות 
כיו"ר העמותה הישראלית לבריאות הנפש, 

הוא חבר בוועדה המארגנת של כנס 
 .WAIMH

בין השאר הוצגה בכנס שיטת הטיפול 
CPPFT שפותחה ביחידה לגיל הרך בסורוקה – 

טיפול קבוצתי בהורים לילדים עם הפרעת האכלה, 
הכולל משחק באוכל בשיתוף הורה-ילד, וכן שיטות 
התערבות שונות שפותחו ומיושמות ביחידה במגוון 

תחומים.
אנשי צוות השירות הפסיכיאטרי לגיל הרך מסורוקה 

ומאוניברסיטת בן גוריון, שהציגו עבודות בכנס, 
הם ד"ר נעמה עצבה-פוריה, אורלי דותן, שלומית 

שניאור, עטרה מנשה, גל תמים-סיקולר, רונית 
שגב-קוז'קרו, אורית זיוון, ד"ר טלי פרביאש, תעסה 

שלוה, ד"ר מיכל פרוי, פרופ' אנדריאה ברגר, ד"ר 
יעל לבאות, מיכל אילן, סולימאן אבו האני, צפנת 

נוב-גולומב וד"ר גל מאירי. "שבע העבודות שהוצגו 
משקפות את הפעילות הקלינית והמחקרית הענפה 

ביחידה מאז הקמתה לפני 13 שנים", ציין ד"ר גל 
מאירי, "ההשתתפות המכובדת בכנס מהווה הישג 

משמעותי ליחידה ולסורוקה כמרכז מוביל למצוינות. 
הישג זה התאפשר עקב יצירתיות, יוזמה, שיתוף 

פעולה ועבודה רב מקצועית של חברי היחידה 
עצמה, תוך שיתוף פעולה עם גורמים קליניים 

ואקדמיים בבית החולים ובקהילה". 
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1. במהלך החודשים 
האחרונים, הובילה הנהלת סורוקה 

תהליך אסטרטגי, שנועד לשפר את 
תחושת הביטחון ושביעות הרצון הן 

של המטופלים והן של העובדים. 

2. התהליך כלל 
שיתוף רוחבי של למעלה 

ממאה עובדים מהמחלקות 
השונות וביצוע ראיונות עם 

מטופלים וקהלים רבים 
מאוכלוסיות היעד בבאר 

שבע ובדרום. 

3. בסיכום העבודה, הוגדרה תוכנית אסטרטגית 
שתבוא לידי ביטוי בכל תחומי העשייה במרכז הרפואי, כאשר המסר 

המוביל אותה הוא סורוקה – מרגישים בטוח. 

4. ההנהלה הציבה כמטרה לחזק 
את תחושת הביטחון של המטופלים כשהם 

בוחרים בסורוקה ולהמחיש להם כי הם 
חשובים לנו וכי הם יכולים תמיד לסמוך על 

סורוקה, כבית החולים המוביל במדינה.

5. המהלך אינו רק תדמיתי, אלא כולל צעדים 
משמעותיים לתשתיות וטכנולוגיות שישפרו במידה רבה 
את חוויית המטופלים ויצעידו את סורוקה לקראת היותו 

בית חולים חכם.

6. לצד כל הצעדים 
האלו – ומתוך הבנה כי המשאב 
החשוב ביותר שלנו הינו איכות 

ההון האנושי, גויסה קבוצה של 
נציגי עובדים שתהווה את ראש 

החץ בהטמעת האסטרטגיה בבית 
החולים. 

7. נבחרת השגרירים 
מורכבת מנציגי הסגל 

מהמחלקות השונות ומכל 
התפקידים – רופאים, סיעוד, 
פרא-רפואי, מנהלה ומחקר 

– שהגישו את מועמדותם 
וביקשו לקחת חלק פעיל 

במהלך.

8. השגרירים החלו את עבודתם 
בסדרה של מפגשים שבהם עברו הכשרה 
והעשרה, ניהלו סיעורי מוחות והגו רעיונות 

למהלכים ויוזמות. 

9.  השגרירים 
מעודכנים באופן שוטף על המהלכים 

והחידושים המוטמעים, ובה בעת 
מעלים משוב מהשטח ובאופן זה 

מהווים ערוץ תקשורת נוסף בין 
ההנהלה לנעשה בבית החולים.

10. אמנם השגרירים רק החלו את 
עבודתם, אבל מלאכתם תופסת תאוצה, ואין 
לנו ספק כי כבר בקרוב יוכל כל אחד מאתנו 

להרגיש את ההשפעה שלהם על הפעילות 
בבית החולים.

הוגת דעות בשם מרגרט מיד אמרה פעם: "לעולם אל תטילו ספק בכוח של קבוצת אנשים חושבים ומעורבים לשנות 
את העולם – בפועל, זה הדבר היחיד ששינה אותו אי פעם". לפניכם, 10 דברים שכדאי לדעת על מהלך ייחודי ששואב 

את כוחו מההון האנושי המעולה של בית החולים

להביט קדימה

להנהיג
להוביל

נבחרת 
השגרירים 

של סורוקה:
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הצנתור שמציל
את המוח

מגיעה לסורוקה, לא הייתי נשארת בחיים", אמרה 
נטרו במיטתה במחלקת השיקום, "הרופאים הצילו 

אותי, המצב שלי משתפר – תודה רבה לצוות בית 
החולים". 

בעיה דומה של פקקת קשה בוורידי המוח הביאה 
למיון סורוקה אישה תושבת הדרום בת 56, כשהיא 

בסכנת חיים ממשית. האישה הובהלה לסורוקה 
כשהיא מונשמת ומורדמת, על רקע מצב בלבולי 

שהתפתח לאיבוד הכרה. בהדמיית סי טי מוח 

הודגמה פקקת יוצאת דופן בחומרתה, שעירבה את 
רוב ורידי המוח וגרמה לחוסר ניקוז כמעט מוחלט. 
גם כאן, העלייה בלחץ התוך גולגולתי יצרה בצקת 

קשה ודימומים במוח. לאחר שטיפול תרופתי בנוגדי 
קרישה לא שיפר את מצבה, הוכנסה המטופלת 
לצנתור מוח דחוף. "במהלך הפעולה נכנסנו עם 
צנתר קטן לעורק המפשעה וממנו עלינו לוורידי 

האישה הובהלה לסורוקה 
כשהיא מונשמת ומורדמת, על 

רקע מצב בלבולי שהתפתח 
לאיבוד הכרה. סי טי מוח הדגים 

פקקת יוצאת דופן בחומרתה, 
שיצרה בצקת קשה לנווט את הדרך בוורידים – עד למוח

שבץ מוח הוא המחלה הקטלנית השנייה בעולם לאחר מחלת לב, וגורם תחלואה ראשון לנכות 
במבוגרים – מה שהופך את מהירות ההגעה לחדר המיון לקריטית מבחינת סיכויי השרידות ומניעת 

הרס רקמת המוח. לא מדובר רק במרוץ נגד הזמן; פתיחת עורק בשבץ מוחי חריף היא אחד ההליכים 
המורכבים ברפואה הפולשנית. המצנתר נדרש לנווט את הדרך בכלי הדם מבלי לגרום להם נזק, 

להיזהר מפגיעה ברקמות המוח הרכות ולשלוט בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת להוביל צנתר בקוטר 
זעיר, תחת שיקוף, בתוך פיתולי כלי הדם המוח. מדי שנה נפגעים בישראל משבץ מוחי כ-15,000 איש, 

וטכנולוגיית צנתורי המוח עשויה להציל רבים מהם ולחסוך לא מעט מצבים סיעודיים קשים.

אחת מהן בת 23, השנייה בת 56 – שתי נשים 
בריאות בדרך כלל, תושבות הדרום, שאירוע 

מוחי חריף ופתאומי הועיד להן מכנה משותף 
דרמטי: צנתור מוח מציל חיים במרכז 

הרפואי סורוקה. הטיפול שעברו בהפרש 
של שבועות ספורים, ביחידה להתערבות 

פולשנית במוח, העניק להן מחדש את 
מתנת החיים.

הצעירה בין השתיים היא נטרו אסמארה, 
שעלתה מאתיופיה לפני כשלוש שנים. 

בעקבות כאבי ראש חריפים הגיעה נטרו 
לבדיקת הדמיה בבית חולים אחר, שם נמצא 

שהיא סובלת מחסימה משמעותית בוורידי 
המוח. למרות שקיבלה טיפול תרופתי 

המקובל במצב זה, מצבה החמיר והיא 
הועברה לסורוקה עם ירידה במצב ההכרה. 

"נטרו הגיעה אלינו כמעט בקומה, עם 
חסימה כמעט מלאה של מערכת הוורידים 

במוח", אומרת ד"ר ענת חורב, מנהלת 
היחידה להתערבות פולשנית במוח, "זהו 

מצב קיצוני ונדיר, שבמהלכו דם זורם למוח 
באופן תקין אך לא מתנקז ממנו. כתוצאה 

מכך נגרמת עלייה בלחץ התוך גולגלתי, 
נוצרת בצקת קשה ויש חשש גבוה לדימומים 

מהמוח". 
ד"ר חורב, אחת משתי מצנתרות המוח 

היחידות בישראל, צנתרה את החולה במשך 
כארבע שעות. במהלך הצנתור – פרוצדורה 

מורכבת, המתבצעת במקרים נדירים שבהם 
קיימת סכנת חיים מוחשית – נשאבה מוורידי 

המוח כמות גדולה של קרישי דם, ומערכת 
הוורידים הפקוקה נפתחה בהצלחה. כבר 

למחרת היום חזרה נטרו להכרה ולאחר 
שהתאוששה הועברה למחלקת השיקום 

בסורוקה, שם נבנתה עבורה תוכנית 
שיקומית בהתאם למצבה. "אם לא הייתי 

ה
א

פו
הר

ת 
חזי

ב

שתי נשים שהובהלו לסורוקה בסכנת חיים ממשית, עם פקקת 
קשה בוורידי המוח, קיבלו את חייהן בחזרה בזכות צנתור מוח 

חדשני. כמאה חולים כמותן, הסובלים מסוגים שונים של שבץ, 
ניצלים מדי שנה בסורוקה בזכות אותה טכנולוגיה

ד"ר ענת חורב
והמטופלת נטרו אסמארה
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המוח הפקוקים, משם בוצעה שאיבה של 
קרישי הדם מהוורידים", משחזרת ד"ר 
חורב, "לאחר שנשאבה כמות רבה של 
קרישי דם, התאפשר ניקוז של מערכת 

הדם במוח. ממצב של סכנת חיים ממשית, 
המטופלת התאוששה בצורה מרשימה 

ועברה שיקום מוצלח בסורוקה". 
היחידה להתערבות פולשנית במוח הוקמה 

לפני כשנתיים ומהווה חלק ממרכז המוח, 
המוקם בסורוקה כדי לספק קורת גג 
אחת לכלל הטיפולים בסוגים השונים 

של תחלואת המוח. היחידה נותנת מענה 
למקרים של שבץ מוח חריף, מפרצות 

במוח, היצרויות וחסימות של כלי דם, תיקון 
מומים של כלי דם במוח ובחוט השדרה, 

ובנוסף מתמחה בטיפול ובמחקר בתחום 
מחלות ורידי המוח. ""שתי המטופלות 

לא היו שורדות אלמלא בוצע צנתור מוח 
והוצאו קרישי הדם מהוורידים", מסכמת 

ד"ר חורב, "בזכות צנתורי המוח ניצלים 
בסורוקה מדי שנה חייהם של למעלה 

ממאה מטופלים, שאחרת היו נדונים למוות 
או לפחות לנכות תפקודית קשה". 
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אוהד בן ישי חזר 
לסורוקה עם חיוך

דרמה בקצב הלב

ד"ר אביבה לויטס והילד שלום יונה

יותר משנתיים לאחר סבב הלחימה האחרון בעזה חווה צוות טיפול נמרץ בסורוקה רגע מרגש במיוחד, 
כאשר אוהד בן ישי, הפצוע הקשה ביותר ב"צוק איתן", הגיע לביקור ראשון ביחידה. אוהד פונה 

לסורוקה במסוק ב-20.7.14, מספר ימים לאחר הכניסה הקרקעית לעזה, והובהל לחדר הטראומה 
כשהוא במצב אנוש וסובל מפגיעת ראש קשה ביותר. הוא עבר שני ניתוחי ראש דחופים ומורכבים 

ובמשך ימים ארוכים היה מחוסר הכרה ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ כללי. בתום תקופת שיקום 
ארוכה בתל השומר הוא השתחרר לביתו בינואר 2016, ומאז הספיק ללוות את אביו במטרים האחרונים 

של תחרות "איש הברזל" באילת ואף לצאת לטיול שחרור מאוחר במזרח עם חבריו ליחידה. המפגש 
בסורוקה היה עוצמתי הן לצוות והן לאוהד ולמשפחתו, ושיקף את הקשר החם והמיוחד שנוצר בין 

המשפחה לבין צוות טיפול נמרץ כללי וצוות המנתחים של המחלקה לנוירוכירורגיה. "אין בפינו מילים 
להודות לצוות המסור בסורוקה, שהציל את חייו של בננו", אמרה אמו של אוהד, אריקה בן ישי. 

השתלה דחופה של קוצב לב זמני הצילה את 
חייו של ילד בן שבע, שהובהל למיון סורוקה בשל 

מספר אירועי איבוד הכרה, כאשר המדדים שלו 
מצביעים על דופק ולחץ דם נמוכים מאוד. הילד, 
שלום יונה מערד, הגיע לבית החולים במצב של 

סכנת חיים ממשית לאחר שקיבל שתי מכות 
חשמל בניידת הטיפול הנמרץ.

עם הגעתו של שלום הוזעקה למיון ד"ר 
אביבה לויטס, מומחית בקרדיולוגיית ילדים, 

ולאחר טיפול ראשוני לייצוב מצבו הוא 
הועבר בדחיפות לחדר הצנתורים ההיברידי 

שבמערך חדרי הניתוח, לצורך השתלת קוצב 
לב זמני. 

"מדובר במקרה נדיר ביותר בילדים, שנבע 
מחסם מלא של מערכת ההולכה", מסבירה 

ד"ר לויטס, "החסם התבטא בדופק נמוך 
מאוד, עד 24 פעימות לדקה, עם לחץ דם 

נמוך מאוד ומעורבות של איבוד הכרה. קרוב 
לוודאי שמדובר בקרדיומיופתיה – מחלת 

שריר הלב הנובעת מפעילות לא תקינה של 
תעלות הסידן, האשלגן או הנתרן". 

את השתלת הקוצב בלבו של שלום ביצעה 
ד"ר מירי מרקין, רופא בכירה במערך 

הקרדיולוגי, בשיתוף ד"ר יאנה ציבולה, רופאה 
מרדימה בכירה. "מכיוון שמדובר בילד צעיר, 

שהיה בחרדה קשה, החלטנו על פעולה 
בהרדמה כללית", אומרת ד"ר מרקין, "לאחר 

השתלת הקוצב הזמני התייצב מצבו של 
שלום והוא הועבר להשגחה ביחידה לטיפול 

נמרץ לב".
שלום הגיע לאחרונה לביקורת במרפאתה 
של ד"ר לויטס, שמציינת כי מצבו משתפר 

מאוד. "הקוצב שהוכנס ללבו של הילד שומר 

שלא יהיו הפסקות בפעילות הלב ומאפשר את 
פעולתו בקצב תקין. אין ספק שהפעולה הזאת 

הצילה את חייו של הילד".
את הדרמה סיכמה אימו של שלום, קרן יונה: 

"תודה לצוות סורוקה, שנתן לשלום טיפול ראשוני 
מסור ומהיר. הם ממש הצילו לו את החיים".

ד"ר ענת חורב בזמן צנתור.
צילום: אפרת זיסמן
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שחזור אפרכסת אוזן
בטכניקה חדשנית

ניתוח חדשני לשחזור האפרכסת בוצע לאחרונה 
בסורוקה בנער בן 17, תושב הדרום, שנולד ללא 

אפרכסת באוזנו. הניתוח המוצלח בוצע בטכניקה 
מתקדמת תוך שימוש במשתל מוכן, העשוי 

מחומר אלופלסטי )medpor( – זאת לעומת 
השיטה המסורתית לשחזור אפרכסת, פעולה 

 נדיר בעולם: ניתוח תוספתן
                       בפג בוצע בסורוקה

ניתוח תוספתן בפג שמשקלו 1,200 גרם – מקרה נדיר בקנה מידה עולמי – 
בוצע לאחרונה בסורוקה. תושבת אופקים בת 23, ילדה בשבוע 29 להיריונה פג 

במשקל של 900 גרם, לאחר שלקתה ברעלת היריון והובהלה לניתוח חירום.
היילוד אושפז בפגייה וכעבור כחודש ימים, בעקבות ממצאים של בטן תפוחה 

וכליאות חוזרות של בקע מפשעתי, הוא נותח לתיקון הבקע. כאשר ביומיים 
שלאחר הניתוח לא חל שיפור משמעותי במצבו, ולאחר שנצפתה תמונה 

של בטן חריפה, בוצע ניתוח בטן שבו נמצא כי התמונה הבטנית היא תגובה 
לדלקת התוספתן. התוספתן הוצא, והפג טופל כמקובל בטיפול תומך, במתן 

אנטיביוטיקה ובניקוז חלל הבטן. בטיפול בפג לקחו חלק רופאים מומחים 
מכירורגיית ילדים, חטיבת הרדמה והפגייה. 

"בספרות הרפואית העולמית מתוארים מקרים בודדים של תינוקות בכלל ופגים 
בפרט, שעברו ניתוח בשל דלקת בתוספתן", מציינת ד"ר ניצה היימן-נוימן, 

מומחית בכירורגיית ילדים וסגנית מנהל בית החולים, "דלקת זו שכיחה בעשור 
השני לחיים, כאשר בילדים מתחת לגיל חמש שנים מודגמת לרוב תמונה של 

תוספתן מנוקב, והדלקת מערבת את החלל התוך צפקי בצורה קשה". התינוק 
הקטן החלים היטב מהניתוח, ואימו סיכמה: "הצוות הרפואי והסיעודי טיפל 

בנו במסירות, עם יחס מאוד אישי ורגישות רבה למצב. הופתענו מאוד לגלות 
שמדובר בדלקת בתוספתן בגיל כה צעיר. שמחים שזה כבר מאחורינו".

שבה נעשים חתכים בבית החזה לנטילת 
סחוסים מעצמות המטופל.

בשיטה החדשה, המנתח מעצב את 
המשתל המוכן לצורתו הסופית על 

פי תבנית של האוזן בצד הבריא. המשתל מונח 
במקומו ומכוסה ברקמת חיבור מן הקרקפת, 

הנלקחת דרך חתך המוסתר היטב על ידי השיער 
ושתל עור. 

את יתרונות השיטה החדשה מסביר ד"ר אלדד 
זילברשטיין, מומחה בכירורגיה פלסטית בסורוקה, 
שביצע את הניתוח: "בשיטה המסורתית, סחוסים 

הנלקחים מצלעות המטופל מעוצבים בצורת 
אפרכסת, והשחזור נעשה בשלושה ניתוחים 

שונים כאשר בכל פעם מבוצע שלב אחר. במקרה 
זה ביצענו את השחזור בניתוח אחד, וללא צורך 
בחתכים באזור בית החזה. בכך חסכנו למטופל 
פעולה המלווה בכאב, בתוספת צלקות ובסיכון 

לסיבוכים נוספים".
יתרון נוסף בשיטת המשתל המוכן הוא האפשרות 
לבצע את הניתוח בגיל צעיר יותר מאשר בשיטה 

המסורתית, ובכך למזער את הנזק הפסיכולוגי 
שנגרם לילד בשל תגובות החברה.

דירוג הישגי בתי החולים הכלליים בישראל על פי 
עשרה מדדי איכות לאומיים, מציב את סורוקה 
במיקום גבוה בפרמטרים קריטיים של פעילות 

מצילת חיים. הממצאים, המתייחסים לשנים 
2013–2015, פורסמו על ידי משרד הבריאות בכנס 

"שקיפות בבריאות" – הכנס השנתי לאיכות, 
בטיחות ושירות במערכת הבריאות שנערך הקיץ. 

כמה דוגמאות:
ביצוע ניתוח שבר צוואר ירך תוך 48 שעות – 
הקשור באופן ישיר עם ירידה בשיעור תחלואה, 

סיבוכים ותמותה לאחר ניתוח. היעד במדד זה לשנת 

ציונים גבוהים לסורוקה במדדי האיכות הלאומיים
2015 עומד על 80%, ממוצע ביצוע לאומי הינו 84% 

ואילו בסורוקה השיעור עומד על 89%.
ביצוע הערכת סיכון לפקקת ורידית – בקרב 

מאושפזים מגיל 40 ומעלה במחלקות פנימיות, 
שתי יממות מהכניסה לאשפוז. היעד לשנת 2015 

הוא 80%, ממוצע ביצוע לאומי 82% ואילו בסורוקה 
השיעור הינו 93%.

מתן טיפול אנטי טרומבוטי )נוגד קרישיות יתר( 
בניתוח כריתת רחם – דרך יעילה למניעת פקקת 

ורידית ולהפחתת תמותה ותחלואה כתוצאה מקרישת 
דם. היעד במדד זה לשנת 2015 הוא 80%, ממוצע 

ביצוע לאומי 78%, ובסורוקה – 94%.
זמן חציוני מהכניסה לבית החולים ועד לביצוע 

MRI/CT ראש – בחולים עם אירוע מוחי חד, 
שהגיעו לבית החולים תוך שלוש שעות וחצי לכל 

היותר מרגע הופעת התסמינים. הממוצע הלאומי 
לשנת 2015 עומד על 55 דקות, בעוד שבסורוקה 

הוא 32 דקות בלבד.

צילום: סופי אבוחצירה
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לפני כשנה נכנס ד"ר דרגן קרברושיץ לתפקידו כמנהל המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער בסורוקה. המטרה: לתת 
מענה לתושבי הדרום במגוון פעולות – מתיקון מומים בפגים זעירים, דרך ניתוחים אונקולוגיים מורכבים בילדים ועד 

לניתוחים בריאטריים בבני נוער הסובלים מהשמנה חולנית. "נציב את סורוקה על המפה העולמית של הכירורגיה 
הזעיר פולשנית בילדים", הוא מצהיר

ניתוחים זעירים,

     אתגר ענק
ריאיין: אורן שריג 

בוא נתחיל במעבר שלך לסורוקה. איך זה קרה?
"אחרי תשע שנים רצופות במרכז שניידר לרפואת 

ילדים, שם פיתחתי את נושא הלפרוסקופיה, 
קיבלתי הצעה מסורוקה. הראשון שהלכתי אליו 
היה פרופ' נפתלי פרויד, המנהל שלי במחלקה 
לכירורגיית ילדים. אני יודע כמה רצה שאשאר 

בשניידר, אבל הוא אמר לי ללא היסוס: 'אתה חייב 
ללכת על זה'. ידעתי שבסורוקה מחכה לי אתגר 

מקצועי ענק, לקחת את כל הידע והניסיון שצברתי  
במשך השנים וליישם את המודל הזה במרכז רפואי 

גדול ומוביל. קיבלו אותי כאן בזרועות פתוחות, 
בבית החולים ובאוניברסיטה. נהדר מבחינתי ששני 

המוסדות האלו כל כך קרובים, מכל הבחינות. 
בבאר שבע יש אווירת עבודה מיוחדת, צנועה 
ונעימה, ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לי".

לאן מועדות פניה של המחלקה בהנהלתך?
"המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער שפגשתי כאן 

בסורוקה היא מקצועית, איכותית, עם צוות נפלא. 
השינוי העיקרי שהבאתי אתי הוא דגש על כירורגיה 

זעיר פולשנית, שאמנם נעשתה פה גם קודם לכן 
אבל לא באותו היקף. השאיפה היא לבצע כמה 

שיותר ניתוחים בגישה זו, שהיא הרבה פחות 
טראומטית למטופל, לא כל שכן כשמדובר בילדים. 

ובאמת, בשנה האחרונה הגדלנו פי שמונה את 
מספר הלפרוסקופיות שנעשות במחלקה. אחד 

היעדים שלי הוא בתחום הטורקוסקופיות – לבצע 
בגישה המזערית ניתוחי חזה שנעשו עד כה בגישה 

פתוחה, כמו כריתות ריאה ותיקון מומים מולדים. 
הפוטנציאל עצום. זה דורש להכשיר צוות ולהשקיע 
בציוד, ואני שמח שהנהלת סורוקה מגבה ותומכת".

באילו מקרים מיישמים את הגישה המזערית?
"הטווח גדול מאוד: מכריתת תוספתן, דרך ניתוחי 
בטן וחזה אונקולוגיים ופעולות כירורגיות מצילות 

חיים, ועד לתיקונים 'קוסמטיים', למשל, תיקון בית 
חזה שקוע – עם pectus excavatum אפשר לחיות 

עד 120, אבל הילדים הללו מתביישים להוריד 
חולצה, לא הולכים לבריכה ולים. דוגמה נוספת היא 

טיפול בהזעת יתר – נער או נערה שנמנעו מלגעת 
באנשים, ואחרי ניתוח בגישה טורקוסקופית, 

שנעשה דרך בית השחי, הם זוכים לרווחה עצומה. 
לתת רפואה איכותית, לתפיסתי, זה לא רק להציל 
חיים אלא גם לאפשר איכות חיים. תחום שמשלב 

את השניים, הוא הניתוחים הבריאטריים. הקמנו פה 
מערך בריאטרי לילדים ונוער ואנו מיישמים תוכנית 

חדשה של ניתוחים להשמנה חולנית בבני נוער, 

ד"ר דרגן קרברושיץ – תעודת זהות
מומחה בכירורגיה כללית ובכירורגיית ילדים | מזה כשנה מנהל את המחלקה 

לכירורגיית ילדים בסורוקה | מכהן בהנהגת האיגוד הישראלי לכירורגיית 
ילדים | בן 52, יליד נובי סאד שבסרביה | עלה לארץ לבדו, כרופא צעיר, בשנת 

1993 | התמחה בכירורגיה כללית במרכז רפואי רבין ועשה תת התמחות בכירורגיית 
ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים | יצא לפלושיפ של שנתיים באלברטה שבקנדה, 
להתמחות בכירורגיה זעיר פולשנית בילדים | השתלם גם באוטרכט, הולנד )כירורגיה 
זעיר פולשנית(, בניו יורק )מומים אנורקטלים(,  בסינסינטי, אוהיו )כירורגיה בריאטרית 

בילדים( ובדנבר, קולורדו )ניתוחים טורקוסקופיים במומים מולדים בריאות( | בתפקידו 
האחרון היה סגן מנהל המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער במרכז שניידר לרפואת ילדים | 

שותף לכ-30 פרסומים בעיתונות מקצועית רפואית ולכ-50 הצגות בכנסים מובילים בארץ 
ובעולם | נשוי לאורלי, מורה לציור, ואב לנועה שלומדת בברלין, לטל שמשרת בחיל הים, 

ולמיה, תלמידת כיתה ט' | המשפחה מתגוררת ביבנה    

צילום: אפרת זיסמן
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כאשר הניתוח עצמו הוא חלק מתוכנית שלמה. 
מדובר במטופלים פגיעים ורגישים; כל ההתייחסות 

שונה מאשר בבריאטריית מבוגרים". 
מה מייחד כירורגיה זעיר פולשנית בילדים?

"ראשית, הלפרוסקופיה נכנסה לכירורגיית הילדים 
בכלל בעיכוב של עשור. מכיוון שמדובר בשוק 

קטן, זה לא היה כלכלי, ולקח זמן עד שהתעשייה 
התפתחה בהתאם. זו גם הסיבה שבתחילת הדרך 
עקומת הלמידה הייתה איטית – יש מעט מקרים, 

יחסית, אבל מגוון ענק של פעולות. ביום אחד אתה 
מנתח תינוק של 2.5 ק"ג, ולמחרת נער ששוקל 

150 ק"ג – שני מקרים שונים לחלוטין. חשוב לומר 
שבכירורגיית ילדים מבצעים ניתוחים מזעריים לא 
רק בבטן, בדומה למבוגרים, אלא גם בבית החזה 

ובבעיות אורולוגיות וגינקולוגיות. בשורה התחתונה, 
ככירורג ילדים אתה מכסה ספקטרום רחב ביותר 

של פעולות זעיר פולשניות".
נבחרת פעמיים כמורה מצטיין בפקולטה בתל 

אביב, והשנה גם בבן גוריון. כמעט מיותר לשאול, 
אוהב ללמד?

"בוודאי. אני עוסק כל השנים בהוראת סטודנטים 
בבית החולים, בפקולטה לרפואה ובפורומים 

שונים של לימודי המשך. בסורוקה ארגנתי קורס 
לכירורגיית ילדים, אני מתאם ומנהל של קורס 

לפרוסקופיה ארצי לכירורגים של ילדים, עומד לקבל 
מינוי למרצה בכיר בבן גוריון, וממשיך ליישם בנגב 

תוכנית שיזמתי להשתלמות כירורגים של ילדים 
מארצות מתפתחות, כמו קולומביה, ניגריה וסרביה. 
כיום משתלמים במחלקה שלנו רופא בוסני ושניים 
ממקדוניה, ובמקביל אנו נותנים מענה לסטודנטים 

המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער שפגשתי כאן היא מקצועית, 
איכותית, עם צוות נפלא. השינוי העיקרי שהבאתי אתי הוא 

דגש על כירורגיה זעיר פולשנית, שאמנם נעשתה פה גם קודם 
לכן אבל לא באותו היקף

אישית, השתתפתי השנה בכנס פאן-אפריקאי 
בניגריה, כולל הרצאות וביצוע ניתוחים 

ב-WORKSHOP; הייתי ביפן, שם התקבלו שתי 
עבודות שלי לכנס לפרוסקופיה עולמי, ולאחרונה 

הוצגה בכנס בוושינגטון עבודה שלי בנושא ניתוחים 
לתיקוני בקע סרעפתי. עם זאת חשוב לומר שזו 

לא 'הצגה של איש אחד' – הכול מבוסס על עבודת 
צוות, והמטרה היא להוביל את האנשים שלנו לטופ 
העולמי: שיסעו לכנסים ויציגו עבודות, להביא לכאן 

מרצים, לבצע ניתוחים מתקדמים – ולמקם את 
המחלקה ואת סורוקה בחזית הרפואה".

מהו החזון המקצועי שלך?
"להמשיך ברה-ארגון של המחלקה, לקדם אותה 
ולהעלות את הרף כל הזמן. עד לאחרונה, מקרים 
אונקולוגיים מורכבים מהנגב הועברו לבתי חולים 

במרכז הארץ. המצב הזה הולך ומשתנה. יש 
כאן נפח אדיר של מקרים וצריך להתכונן לכך 

סיסטמטית, כולל תגבור צוות כירורגי לטראומה 
ולמערך המציל חיים. למשל, לחזק את הפעילות 

מול הפגייה – יש הרבה מומים מולדים בדרום, 
ובהיערכות נכונה אפשר לטפל בכולם כאן 

בסורוקה. השאיפה שלי היא שמרכז סבן יהיה בית 
חולים לילדים לכל דבר בתוך קמפוס סורוקה".

ספר קצת על פעילותך כשותף בהנהגה 
המקצועית של איגוד הארצי לכירורגיית ילדים. 
"המקצוע הזה צועד לקראת שינוי מהותי. עד כה, 
כדי להיות כירורג ילדים, היית צריך לעבור 'מסלול 
סיירת' של כירורגיה כללית ולאחריו תת התמחות 

בכירורגיית ילדים, מה שהיווה מחסום לרופאים 
רבים. לאחרונה, המועצה המדעית של ההסתדרות 

הרפואית אישרה התמחות נפרדת שש-שנתית 
לכירורגיית ילדים. זהו צעד דרמטי שישנה את 

המפה, וצפוי שבעקבותיו יותר אנשים ילכו ללמוד 
את המקצוע. מדובר במהלך משמעותי שהאיגוד 

מוביל, ואני גאה להיות חלק ממנו".
בפן היותר אישי: מדוע בחרת ברפואה?

"אמי היא פרופסור לביולוגיה, אחותי רופאה. לא 
חלמתי להיות רופא, אבל זו הייתה האווירה בבית. 

האמת היא שהתאהבתי במקצוע מאוחר, רק אחרי 
שלוש שנים, בחלק הקליני. מה שמשך אותי הוא 
הרפואה הנוגעת. המגע עם החולה, העבודה עם 

 המהפכה הזעיר פולשנית בכירורגיית ילדים
מתעצמת בנגב

כירורגיה זעיר פולשנית היא שיטה ניתוחית מבוססת טכנולוגיה מתקדמת, הדורשת מיומנות 
מיוחדת מהמנתח. השיטה מאפשרת ביצוע ניתוחים ללא פתיחת הבטן או בית החזה 
– שינוי דרמטי בגישה הניתוחית, המבטיח החלמה מהירה יותר, צלקות קטנות יותר, 

פחות איבוד דם במהלך הניתוח ופחות כאבים לאחריו, כמו גם צמצום הסיכון לסיבוכים 
אפשריים. 

במהלך הניתוח משתמשים בכלים ניתוחיים המוכנסים לגוף דרך חתכים קטנים. מצלמה 
זעירה, המוחדרת לחלל הבטן או חלל החזה, מעבירה את התמונה מגוף המטופל באמצעות 

סיבים אופטיים למסך וידיאו מול עיני המנתח. 
מגוון הבעיות הרפואיות שבהן ניתן לטפל בגישה זו הוא רב מאוד. מדובר בעיקר בניתוחים בחלל הבטן 

)לפרוסקופיה( ובבית החזה )טורקוסקופיה(, בכלל זה ניתוחי קיצור קיבה במקרי השמנה חולנית, 
תיקון מומים מולדים, כריתות גידולים ועוד עשרות סוגים של ניתוחים מצילי חיים, ובצדם גם ניתוחי 

איכות חיים שונים.
לשיטה זו יתרונות רבים על ניתוחים פתוחים, גם כשמדובר בפעולות הכירורגיות המורכבות ביותר. 

בתחום של כירורגיית ילדים יש לכך משמעויות דרמטיות: אשפוז קצר והחלמה מהירה לא רק שחוסכים 
סבל מהילד, אלא מאפשרים גם להורים ולמשפחה כולה לחזור מהר יותר למעגל העבודה והשגרה.

ישראלים ואמריקאים במסגרת תוכנית קולומביה. 
אחת המטרות שלי היא להעמיק את הקשר עם 
אוניברסיטת בן גוריון, ודרכו את שיתופי הפעולה 

שלנו עם מרכזים נוספים בארץ ובחו"ל".
למשל?

"קשר עם הפקולטה לרפואה מסרביה, שנרקם 
לאחרונה. חשוב שיבואו אלינו ללמוד ממרכזים 
גדולים בעולם, ושאנשים שלנו יסעו לשם כדי 

לצבור נפח עבודה. דוגמה מקומית היא הידוק 

הקשר בינינו לבין בית החולים ברזילי באשקלון. 
אנו נותנים לו חסות מקצועית בנושא כירורגיית 

ילדים ומשתפים פעולה בעיקר בטיפול במקרים 
מורכבים".

ברזומה שלך פעילות מחקרית עניפה. כיצד זה 
תורם למחלקה?

"חשוב לי מאוד לקדם השתתפות של הצוות 
בכנסים, ובכך להציב את סורוקה על המפה 

העולמית בתחום כירורגיית ילדים זעיר פולשנית. 

המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער בסורוקה
המחלקה לכירורגיית ילדים ונוער פועלת במרכז סבן לרפואת ילדים כחלק אינטגרלי מהמרכז 

הרפואי סורוקה, עוסקת בכל התחומים הנוגעים לכירורגיית הילדים ומטפלת בטווח גילאים נרחב, 
החל מפגים בשבועות מוקדמים מאוד, דרך ילודים ועד לבני נוער. 

הפעילות כוללת כירורגיה אלקטיבית, ניתוחים דחופים וניתוחי חירום. המחלקה מתמחה 
בכירורגיה זעיר פולשנית, בכירורגיה אונקולוגית, בכירורגיה של פגים וילודים עם מומים 

מולדים ובכירורגיה של מערכת העיכול. 
בהיותה שירות חוצה-סורוקה, המחלקה מעניקה "קורת גג מקצועית" למרבית ניתוחי 

הילדים הנערכים בבית החולים, ומתאשפזים בה גם ילדים המנותחים על ידי רופאים 
ממחלקות אחרות, כגון אורתופדים או אורולוגים.

למחלקה מרפאה בבית החולים וכן מרפאות פעילות בקהילה. צוות המחלקה מקיים פעילות 
אקדמית, בעל מסורת ארוכת שנים של הוראה ופעילות מחקרית מגוונת. 

המחלקה במספרים: 34 מיטות, כ-20 ילדים שמתקבלים ומשתחררים מדי יום, תפוסה של 100% 
ויותר, כ-250 לפרוסקופיות בשנת 2016, כ-1,500 ניתוחים בשנה בתחומי הכירורגיה הכללית )מתוך 

כ-3,000 ניתוחי ילדים בכל המקצועות, שמתקיימים בסורוקה מדי שנה(.
צוות הרופאים: ד"ר דרגן קרברושיץ )מנהל המחלקה(, ד"ר יעקב מרדכי )סגן מנהל המחלקה(, 

ד"ר ניצה היימן-נוימן )רופאה בכירה, סגנית מנהל סורוקה(, ד"ר אולג קליינר )רופא בכיר(, ד"ר יוליה 
פוקסמן )רופאה בכירה(, ד"ר אנטונלה נחום די ויולי )רופאה בכירה(, ד"ר לודמילה טומרוב )בכירה 

בכירורגיה כללית ומתמחה בכירורגיית ילדים(, ד"ר אלכס אורלובסקי )רופא תחומי(, ד"ר דימה רודנוב 
)רופא תחומי(. 

צוות הסיעוד: רעיה מדר )אחות אחראית(, רינה אוזן )מדריכה קלינית(, נורית אנשל )אחראית 
מערכת יובל(, נטלי מינץ )אחראית תחום מניעת זיהומים(, נליה יאגודייב )אחראית תחום טיפול 
בכאב(, שרון חתואל )אחראית תחום החייאה(, יפה נדגר )אחראית תחום בטיחות(, והאחיות ורד 

עזרא, לריסה אטליס, אליאונורה מנשירוב, טטיאנה צימבל, יוליאנה כהן, עדי יגרמן, שיפרין אבטצ', 
יעל יחזקאל, רונית יוגב ועליזה אטיאס.

את צוות המחלקה משלימות העובדת הסוציאלית תמר ניסקי, הפיזיותרפיסטית שיר אסקפה 
ומזכירת המחלקה אילנית ירוחם.
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התקבלתי בנגב בזרועות 
פתוחות, הן בבית החולים והן 
באוניברסיטה. נהדר מבחינתי 

ששני המוסדות האלו כל 
כך קרובים, מכל הבחינות. 

בבאר שבע יש אווירת עבודה 
מיוחדת, צנועה ונעימה

הידיים. לכן גם הלכתי על כירורגיה. בהמשך 
בחרתי בכירורגיית ילדים, כי ברפואת ילדים 

בכלל יש משהו מאוד מושך. הטבע נתן 
לילדים מתנה של יכולת החלמה וריפוי 

אדירה. כרופא, שעוזר לזה לקרות, אתה 
חווה סיפוק מיידי וגדול, גם מהכרת התודה 
של משפחה שלמה ש'חולה' יחד עם הילד".

מי דמות המופת שלך? 
"מקצועית, הרול מודל שלי הוא פרופ' 

נפתלי פרויד, מנהל המחלקה הכירורגית 
בשניידר, שנתן לי תמיד רוח גבית ותמיכה 

בכל יוזמה. הוא אפשר לי להתמחות 
בטכניקות חדשות של לפרוסקופיה 

בכירורגיית ילדים. אבל יש לומר שלא הייתי 
מגיע למה שהגעתי לולא אדם אחד: אורלי, 
אשתי, שלקחה על עצמה כל מה שאפשר 
לאורך שנים קשות – כשאני מתמחה, עולה 
חדש, בלי שפה, עם תינוק בבית. אני אסיר 

תודה לה על כך".
מה היית לולא היית רופא? 

"חייל. אני אוהב את הצבא. כסרן במיל' אני 
מתנדב גם היום למילואים בחר"פ".

מה מצחיק אותך? 
"מונטי פייתון, החמישייה הקאמרית".

מה מרגיע אותך? 
"בכירורגיה אין לך אופציה להיות לחוץ. חייב 

להיות רגוע באופן טבעי".
בילוי מועדף בפנאי? 

"אוהב מאוד טבע, סקי ודיג. גדלתי על 
גדות הדנובה, דיג תמיד אהבתי, וכסטודנט 

התפרנסתי מעבודה כמדריך סקי. בקיץ אני 
נהנה מכל מה שקשור למים, יש לי תעודת 
סקיפר ואני אוהב מדי פעם לצאת לים עם 

חברים. פה ושם משחק טניס, וכשמתאפשר 
עושה סקי כדי לשמור על כשירות. בשגרה, 

הבילוי העיקרי שלי הוא לשבת בערב עם 

אורלי אשתי על המרפסת, ולפעמים 'לגנוב' 
איזה סרט טוב".

עיר בעולם שהיית חוזר אליה? 
"טוקיו. נמשך לתרבות יפן ולעם היפני, עם 

כל השונות המרתקת שלו".
מאכל אהוב? 

"בשר. אני קרניבור".
שעה מועדפת ביום? 

"פעם הייתי טיפוס של לילה, אבל עם הגיל 
זה השתנה. מתעורר בלי שעון, אוהב את 
השעה הראשונה של הבוקר עם הקפה 

הראשון. הבית שקט, ואפשר לחשוב ברוגע 
על היום הקרוב".

פינה אהובה בבית? 
"המרתף. שם אני שומע מוסיקת ג'אז או 

דייר סטרייטס, קורא, עובד בשקט או סתם 
מתנתק מהעולם בלי שיפריעו לי. זוהי 

'המערה' הפרטית שלי".

ד"ר קרברושיץ מנתח. צילום: אפרת זיסמן
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למה להתמחות בסורוקה: קיים עומס עבודה חיובי בסורוקה. ככל שאני עובד קשה 
יותר, כך אני לומד וצובר יותר ניסיון. לדוגמה, בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה כמות הלידות 
עצומה, כך שיכולתי לבצע המון הרדמות אפידורליות. זהו ניסיון אדיר, מיומנות ומקצועיות 

שאי אפשר לרכוש באף בית חולים אחר באותה תקופת זמן של התמחות. חטיבת ההרדמה 
בסורוקה מאוד מגובשת ודוחפת את המתמחים לאתגרים חדשים מדי יום. 

רגע אחד מיוחד: בהרדמה, יש תחושת סיפוק אדירה בפתיחה מוצלחת של נתיב אוויר 
בזמן חירום. אני זוכר שפגשתי במסדרון פנים מוכרות של מטופל. צבע פניו היה ורוד ובריא. 

נזכרתי שבפעם האחרונה שראיתי אותו, פניו היו כחולים אפורים בעת ששכב על השולחן 
בחדר הטראומה לפני אינטובציה. הוא היה במצוקה נשימתית חריפה, וכעת מתהלך כאילו 

 לא היה דבר. זה מספק לדעת שבזכותך המטופל הרוויח את נשימתו. 
מיוחד בחטיבה להרדמה: הרופאים המרדימים הם חלק מצוות ההחייאה והטראומה של בית 

החולים וחלק מצוות מערך מציל חיים. התרומה שלנו גדולה מאוד. בקריאות הדחופות יש תמיד 
את תחושת האדרנלין, שמביאה אותך לקצה ומציבה אותך דרוך ומוכן לפעולה. המרדימים הם 

לרוב קרי רוח, רגועים ויודעים לנהל מצבי חירום. היופי בהרדמה הוא לדעת לנצל את הדקות 
הקריטיות בצורה החכמה ביותר ולהבין כיצד לפעול באופן הכי רגוע ומקצועי.

השאיפות המקצועיות שלי: הייתי רוצה להמשיך לתת התמחות בכאב כרוני, לעבוד 
במרפאת כאב ובמקביל לעבוד בחדר הניתוח בהרדמה. בעתיד הקרוב מאחל לעצמי לעבור 

את שלב ב' בהרדמה.
סורוקה בשבילי: רוב חיי גרתי בבאר שבע ואני גאה לראות איך בית החולים גדל והתפתח 
עם השנים ביחד עם העיר. על אף גודלו, הוא עדיין מרגיש עבורי כמשפחה חמה. אני שמח 

על ההזדמנות להיות חלק מהמשפחה המיוחדת הזאת ולתת שירות לאוכלוסיית הנגב.

מרגישים בטוח

ד"ר אבי בוניאל | בן 38, נשוי+3 | גר בעומר | 
בוגר אוניברסיטת סגד בהונגריה | מתמחה 

בהרדמה ובטיפול נמרץ, שנה חמישית | 
בפנאי: גלישת גלים וסנובורד

ניסיון ומיומנות ללא תחליף

תחושת האדרנלין מביאה אותך לקצה 
ומציבה אותך דרוך ומוכן לפעולה. היופי 

בהרדמה הוא לדעת לנצל את הדקות 
הקריטיות בצורה החכמה ביותר

למה להתמחות בסורוקה: סורוקה הוא בית חולים שלישוני עם חשיפה גדולה מאוד 
למקרים שונים ומגוונים כגון טראומות, אשר נותן ניסיון בניהול מקרים מורכבים, ולמרות 
זאת שומר על אווירה של מקום קטן ומשפחתי. זה בא לידי ביטוי הן בעבודה היומיומית 

והן במקרי הקיצון המאפיינים את סורוקה. רק השבוע הזדמן לי להיות חלק מצוות שטיפל 
באירוע רב נפגעים, ולהתנסות באירוע כזה עם צוות מוכר, מקצועי ומיומן, שִאפשר לי 

להתנסות ולטפל כמיטב יכולתי וסייע לי לעשות זאת בצורה הטובה והבטוחה ביותר.
רגע אחד מיוחד: קשה לבודד רגע אחד. כל אירוע, מקרה מורכב, טראומה מורכבת, 

תורמים לי באופן אישי ומקצועי ומעשירים את הניסיון שלי. הדוגמה הכי טובה לדעתי היא 
תקופת צוק איתן – עבודה אינטנסיבית, כמות גדולה של נפגעים ועבודה קשה במשך 51 
ימי לחימה. הרגשתי, כמו שאר המתמחים, שאני חלק מצוות, ולכן יכולתי להתמודד עם 

הקושי הפיזי והרגשי שהיה כרוך בסיטואציה ולתת את הטיפול המיטבי לפצועים.
מיוחד בחטיבה לכירורגיה: התחום הכירורגי בכלל, וכירורגיה כללית בפרט, משמעותם 

הרבה מאוד עבודה קשה, השקעה ונכונות להתאמץ, לעתים עד קצה גבול היכולת. הדבר 
מתבטא הן בעבודת היומיום והן במקרי טראומה, שבהם אתה מוצא את עצמך עובד 

במשך שעות ארוכות ללא שינה, ארוחות או זמן לעשות משהו אחר חוץ מאשר לטפל. 
השאיפות המקצועיות שלי: אני רואה את עצמי לאחר פלושיפ בתחום שעדיין לא 

בחרתי, חוזרת לסורוקה – המקום שבו התחנכתי כרופאה בכירה. בנוסף, אני רואה את 
עצמי גם כעוסקת במחקר ובתחום האקדמי של הוראת הכירורגיה.

סורוקה בשבילי: העתיד – הן המקצועי והן האקדמי.

ד"ר אודית גיבור | בת 39, רווקה | גרה בבאר שבע 
| בוגרת אוניברסיטת דברצן, הונגריה | מתמחה 

בכירורגיה, שנה חמישית | בפנאי: גינון ואפייה

עד קצה גבול היכולת

בצוק איתן יכולתי להתמודד עם הקושי 
הפיזי והרגשי ולתת את הטיפול המיטבי 
לפצועים, מכיוון שכמו שאר המתמחים 

הרגשתי שאני חלק מצוות
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צילומים: אפרת זיסמן
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למה להתמחות בסורוקה: בית החולים מלא באנשים טובים, מרגישים זאת בכל רמות 
הצוות: האחיות, הסניטרים, וכמובן חבריי למקצוע. כמרכז רפואי שמשרת פלח אוכלוסייה 
ענק יש עומס עבודה רב, צוברים ניסיון מעשי ונתקלים במגוון מקרים מעניינים בתדירות 

גבוהה יותר מאשר במקומות אחרים. היותו של סורוקה מרכז אוניברסיטאי מקנה גיוון 
רב ומאפשר קידום מקצועי – אם בהוראה קלינית במחלקה מול סבבי הסטודנטים, או 

בהשתתפות בקורסים שמתנהלים בפקולטה למדעי הבריאות בבן גוריון.
רגע אחד מיוחד: כחלק מההוראה הקלינית בבית החולים, מתלווים אלינו סטודנטים 

לרפואה במהלך יום העבודה. באחד הימים, כחלק מבירור שביצענו, גילינו מחלה ממארת 
מפושטת באחת המטופלות שלי, ולראשונה כרופאה ערכתי שיחת "בשורה קשה" עמה. 
הסטודנטית חוותה איתי את סערת הרגשות מחד, ומאידך – את הצורך להיות מקצועית 

ולהוות משענת למטופלת באותו רגע. נוצרה סיטואציה מאוד מיוחדת, שלא הייתה יכולה 
להתקיים לולא היותה של הסטודנטית לצדי. לאחר השיחה, הסטודנטית שיקפה לי איך 

עברה השיחה דרך עיניה, מה שעזר לי לפתח את מיומנויות התקשורת שלי. 
מיוחד בחטיבה לרפואה פנימית: כמו כל התמחות, ההתמחות ברפואה פנימית מאוד 
אינטנסיבית. כדי לשרוד אותה וגם לאהוב את מה שעושים – אני מאמינה שצריך לאהוב 

את המטופל שמולנו, למצוא בו את הטוב גם ברגעי החולי הקשים שלו, ובחטיבה שלנו יש 
מקבץ יוצא מן הכלל של אנשים טובים ואוהבי אדם. לדעתי, אנו החטיבה היחידה בארץ 

שעובדת כחטיבה ולא כמחלקות נפרדות מבחינת סידור כוח אדם ותורנויות, מה שתורם 
מאוד להיכרות עם כל המתמחים בחטיבה; יש עבודת צוות טובה והרבה מאוד תמיכה 

הדדית.
השאיפות המקצועיות שלי: אשמח להמשיך לעבוד במחלקה הפנימית כרופאה בכירה, 

להמשיך לתת התמחות – ככל הנראה בחו"ל, ומקווה שלאחר מכן יסכימו לקלוט אותי 
בחזרה בדרום.

סורוקה בשבילי: בית שני, משפחה שנייה, מקום שאליו אני מגיעה לעבוד עם חיוך.

        למה להתמחות בסורוקה: סורוקה הוא "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות" למתמחה. 
מצד אחד, בית חולים ומוביל, עם כלים, אפשרויות ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, ומצד 
שני בית חולים בפריפריה המתמודד עם חוסר במשאבים מול אוכלוסייה גדלה והולכת. זהו 
שילוב שיכול להיות תובעני ואינטנסיבי, אולם ניתן לנצלו גם להתפתחות בכיוונים מחקריים 

וקליניים שלא היו מתאפשרים במקומות אחרים. ברמה האישית שלי, סורוקה הוא קרקע 
אידיאלית למימוש רצוני לפיתוח מחקר בד בבד עם עשייה קלינית. אבל יש היבט נוסף: 

ציונות. בציונות של המאה ה-21 ניתן לפתח את הממד האישי ועדיין לקבוע מטרות ולחיות 
אידיאלים בממד הרחב יותר. המיקום של בית החולים, הציבור שהוא משרת – הם העושים 

אותו מיוחד וחשוב כל כך. מכל הסיבות הללו היה לי חשוב להתמחות כאן.
רגע אחד מיוחד: משמח אותי לומר שאין רגע אחד כזה; היומיום שלנו משקף את כל 

האידיאלים הללו. כשאני רואה איך משפחה קשת יום, בפריפריה החברתית והכלכלית, 
נגישה לרפואה מודרנית – הן מבחינת הציוד אך בעיקר בהיבט האנושי – אלו רגעים 

שעוזרים לי להבין למה אני  כאן; לא רק ברפואה אלא בנגב.
מיוחד בחטיבה לרפואת ילדים: אומרים על רופאי ילדים שהם עדינים ויפי נפש במובן 

הטוב של המילה. אני חושב שמתמחי החטיבה שלנו הם אכן כאלה. יש פה פסיפס אנושי 
מרהיב, מכל הגוונים והסוגים, ועצם העבודה עם ילדים מאפשרת לנו לתפוס את עצמנו 

בפרופורציות הנכונות, לא להיות נפוחים, ולפעמים אפילו להיות אינפנטילים. 
השאיפות המקצועיות שלי: מקווה שאהיה בסורוקה ושאצליח לשלב עבודה קלינית עם 

המחקר שאני כה אוהב. 
סורוקה בשבילי: אני מרשה לעצמי לצטט את בן גוריון, שאמר: "ישנה לדעתי משימה אחת 
שאינה רגעית וחולפת, אלא היא משימת הדור: עלייה ויישובו של הדרום והנגב. נוכל לה אם 
נשתמש בשתי התכונות שנתברכנו בהן: חלוציות ומדע". זהו סורוקה עבורי: חלוציות ומדע.

ד"ר שחר גבע רובינסון | בת 33, נשואה+2 | גרה 
בבאר שבע | בוגרת אוניברסיטת  בן גוריון | מתמחה 

ברפואה פנימית מזה כשנה וחצי | בפנאי: קריאה, 
צפייה במרתונים של סדרות

לאהוב את המטופל שלנו

ארץ האפשרויות שבנגב

ד"ר גיא חזן | בן 36 | נשוי+3 | גר בקיבוץ דביר 
| בוגר אוניברסיטת בן גוריון, כעת בלימודי 

PHD באפידמיולוגיה | מתמחה ברפואת ילדים, 
מסיים שנה שלישית | בפנאי: קריאה, בעיקר 

ביוגרפיות של אישים גדולים בהיסטוריה

היותו של סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי 
מקנה גיוון רב ומאפשר קידום מקצועי – 

אם בהוראה קלינית מול סבבי הסטודנטים 
או בהשתתפות בקורסים בפקולטה לרפואה

בציונות של המאה ה-21 ניתן לפתח 
את הממד אישי ועדיין לקבוע מטרות 
ולחיות אידיאלים בממד הרחב יותר. 

סורוקה מאפשר להגשים זאת
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        למה להתמחות בסורוקה: מעבר לאווירה בסורוקה, הייחודית בנוף בתי החולים 
בארץ, אנו עובדים במרכז שלישוני מהגדולים בישראל שהוא מעין "מדינה עצמאית" 

בשטח המחיה של הנגב. סורוקה ככלל, והחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בפרט, מרכזים 
מגוון רחב של מקרים, דבר המאפשר חשיפה, התנסות מעשית ומחקר בהיקפים יוצאי 

דופן לאורך שנות ההתמחות. 
רגע אחד מיוחד: לא רגע אלא תקופה: בנוסף להיותי מתמחה מן השורה, בשנה 

האחרונה שימשתי כמתמחה ראשי בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה. זו הייתה מהתקופות 
המאתגרות והאינטנסיביות בהתמחות עד כה. החטיבה גדלה מאוד בשנים האחרונות, 

נחשבת כיום לאחת הגדולות בארץ, וזה אומר מורכבות משמעותית בתכנון הפעילות 
בחטיבה תוך מתן מענה לצרכים האישיים של כל מתמחה ומתמחה. החשיפה לתהליכי 
קבלת ההחלטות ולאופן ניהול החטיבה, היכולת להניע תהליכים חדשים והקשר ההדוק 
עם כלל היחידות בחטיבה ועם למעלה מארבעים מתמחים, הביאו עמם מעבר לסיפוק 

אדיר, גם למידה וצמיחה אישית שספק אם הייתי זוכה לה במקום אחר.  
מיוחד בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה: המאפיין המרכזי של המתמחים בחטיבה הוא 
תחושת המשפחה. ההתמחות במיילדות וגניקולוגיה היא התמחות ארוכה, אינטנסיבית 

ומאתגרת, היוצרת "דבק" חברתי מיוחד. בשונה ממקומות אחרים, התורנויות מתבצעות 
כצוות של שבעה-שמונה תורנים בעמדות שונות. במהלך התורנות קיים גיבוי הדדי, 

נערכות ארוחות משותפות וישנה התמודדות משותפת עם האתגרים הרבים. 
השאיפות המקצועיות שלי: מקווה להיות חלק מצוות החטיבה שלנו, המובילה 

בארץ. שאצליח לשלב בין מקצוענות בתת התחום שבו אבחר, מחקר ואהבה למקצוע 
ולמטופלים.

סורוקה בשבילי: חלק מהמשפחה, חלק מהבית. כאן נולדתי, כאן ביליתי חלק משמעותי 
מחיי הבוגרים עד כה. חלק גדול בפאזל הזה, שנקרא "אני", שייך לסורוקה.

מתמחים מצטיינים: ד"ר הדס גלבוע, החטיבה לרפואה פנימית | ד"ר לאה 
שלו, החטיבה לרפואה פנימית | ד"ר אבי בוניאל, החטיבה להרדמה | ד"ר 

עופר בהריר, החטיבה למיילדות וגינקולוגיה | ד"ר רון חר"ך, החטיבה למיילדות 
וגינקולוגיה | ד"ר גדעון טסט, החטיבה לרפואת ילדים | ד"ר אביב ברגר, 

החטיבה לרפואת ילדים | ד"ר אודית גיבור, החטיבה לכירורגיה | ד"ר אייל 
וולטר, החטיבה לכירורגיה | ד"ר ענת בהט-דינור, החטיבה לכירורגיה.

סטאז'רים מצטיינים: ד"ר אלון מעיין | ד"ר גבריאל היין | ד"ר דנה בריימן | 
ד"ר טל גרופל בומגרטן | ד"ר יהודית נוסגורוצקי | ד"ר יסמין אבו פריחה | ד”ר 

לוהם מחאג'נה. 

עבודות מדעי יסוד מצטיינות ניתנו למתמחים: ד"ר יפתח שגיא, פנימית ו' | 
ד"ר ליאור כרמון, ילדים ב'.

למידה וצמיחה אישית

ד"ר רון חר"ך | בן 37 | רווק | גר בבאר שבע | בוגר 
אוניברסיטת בן גוריון | מתמחה במיילדות וגינקולוגיה, 

שנה חמישית | בפנאי: טיולי 4x4 מאתגרים בשטח

במרכז הרפואי סורוקה למעלה מ-300 
מתמחים, הראויים כולם להערכה על 

עבודתם האינטנסיבית והחשובה. המשותף 
לכולם הוא מסירות ללא גבול, השקעה 
ואמונה שניתן ללמוד תוך אתגר, הנעה 
צוותית, מודל לחיקוי ומימושו של חזון. 
מדי שנה מוענקים תעודות הצטיינות 

ופרסים כספיים לעשרה מתמחים ולשבעה 
סטאז'רים מצטיינים, שנבחרו על ידי ועדת 

ההתמחות והסטאז' מתוך עשרות המלצות.

מובילים את 
דור העתיד

ד"ר אהוד דודסון, מנהל המרכז הרפואי סורוקה: "המתמחים שלנו הם דור 
העתיד של הרפואה בנגב, והמשאב האנושי הוא התשתית החשובה ביותר בבית 
החולים. שיתוף הפעולה בין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון לסורוקה 

מהווה קרקע פורייה לצמיחת דור העתיד של הרופאים הטובים בישראל".

ד"ר ניצה היימן-נוימן, סגנית מנהל סורוקה והאחראית לנושאי התמחות 
וסטאז' בבית החולים: "סורוקה מדורג בין ארבעת בתי החולים המבוקשים בארץ 

לתקופת הסטאז'. בשנים האחרונות נוספו מסלולי התמחות ברפואת ריאות, 
בשיקום ובכירורגיית פה ולסת. בוגרים רבים רוצים לקבוע כאן את עתידם, גם 

מבוגרי באר שבע וגם מבתי ספר אחרים לרפואה". 

ועדת התמחות וסטאז' בסורוקה בראשות ד"ר לאוניד ברסקי, מנהל מחלקה 
פנימית ו', כוללת את ד"ר אורי יואל, יו"ר ועדת סטאז', ואת קרן ממן, מזכירת 

היחידה.

סורוקה זה חלק מהמשפחה, מהבית. 
כאן נולדתי, כאן ביליתי חלק משמעותי 
מחיי הבוגרים. חלק גדול בפאזל הזה, 

שנקרא "אני", שייך לסורוקה

המתמחים המצטיינים לשנת 2016
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מהו טיפול פליאטיבי?
טיפול פליאטיבי מוגדר כגישה טיפולית המשפרת 

את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם 
בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא, על ידי 

מניעת סבל והקלה על סבל באמצעות זיהוי והערכה 
קפדנית של סימפטומים, טיפול בכאב וטיפול 

בבעיות אחרות – גופניות, נפשיות ורוחניות.
מה כולל הטיפול?

הטיפול הפליאטיבי נועד למטופלים הסובלים 
ממחלה חשוכת מרפא מתקדמת, אך גם למטופלים 

המקבלים טיפול אינטנסיבי אך עשויים להבריא. 
אוכלוסיית היעד כוללת לא רק חולי סרטן אלא 
גם חולים עם מחלת שרירים ניוונית, אי ספיקה 
מתקדמת של לב, ריאות, כבד או כליה, חולים 

דמנטיים סופניים ועוד.
תוכנית טיפול פליאטיבי מציעה שילוב בין טיפול 

רפואי, סיעודי ופסיכו-חברתי, וכוללת איזון 
סימפטומים ותמיכה נפשית-חברתית למטופל 

ולבני משפחתו, שכן גם אלה מוצאים את עצמם 
לעתים קרובות במצבי דחק קשים. במקרה של 

חולה הנוטה למות, טיפול פליאטיבי מתבסס על 
תרופות המקלות על סימפטומים ועל תמיכה נפשית 

המסייעת למטופל ולמשפחתו לקבל את מצבו 
ולהשלים עמו, "לסגור עניינים" בלתי פתורים וליישר 

הדורים עם מכרים ובני משפחה.
כיצד זה מיושם בסורוקה?

רבים מהמאושפזים בסורוקה סובלים ממחלות 
כרוניות חשוכות מרפא במצב מתקדם, הכרוכות 

במגוון רחב מאוד של סימפטומים גופניים, נפשיים 
ורוחניים. מדיניות המרכז הרפואי היא הענקת טיפול 

איכותי ובטיחותי למטופלים, ובתוך כך מתן טיפול 
פליאטיבי איכותי לחולים במחלות קשות בשלבים 
שונים של מחלתם – כולל כאלו העשויים להבריא. 

החזון הוא להנגיש את גישת הטיפול הפליאטיבי לכל 
מטופל באשפוז או במערך האמבולטורי, המתאים 

לטיפול זה. מאז תחילת הפעילות, נבדקו על ידי 
היחידה הפליאטיבית מעל ל-600 מטופלים מכל 

מחלקות בית החולים, כולל ילדים.
מה כוללת היחידה?

להקמת היחידה בשנת 2014 גויס צוות רב מקצועי 
הכולל את מנהל היחידה, פרופ' פסח שוורצמן 

– מומחה ברפואה פליאטיבית ובשיכוך כאב; 
ליאת אשכנזי – אחות מרכזת היחידה, ואביטל 

קאפח – עובדת סוציאלית, שתיהן בעלות הכשרה 
באונקולוגיה ובטיפול פליאטיבי; ושלושה רופאים 

יועצים מומחים ברפואת משפחה וברפואה 
פליאטיבית: ד"ר יהורם זינגר, ד"ר אורן טמיר וד"ר 

ולנטינה סמיונוב.
מהן המטרות המוגדרות של היחידה?

שיפור הטיפול הפליאטיבי במטופלים המאושפזים 	 
במחלקות השונות בסורוקה.

בניית תבנית עבודה של שיתוף פעולה ותמיכה 	 
בצוותים רפואיים במחלקות השונות.

טיפול נמרץ באיזון סמפטומים.	 
שיפור הזמינות של השירות הפליאטיבי 	 

האמבולטורי של המרכז הרפואי.
שיפור תכנון הטיפול מראש, תוך התחשבות 	 

בהעדפותיו הטיפוליות של המטופל.
שיפור תכנון השחרור והמעבר מבית החולים 	 

לקהילה אצל מטופלים הסובלים ממחלות כרוניות 
בשלבים מתקדמים.

קביעת מדיניות מחלקתית ומוסדית בנוגע לטיפול 	 
בסוף החיים.

הכשרת רופאים, צוות סיעודי ועו"סיות בטיפול 	 
פליאטיבי ובטיפול בסוף החיים.

מהי הגישה הטיפולית המיושמת ביחידה? 
רפואה פליאטיבית אינה מנסה לרפא, וכמובן לא 

לקצר את חייו של המטופל, אלא לצמצם את מידת 
סבלו ולהעניק לו נוחות מרבית במצבו הקשה. טיפול 

פליאטיבי ניתן לרוב במקביל לטיפולים רפואיים 
ספציפיים ומיועד להקל על מיחושיו של המטופל, 

אולם ככל שהמחלה מחמירה, משקל הטיפול 
התומך גדל לעומת הטיפולים המרפאים. בשלבים 

הסופניים של המחלה, הטיפול התומך הופך ל"טיפול 

סוף החיים". זהו שלב שבו חיוני לדעת מראש את 
ההעדפות הטיפוליות של החולה ומשפחתו.  לרוב 

במצב זה, הטיפולים יינתנו באמצעים שמרניים, 
תוך הימנעות מבדיקות ומטיפולים פולשניים כמו 

  .)Comfort Care( ניתוחים, הקרנות וכימותרפיה
איך מתבצעת העבודה בפועל?

הטיפול הפליאטיבי הראשוני ניתן לרוב על ידי הצוות 
הרפואי הראשוני המטפל במטופל בעת אשפוז או 
בעת ביקור במרכז הרפואי. טיפול פליאטיבי שניוני 

ניתן על ידי שירות ייעוצי פליאטיבי, באמצעות 
היחידה הפליאטיבית. הצוות מגיע למטופלים 

במחלקות בהתאם לבקשות התייעצות, תוך שאיפה 
למתן מענה של עד 24 שעות מהבקשה. חברי הצוות 

זמינים טלפונית 24/7, ובהתעורר הצורך יגיעו לבית 
החולים גם לא בשעות שגרה. 

משימה נוספת של צוות היחידה הינה להכשיר, 
להדריך וללמד את הצוותים במחלקות בנושא 

הטיפול הפליאטיבי והחולה הנוטה למות, הן באופן 
פורמלי והן בלתי פורמלי. למרבית הייעוצים מתלווים 
חברים מהצוות הגנרי במחלקה, דבר המאפשר דיון 

פעיל ומתן הסברים  והדרכה לאחר הייעוץ. צוות 
היחידה מסייע להחלטות טיפוליות של המטופל 

והצוות המטפל במחלקה, וכן מסייע בתוכנית שחרור 
תוך שמירה על רצף הטיפול מול הקהילה.
סיכום ביניים, בתום שנתיים לפעילות?

בתום שנתיים של פעילות ניתן לומר שנוצרה עשייה 
משותפת ופורה עם כל מחלקות בית החולים. השיח 
הפליאטיבי בסורוקה התפתח משמעותית, וצוותים 

רבים במחלקות אימצו את מודל עבודה זה. די 
לציין שבמלאות שנתיים לפעילותה, קיבלה היחידה 
הפליאטיבית בסורוקה, יחד עם המכון האונקולוגי, 

הכרה כמרכז מצוינות של החברה האירופית 
לאונקולוגיה רפואית )ESMO(. מאות משפחות, 

שיקיריהן טופלו על ידי צוות היחידה, מכירות תודה 
ומביעות הערכה לטיפול הרגיש והמקצועי המשלב 

חמלה, אמפתיה וכבוד האדם עם רפואת כאב 
מתקדמת.

ת
היכרו

ם 
שי

עו

יחידה ומיוחדת
במלאות שנתיים לפעילותה של היחידה הפליאטיבית בסורוקה, קיבלה היחידה )יחד עם המכון האונקולוגי( הכרה 
כמרכז מצוינות של ESMO – החברה האירופית לאונקולוגיה רפואית. זו הזדמנות טובה לעשות היכרות עם היחידה 

המיוחדת הזאת ועם התחום הפליאטיבי בכלל, המשלב רפואה מתקדמת יחד עם רגישות, חמלה וכבוד האדם
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הצג
על 

ש 
חד

בית חולים חכם
כמרכז רפואי מוביל בישראל, סורוקה שם לנגד עיניו לא רק את איכות הטיפול הרפואי ובטיחות המטופל, אלא גם 
את ערכי השירות והחדשנות. מערכות רבות שפותחו בסורוקה על ידי יחידת המחשוב ומערכות המידע, משפרות 
את סביבת העבודה לצוות ומשדרגות את איכות השירות למטופלים. לפניכם כמה מהשירותים המתקדמים הללו, 

 המשלבים באופן אופטימלי בין עולמות השירות והחדשנות ותורמים ליצירת חוויית לקוח חיובית. 
המהפכה הדיגיטלית כבר כאן!

סורוקה הוא בית החולים הראשון במדינת ישראל, שהשיק אפליקציה ייחודית 
וחדשנית לשירות הציבור, הכוללת עולמות תוכן מגוונים ועשירים מתחום הבריאות 

בצד מידע חיוני ושימושי למטופלים. 
האפליקציה מבוססת על מערכת מתקדמת לניהול תוכן, וכוללת ערוצי מידע 

ושירותים חדשניים, כמו ניווט ברחבי בית החולים באמצעות מפה וקוד QR לסריקה 
)המופיע גם על שלטי ההכוונה ברחבי בית החולים(, חיוג ישיר למחלקות השונות 

מספר טלפונים דיגיטלי, ערוץ וידאו עם שלל סרטוני הדרכה לקראת ניתוחים 
ופעולות רפואיות, ערוץ חדשות סורוקה, ומידע מפורט על שירותים רפואיים 

מיוחדים כמו מרפאת מטיילים, בדיקות סקר תקופתיות וסדנאות תזונה ודיאטה. 
בנוסף, כוללת האפליקציה אזור מיוחד לעובדי בית החולים, ובו מידע חשוב על 

זכויות, פנסיה, רווחה והטבות. 
להורדת האפליקציה חפשו "סורוקה" בחנות האפליקציות בסמארטפון והורידו 

אותה לאנדרואיד או לאייפון.

אפליקציית סורוקה: הכול בנייד

על מנת לשפר את ההתמצאות בשטח בית החולים ואת 
השירות למבקרים, הוחל בפרויקט של מספור הבניינים 
והצבת שילוט הכולל קוד QR. טכנולוגיית ה-QR קלה, 

ידידותית ופשוטה ליישום, ובה בעת מאפשרת שימושים 
בתחומים רבים. סריקת הקוד באמצעות הסמארטפון 

מספקת למבקר בסורוקה הוראות ניווט פשוטות וקצרות, 
כיצד להגיע מהנקודה שבה הוא נמצא ליעד הרצוי לו 

בשטח המרכז הרפואי.

ניווט דיגיטלי באמצעות 
QR טכנולוגיית

סורוקה הוא ה"שיאן הישראלי" מבחינת 
מספר הפניות למיון, עם כ-230,000 ביקורים 

במחלקה לרפואה דחופה )בשנת 2015( – יותר 
מכל בית חולים אחר בארץ. כחלק ממאמץ 

מתמשך לשיפור השירות ושקיפות התהליך, 
הופעל במלר"ד סורוקה שירות SMS לעדכון 
המטופלים. המערכת זכתה לאחרונה בפרס 

מנכ"ל משרד הבריאות.
המערכת משלבת בין מספר מקורות ממערכות 
המידע השונות ודוגמת מהם נתונים, כדי לעדכן 
את המטופל ישירות למכשיר הנייד שלו לאורך 

שלבי הטיפול וההמתנה במיון. בחלוף כעשר 
דקות מהקבלה למיון מקבל המטופל הודעה 

ראשונה, ולאחריה עוד ארבעה דיווחים על 
התקדמות מצב הטיפול בו: שיוך לרופא, שיוך 

לאחות, הגעת בדיקות דם והחלטת הרופא 
לגבי שחרור לביתו או אשפוז להמשך טיפול. 

מערכת SMS נוספת, המותאמת לאפיונים הייחודיים של מיון ילדים, פותחה לאחרונה 
במטרה להקל על ההורים הממתינים במיון עם ילדיהם. המערכת מיידעת אותם לגבי 

זמן ההמתנה המשוער – הן לבדיקת אחות בטריאז' והן לבדיקת רופא, מתריעה במקרה 
של עיכוב, ובנוסף, מאפשרת להם לשלוח משוב על השירות. כבר מהתגובות הראשונות 
ניתן להצביע על שביעות רצון גבוהה של ההורים, חיזוק תחושת השליטה במצב וצמצום 

אי הוודאות. 
מסכם משה שדה, משנה למנהל המרכז הרפואי: "מאות מטופלים עוברים מדי יום 

בחדרי המיון בסורוקה ואנו עושים כל שניתן כדי להקל על שהותם. עדכון המטופלים 
במידע רלוונטי, בין היתר אודות סטטוס ההמתנה, מחזק את תחושת הביטחון ומשפר 

את איכות השירות". 

שירות SMS למטופל במיון
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יחידת המחשוב ומערכות המידע מצעידה את 
המרכז הרפואי סורוקה אל העולם הדיגיטלי 

במהירות האור. היחידה מנוהלת על ידי אביעד 
ליזרוביץ' וכפופה למשה שדה, משנה למנהל 

המרכז הרפואי. צוות היחידה כולל תומכים, 
טכנאי שטח, מנהלי פרויקטים, משנע, עובדי 
מעבדה, צוות תשתיות, צוות פיתוח ומרכזיה 

טלפונית.  
חזון היחידה נשען על מתן שירות מעולה, 

חדשני ומוביל טכנולוגית למשתמשי הקצה 
ולמטופלים. ערכים אלה משלימים את חזון 

המרכז הרפואי, ששם במרכז את צורכי המטופל 
בהיבטי הטיפול הרפואי, הבטיחות והשירות. 

מערכות רבות שפותחו ביחידה משמשות את 
משתמשי הקצה והנהלת המרכז הרפואי 24/7 

ומסייעות לקיצור תהליכים, לשיפור השירות 
ללקוחות הפנים והחוץ ולקבלת החלטות בזמן 
אמת. על רקע זה, לא מפתיע לגלות שיחידת 

בכניסה למחלקות האשפוז ברחבי סורוקה הותקנו מסכים 
להצגת מידע מחלקתי רלוונטי לציבור המאושפזים ובני 

משפחותיהם. לאור הצלחת המהלך והמשוב החיובי 
שהתקבל, תתבצע הרחבה לפרויקט והוא ייושם בקרוב גם 

בחדר קבלת מטופל במחלקות האשפוז. 

צגי מידע דיגיטליים 
במחלקות

ברחבי המרכז הרפואי הוחל בפריסת רשת 
אלחוטית חינמית, יציבה ומהירה עבור ציבור 

המטופלים ובני משפחותיהם ולרווחת כלל 
המבקרים בבית החולים. בימים אלה ממשיכה 

הפריסה במתחמי המתנה נוספים, במטרה 
לכסות 90 אחוז משטח בית החולים.

אינטרנט פתוח ונגיש לכולם

יחידת המחשוב ומערכות המידע 
של סורוקה: מספר אחת בכללית!

אוכלוסיית המטופלים המגוונת בין כותלי 
המרכז הרפואי דורשת פעמים רבות 

התערבות של יועצים מקצועיים מתחומים 
שונים. זאת ועוד, שטחו הגדול של המרכז 

הרפואי וכמות הייעוצים הרבה לאורך שעות 
היממה, מצריכים פתרון מהיר ויעיל לניהול 
ותיעוד הייעוצים. לצורך כך פותחה מערכת 
המתבססת על מידע בזמן אמת ממערכות 
התיק הרפואי, ובאמצעותה קופצת התראה 

לסמארטפון ליועץ שמחכה עבורו יעוץ. 

מייעצים בשטח

מערכת סקרים ומשובים, המותקנת במרכז 
הרפואי, מאפשרת להנהלה ולמנהלים 

בדרגי הניהול השונים לקיים מעקב רציף 
באמצעות קבלת מדדי שביעות רצון בזמן 

אמת וברמת אמינות גבוהה. טאבלטים 
המותקנים ברחבי המרכז הרפואי מסייעים 

בניטור ובמדידה של שביעות הרצון 
מהשירות במיון, רמת הניקיון, מתחמי 

ההמתנה במרפאות החוץ ועוד. בנוסף, 
משמשת המערכת את צוות הסוקרים 

ביחידת האיכות לניטור של השירות בעמדת 
הדמים במיון, של ביצוע שטיפת ידיים 

במחלקות ועוד. 

מרגישים את הדופק

במסגרת השימוש במערכת תיק רפואי 
מצטבר מידע רב של נתונים לגבי ציבור 

המטופלים והמאושפזים במרכז הרפואי. 
צוות הפיתוח פיתח סט כלים המאפשר 
הצפת נתונים בזמן אמת עבור הגורמים 

הרלוונטיים לטובת שיפור איכות ובטיחות 
הטיפול הניתן. כך, לדוגמה, מתבצעים בקרה 

בזמן על מתן טיפול מונע בכאב בפרק זמן 
שנקבע, מעקב אחר סכנה להיווצרות פקקת 

ורידית )DVT(, בקרת שימוש מושכל 
באנטיביוטיקה רחבת טווח, ניתוח שבר 

בצוואר ירך לחולים מגיל 65 ומעלה תוך 48 
שעות, ועוד.

הנתונים מגיעים לאנשי המקצוע הרלוונטיים 
ולמנהלי המחלקות בצורה מאובטחת, 

ישירות לסמארטפון ולתיבת הדואר 
האלקטרוני.

פועלים בזמן אמת

יחידת המחשוב ומערכות 
המידע במספרים:

4,100 תחנות קצה• 
200 שרתים • 
100 ריכוזי תקשורת• 
2,000 מדפסות• 
400 עגלות מחשב• 
200 מערכות מידע• 
מקום 1 בכללית שנה שנייה ברציפות!	 

המחשוב ומערכות המידע זכתה בפעם השנייה 
ברציפות במקום הראשון במתן שירות איכותי, מהיר 
ויעיל, מבין כל היחידות המקבילות לה בבתי החולים 

של כללית. שאפו!
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אוי לציון
ר

השנה שהחלה בקיץ 2014 הייתה מהקשות 
בחייה של רוסון אזברגה. זמן לא רב קודם לכן, 
אחרי 13 שנים כאחות חדר מיון בסורוקה, היא 

מונתה לניהול חדר הטראומה במחלקה לרפואה 
דחופה – אחד המקומות המאתגרים בבית החולים. 

מבצע צוק איתן תפס אותה כשהיא לומדת עדיין 
את התפקיד ונדרשת לנהל את חדר הטראומה 

בעיצומה של מלחמה, על כל המשתמע מכך. רבים 
מ-1,116 הפצועים שהובהלו לסורוקה בחמישים 
ימי הלחימה, חיילים ואזרחים, טופלו "במשמרת 

שלה". זמן קצר לאחר מכן נחתה על רוסון בשורת 
איוב אישית: אחיה הצעיר נהרג בתאונת דרכים. 

המוות, שהכירה מקרוב לאורך שנים כאחות מיון 
וטראומה, דפק לפתע בדלת ביתה. "זו הייתה שנה 

נוראית מבחינתי", אומרת מי שזכתה לאחרונה 
בפרס מנכ"ל כללית, ועננה מעיבה לרגע על פניה 

רבים מ-1,116 הפצועים 
שהובהלו לסורוקה בימי צוק 

איתן, טופלו "במשמרת שלה". 
זמן קצר לאחר מכן נחתה עליה 

בשורת איוב אישית: אחיה 
הצעיר נהרג בתאונת דרכים

"זו עבודה קשה שדורשת 
אנרגיות, אבל אותי היא לא 

שוחקת, להפך. יש אקשן תמידי 
שמזרים לי אדרנלין בדם. לתת 
עזרה ראשונה, להציל חיים – 

בעיני זהו סוג של שליחות"

עדיין את כל המשמעות, אבל מאוד התרגשתי 
מהמעמד".

תארי את התחושות... גאווה? כבוד?
"תמיד נעים לקבל פרס, אבל בטבע שלי אני מאוד 

צנועה. ישבנו כל המצטיינים לארוחה עם מנכ"ל 
כללית, הוא שוחח עם כל אחד מאתנו. זה היה 

כמובן מרגש, אבל לקח זמן עד שהפסקתי לשאול 
את עצמי 'למה דווקא אני' ו'מדוע זה בכלל מגיע 

לי'. הרי בטוח שיש הרבה אנשים שגם להם מגיע... 
מהאירוע הזה הבנתי, שהנתינה שלי בעבודה מאוד 
מוערכת בבית החולים, למרות שלי נראה שאני רק 

ממלאה את תפקידי".
ובכל זאת, למה דווקא את?

"לא אוהבת לדבר על עצמי, אבל כנראה מכיוון 
שאני כולי בתוך העבודה, נותנת את המיטב שאני 

יכולה, ולא שוכחת לומר ברוך השם ותודה לאל שיש 

שקורנות לאורך כל שיחתנו. "למרות הקושי 
הגדול, המשכתי לתת את כל כולי בעבודה, ומבלי 

שביקשתי תפקיד או שחיפשתי קידום, הדברים 
המשיכו לקרות מעצמם. בסיום אותה שנה 

מוניתי לתפקידי הנוכחי – סגנית אחות אחראית 
במלר"ד".

גם כשרוסון מספרת על המשבר האישי שעברה, 
אי אפשר שלא להבחין בניצוץ שבעיניה; אור של 

תקווה תמידית ושל אהבת אמת למקצוע שבחרה. 
קל לזהות אצלה את אותו "דרייב" פנימי, שבלעדיו 
לא הייתה מוכתרת למצטיינת המוסד וזוכה לכבוד 

השמור מדי שנה ל-18 איש בלבד מתוך 40,000 
עובדי כללית. "האהבה לסיעוד קיימת אצלי מגיל 
צעיר, ואני תמיד נותנת את כל מה שאני מסוגלת. 

ככה אני", היא אומרת בפשטות.
איך נודע לך על הזכייה? הופתעת?

"לגמרי. התקשרו ממשרד מנהל בית החולים 
שאגיע לפגישה עם האחות האחראית. חשבתי 

שזה דיון מקצועי כלשהו. מחוץ לחדר המנהל 
פגשתי רופא ממחלקה אחרת, חבר טוב שלי. 

הסתבר שגם לו יש פגישה אצל המנהל באותה 
שעה. עדיין לא חשדתי. נכנסנו לחדר, והוא התחיל 
להתמלא בעוד ועוד אנשי צוות. הרגשתי שמשהו 
קורה, אבל לא ידעתי מה. ד"ר דודסון, מנהל בית 

החולים, החל לדבר, ופתאום אני שומעת אותו 
אומר: 'אתם נבחרת המצטיינים, ונתחיל ברוסון 

אזברגה שהיא מצטיינת מנכ"ל'. לא הבנתי 

רוסון אזברגה הגיעה לנגב בעקבות האהבה, 
כשאיתה המטען שספגה בבית הוריה: מחויבות 

לעשייה, כבוד לכל אדם ואותה אש פנימית, 
שבלעדיה אי אפשר לשרוד 15 שנים בחדר 

המיון העמוס ביותר בישראל. לאחר שנה 
כסגנית האחות האחראית במלר"ד, העבודה 

המצוינת שלה זכתה להכרה רשמית עם בחירתה 
כמצטיינת מנכ"ל. בשיחה אישית למגזין סורוקה 

רוסון מספרת על חייה ומשפחתה, על השנה 
הקשה שעברה, על מובילות ומצוינות לפי 

תפיסת עולמה – ועל המקום שמהווה עבורה בית 
שני: המערך המציל חיים במרכז הרפואי סורוקה 

מאת אורן שריג
צילומים: אפרת זיסמן

באה
מאהבה
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לי עבודה כזאת. כדי לבצע כמו שצריך את התפקיד 
הזה צריך באמת הרבה נתינה, רגישות ואהבה 

למקצוע".
איך הגיבה המשפחה?

"הם מאוד מפרגנים וגאים בי. בטקס בעלי פגש 
את מנהל בית החולים, שוחח אתו ועם מנהל המיון 

והנהלת הסיעוד בבית החולים, וראיתי כמה שזה 
עשה לו חם בלב. הוריי, ההורים של בעלי – כולם היו 

גאים מאוד".

אקשן שמזרים אדרנלין לדם
רוסון נולדה בגליל, בכפר טובא זנגריה שליד ראש 
פינה. "מקום מקסים, הכול ירוק. גדלתי במשפחה 

נהדרת עם ההורים הכי מקסימים בעולם. משפחה 
גדולה, חמש בנות, ארבעה בנים. אבי לא למד, 

האחים שלי לא למדו, וגם שתיים מאחיותיי 

קשה שזורמים למיון ומקרי טראומה מורכבים. גם 
במקרים הפחות קשים, המטופל שמגיע למיון הוא 

תמיד כאוב, חסר אונים, לחוץ. בעיני זהו סוג של 
שליחות, לעזור לאנשים ברגעים כאלה".

איך מתפקדים בסביבת עבודה שבה פציעות 
ומוות הן דבר יומיומי?

"קשה להדחיק את המוות ואת הפציעות, המיון 
הוא מקום שלא מאפשר לעשות את ההדחקה 

הזאת, שעוזרת לכולנו לחיות בשקט. אבל אנחנו 
אנשי מקצוע, ועם הזמן מתרגלים לכך שזוהי 

מציאות החיים שלנו. אני חזקה ולא מזילה דמעות, 
אבל זה השתנה אחרי שאחי נהרג. הוא היה בן 

שלושים, עמד להתארס באותו שבוע, והתהפך עם 
טרקטורון. הפחד הכי גדול שלי התגשם – שמישהו 
ממשפחתי יגיע אלי למיון. בחודשים הראשונים לא 
יכולתי שלא לבכות כשהייתי רואה בחורים צעירים 

"לוקח הרבה מאוד זמן ללמוד 
להיות אחות מיון טובה. רוב 

הצוות במלר"ד צעיר, וחלק גדול 
מהזמן שלי מושקע בהדרכה, 
בלימוד ובגיבוש הצוות. ללמד 

טראומה זה עולם שלם"

"גדלתי בסביבה מאוד מגוונת, 
עם ערכים של דו קיום וכבוד 
הדדי. מבחינתי בנאדם הוא 

בנאדם, והאנרגיות שלי באות 
מאהבה. זה הדבר הבסיסי 
שצריך במערך מציל חיים"

התחתנו ולא למדו. אני הבטתי על אחותי הגדולה, 
שלמדה סיעוד ועובדת כאחות, והלכתי בדרכה. 
אבא עודד אותי ללכת ללמוד, ואני מוקירה אותו 
על כך. למדתי בתיכון בטובא והמשכתי ללימודי 

סיעוד באשקלון, שם הכרתי את בעלי, דרך אחותו 
שלמדה אתי. הם מרהט, ולא היה פשוט להתעקש 

על הקשר הזה".
כשרוסון הביעה בפני הוריה את רצונה להתחתן עם 

בחור בדואי מהנגב, הם גילו התנגדות. 
"לא ויתרתי, ולקח שש שנים עד שלאבא שלי נמאס 

והוא הסכים שנתחתן. כבר הייתי בת 26, עד אז 
גרתי בבית ההורים ועבדתי בבית החולים בצפת. 

אחרי החתונה גרנו שנתיים בבאר שבע ולאחר מכן 
עברנו לבית שבנינו ברהט, ליד משפחת בעלי. כיום 

אנו הורים לארבע בנות מקסימות, בנות 8, 10, 12 
ו-14, ואני מאושרת מהמשפחה שלי ומהעבודה 

בבית החולים".
ספרי על העבודה במיון. לא שוחק לאורך 

השנים?
"זו עבודה קשה שדורשת אנרגיות, אבל אותי היא 

לא שוחקת – להפך. יש אקשן תמידי שמזרים לי 
אדרנלין בדם, ואני אוהבת את זה. שינויים מהירים, 
תחלופה גבוהה, אין רגע דל. לתת עזרה ראשונה, 

להציל חיים. תמיד קורה משהו: תאונות דרכים, 
פיגועים, אירועים רבי נפגעים לא עלינו. המציאות 

כאן מטורפת. יכול להיות חדר רגוע, שש מיטות 
ריקות, ובתוך שניות הכול מתהפך עם פצועים 
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הרוגים בחדר טראומה. אבל עברתי את זה".
האם העבודה במיון משנה את הגישה שלך 

לחיים?
"מכיוון שבשגרה אני רואה פה זוועות, אני מודעת 
מאוד לכל הסכנות. כאשר מגיעים מקרי טראומה 

של ילדים עם כוויות או חבלות קשות, אני מייד 
מתקשרת הביתה ושואלת לשלום בנותיי. מבקשת 
מהן שינקטו באמצעי זהירות, מזכירה לבת הגדולה 

לשים לב בשבע עיניים לסיר על הגז. העבודה פה 
נותנת פרופורציה להבין מה חשוב בחיים באמת".

במיון צריך הכול "יותר"
כסגניתה של רחל דרורי, האחות האחראית 
במלר"ד, רוסון ממלאה מגוון תפקידים. היא 

משקיעה בליווי מקצועי ובהדרכה ומהווה כתובת 
לכל אחות ואח במיון, לפתרון בעיות מקצועיות 

ואישיות.
"כסגנית כל יום אני במקום אחר, מעורבת בכל 

פרט, וזה לא משעמם לרגע", היא אומרת, "כמו כן 
מקפידה לא להישאר מאחורי השולחן, אלא להיות 

עם החולים. חשוב לי מאוד לשמור על המגע עם 
המטופל, להישאר מחוברת לשטח ולאנשים. לכן 

אני משלבת בתפקיד את הכול: מסתובבת הרבה, 
מדריכה צוותים, מלווה אחיות חדשות, עושה סידור 

עבודה, מטפלת בבעיות של אנשים, ומתי שצריך 
נרתמת לעבודה כמו כולם. כשפצועים מציפים את 

המיון – אין מצב שלא אתן יד ואעבוד עם הצוות".
מה מייחד את עבודת האחות במיון?

"אחות מיון זו עבודה מאוד אינטנסיבית, פיזית 
ונפשית. בלי לזלזל באף אחד, יותר לחוץ כאן מאשר 

בכל מחלקה בבית החולים. במיון אי אפשר לעכב 
דבר, גם בעומס אדיר צריך לתפקד מהר ויעיל. 
האנשים לחוצים, אנו סופגים לא מעט צעקות 

וקללות. זהו עומס רגשי ונפשי, ממש סיר לחץ. 

רוסון אזברגה: 
תעודת זהות

מזה כשנה, סגנית אחות 	 
אחראית במחלקה לרפואה דחופה 

)חדר המיון( בסורוקה.
בשנים 2014-2015 הייתה אחראית חדר 	 

טראומה במערך מציל החיים בסורוקה.
מאחוריה 15 שנות עבודה בסורוקה 	 

כאחות חדר מיון. 
לפני כן עבדה בבית החולים פוריה 	 

בצפת, לאחר שסיימה לימודי סיעוד 
באשקלון.

בת למשפחה ערבית ישראלית מהכפר 	 
טובא זנגריה שבגליל.

מזה 15 שנה מתגוררת ברהט עם 	 
בעלה, מורה במקצועו, ועם ארבע 

בנותיהם.

"בחדר המיון צריך הכול 'יותר': 
יותר סבלנות, יותר רגישות, 

יותר עמידה במצבי לחץ. 
הכול פתאומי, קיצוני ודרמטי. 

זה מחייב אנשים עם אופי 
והכשרה מתאימה"

במיון צריך הכול 'יותר': יותר סבלנות, יותר רגישות, 
יותר עמידה במצבי לחץ. פה הכול פתאומי, קיצוני 
ודרמטי. זה מחייב אנשים עם אופי מתאים, ובכלל, 

לוקח הרבה מאוד זמן ללמוד להיות אחות מיון 
טובה. רוב הצוות צעיר, וחלק גדול מהזמן שלי אני 
משקיעה בגיבוש הצוות וכמובן בהדרכה ובלימוד. 

ללמד טראומה זה עולם שלם".
מה ה"אני מאמין" שלך כסגנית?

"אני מאמינה במגע אישי – גם מול הצוות, גם עם 
החולים. זה מאוד חשוב. להקשיב, לעזור, לפתור 

בעיות מקצועיות ואישיות. בלי זה אי אפשר".
איך את מצליחה לשלב בית, משפחה וקריירה?

"זה מרתון שלא נגמר. אני תמיד אומרת שיש לי 
משפחה אחת ברהט ומשפחה שנייה בסורוקה. 

מאמינה שאם עושים – עושים כמו שצריך. אין דרך 
ביניים. בעלי אומר שאני עובדת כאילו שסורוקה 

הוא בית החולים הפרטי שלי. זה לא קשור לתפקיד, 
אני מרגישה שהמיון הוא הבית שלי. סורוקה הוא 
בית חולים ענק ואדיר, שמשרת אוכלוסייה מאוד 

גדולה ומגוונת ואני מאוד גאה שזה מקום העבודה 
שלי. יחד עם זאת, יש לזה מחיר. מרוב שאני מנסה 

להיות סופר-וומן – בישולים, ניקיונות, הסעות של 
הבנות לחוגי הנגינה שלהן בבאר שבע – אין לי 

שנייה זמן לעצמי. חמותי והאחיות של בעלי עוזרות 
מאוד, אני מקבלת מהן תמיכה מעל ומעבר. אני 
גרה רחוק מהמשפחה שלי, ולולא העזרה הזאת 

הייתי קורסת. לא יכולתי לחלום על יותר טוב מזה, 
ואני מודה כל יום לבעלי ולמשפחה המדהימה 

שלו". 
מאיפה מגיעות האנרגיות האלה?...

"קודם כול מחינוך של ההורים לתת, להיות מחויבים 
למה שעושים, לכבד כל אדם באשר הוא. גדלתי 

בסביבה מאוד מגוונת, עם ערכים של דו קיום וכבוד 
הדדי. מבחינתי בנאדם הוא בנאדם ולא משנה 

אם הוא רופא או סניטר, יהודי או מוסלמי, בדואי 
או פלאח. מעבר לכך, מה שמניע אותי זו אהבה: 
לבנות, לבעלי, לעבודה, לבית. זה הכוח האמיתי".

אומרת כל יום תודה
מבחוץ, העבודה במיון ובטראומה נראית מלחיצה 
ושוחקת. כשאנו שואלים את רוסון אם לא חשבה 

מעולם על פסק זמן, או על מקום עבודה אחר, 
היא עונה מייד: "לפני כמה שנים, למשך תקופה 

קצרה, ניסיתי לעבוד בחצי משרה כאחות אחראית 
במרפאה ברהט – בעיקר כי בעלי רצה – וזה היה 

פחות מעניין מבחינתי. מציעים לי כל הזמן לעבוד 
בקהילה, אבל אני כבר יודעת שבשבילי רק בית 

חולים הוא המקום הנכון".
עד כמה פופולרי מקצוע הסיעוד ברהט?

"בשנים הראשונות שלי בסורוקה היינו שתי אחיות 
ערביות יחידות במיון. בשלוש-ארבע השנים 

האחרונות פתאום הן הגיעו אחת אחרי השנייה, 
וכיום יש 12 אחיות ואחים ממוצא ערבי במיון 
סורוקה. ברקנאטי נפתחו מסלולים מיוחדים 

ללימודי סיעוד לבנות בדואיות, וכיום אני שומעת 
על הרבה בנות ברהט שלומדות סיעוד או הולכות 

ללמוד. זו בהחלט מגמה חיובית".
מה החלום שלך?

"מה שצריך לקרות – יקרה. אני לא עסוקה בלהביט 
רק קדימה, אלא דווקא זוכרת להסתכל גם אחורה: 

אומרת כל יום תודה לאלוהים, שהגעתי לאן 
שהגעתי. יש לי בעל נהדר, ארבע בנות מוצלחות, 

מקום עבודה טוב, אוהבים אותי ואני מקבלת 
הערכה – מה אני צריכה יותר מזה?".

ובכל זאת, מה תאחלי לעצמך?
"להמשיך איך שאני. בריאות לבנות, שילמדו 

ויתחתנו. שיהיה רק נחת ושקט, ושאהיה מרוצה 
בעבודה כל הזמן. לא מבקשת הרבה; שיישאר כמו 

עכשיו, עם שיפורים... אני זוכרת תמיד שהגעתי 
לנגב בגיל 26 אחרי שהתחתנתי, רחוקה מההורים, 

במשפחה חדשה, מקום עבודה חדש ומנטאליות 
לא מוכרת. היה לי חשוב להשתלב בחברה החדשה 
ובמקום העבודה החדש. עשיתי את הכול כדי שזה 

יקרה, ואני ממשיכה בכך. אמנם לא קל לי, אבל 
אני חווה סיפוק מכך שאני נותנת כל מה שאני 

יכולה לחולים, לצוות, למשפחה. זה עושה אותי 
מאושרת".
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קשה למצוא מעשה אנושי נאצל יותר מאשר 
תרומת כליה לאדם זר. 375 תרומות כליה מתורמים 

אלטרואיסטים בוצעו עד כה בישראל, רבות מהן 
דרך עמותת "מתנת חיים" בראשות הרב הבר )ראו 

מסגרת(. תרומה כזו בוצעה לראשונה בסורוקה, 
כאשר יהונתן ארד, מתכנת מחשבים מהיישוב 

סוסיא, בן 34 ואב לחמישה, תרם כליה לרחל סגרון 
בת ה-59 מעתניאל, שטופלה במשך שנתיים 

במכון הדיאליזה. ניתוחי ההנצלה וההשתלה בוצעו 
בסורוקה בהצלחה, ושני המטופלים מתאוששים 

מהם היטב. היכרות ראשונה בין השניים נערכה 
במפגש שנערך ביניהם בבית החולים, בנוכחות 

הצוות ובני המשפחות. "קשה לתאר את עוצמת 
ההתרגשות של כולנו", מעידה ויקטוריה סימון, 

מרכזת תחום השתלות כליה בבית החולים, 
שליוותה את התהליך מראשיתו.

הכליה הוצאה מגופו של יהונתן בגישה 
לפרוסקופית, בניתוח שבוצע על ידי ד"ר מורד 

עסלי מהמחלקה לאורולוגיה בסורוקה יחד עם 
מנהל המחלקה, ד"ר אנדרה נוילנדר. הייתה זו 

הנצלת כליה שנייה בסורוקה שנעשתה בכירורגיה 
זעיר פולשנית, המאפשרת החלמה מהירה וקלה 

יותר בהשוואה לניתוח בגישה פתוחה.
ההשתלה בוצעה על ידי צוות שכלל את ד"ר עבד 

אל רחמן אבו גנים ממחלקה כירורגית א' בסורוקה, 
יחד עם מנהל המחלקה פרופ' סולי מזרחי, 

ומנתח אורח מביה"ח שערי צדק –  ד"ר מנדי בן 
חיים. עבור ד"ר אבו גנים, תושב לקיה שבנגב, 

הייתה זו השתלה ראשונה שביצע בארץ, לאחר 
שרק לאחרונה שב לסורוקה מהמבורג, שם עשה 

השתלמות על בהשתלות. 

חוויה יוצאת דופן
בתום שתי הפרוצדורות, אושפז יהונתן במחלקה 
לאורולוגיה ורחל אושפזה במחלקה כירורגית א'. 

מרכזת ההשתלות ויקטוריה סימון, שב-27 שנותיה 
כאחות – מתוכן כ-17 במכון הדיאליזה בסורוקה – 

כבר ראתה דבר או שניים, מספרת על חוויה יוצאת 
דופן עבור כל המעורבים במהלך. "לגמרי במקרה, 

המּוסר – והכליות
מפגש מרגש נערך בין תורם הכליה האלטרואיסט הראשון בסורוקה, לבין האישה שקיבלה בזכותו את מתנת החיים. 

"אי הנוחות שלי היא מחיר קטן לעומת החיים שאפשר לתת לאדם אחר", אומר יהונתן ארד מסוסיא, אב לחמישה, 
שהעניק כליה בריאה לרחל סגרון מעתניאל. בסיפור הזה אין שום מוסר כליות – רק תחושת התעלות של מצווה, 

הכרת תודה ומחווה אנושית ממדרגה ראשונה

יושבים בקדמת התמונה: התורם יונתן ארד ומקבלת הכליה רחל סגרון, כשמסביבם הצוות הרפואי שטיפל בהם 

הניתוח נקבע ליום הולדתו העברי של יהונתן. 
הגעתי אליו לפני הניתוח עם בלונים ומתנות בשם 
כל הצוות. כעבור יומיים, באורולוגית, הצוות חגג לו 

פעם שנייה בנוכחות חברי הנהלה שהגיעו לברך. 
מיותר לומר כמה המושתלת ומשפחתה אסירי 

תודה, מדובר בשתי משפחות של אנשים מאמינים 
שרואות בכך מצווה וחסד".

פרופ' סולי מזרחי, מנהל מחלקה כירורגית א', 
מספר כי בסורוקה נעשה מאמץ לקדם את 

נושא ההשתלות מן החי, בכלל זה עידוד תורמים 
אלטרואיסטים. "אנו רואים לאחרונה התעוררות 

בתרומות כאלה, ולראיה, יהונתן הוא תורם הכליה 
האלטרואיסט השלישי מסוסיא. נשמח לחזק את 

שיתוף הפעולה עם הרב הבר ועמותת מתנת חיים, 
ואני תקווה שנזכה לעוד תורמים כאלה בדרום. 

בסורוקה ממתינים כ-40 מטופלים להשתלת כליה, 
וכל תרומה היא בפירוש מתנת חיים. מבחינה 
רפואית אנו ערוכים היטב לבצע השתלות הן 

מהחי והן מהמת, בשילוב כוחות בין הנפרולוגים, 
הכירורגים המשתילים ומרדימים, עם מעטפת 

מצוינת של צוות אחיות ועו"סיות, וכמובן המתאמת 
ויקטוריה שעושה עבודת קודש בתיאום, הדרכה 

וליווי של המטופלים לאורך כל הדרך".

כל המציל נפש אחת
"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו", 

אומר התורם יהונתן ארד, "אי הנוחות שלי היא 

מחיר קטן לעומת החיים שאפשר לתת לאדם 
אחר". בשיחה מביתו שבסוסיא, שם הוא מתאושש 

מהניתוח, מספר יהונתן על השתלשלות העניינים 
שהביאה אותו למעשה המיוחד. 

"אני מכיר היטב את שני התורמים האחרים 
מהיישוב. בתחילה הרמתי גבה, אבל ראיתי איך 
הם מתאוששים מצוין מהניתוח וחוזרים לחיים 

רגילים, ובמקביל, איזו התרגשות המעשה שלהם 
יצר ביישוב, כמה תמיכה הם מקבלים וכמה הם 
מאושרים מכך שהצילו אדם ממוות. לאט לאט 

התגבשה בי ההחלטה. המשפחה הבינה אותי, רק 
היה חשוב לכולנו לדעת שהבריאות לא נפגעת. 

הבנתי, שכתורם כליה לא רק שאחיה חיים רגילים 
אלא שמעכשיו אני במעקב רציף ותחת בקרה שרק 

יעזרו לשמור על הבריאות הכללית". 
כאשר יהונתן פנה לעמותת מתנת חיים, לא היה לו 
חשוב מי האדם שיקבל את התרומה, אבל זמן קצר 

לאחר מכן פנתה אליו עובדת סוציאלית מהיישוב 
ושאלה אם יסכים שהתרומה תיוחד לאישה מיישוב 

שכן. "כמובן שהסכמתי", הוא אומר, "עניי עירך 
קודמים".

יהונתן מתאושש כעת בבית, יחד עם בנו התינוק, 
בן שלושה חודשים וחצי. "הוא זוכה להרבה שעות 
אבא, למרות שכרגע אני עוד מנוע מלהרים אותו 

על הידיים", הוא אומר, "מה שחשוב הוא שהיישוב 
והקהילה מחבקים ועוטפים אותנו, כולם בעננים, 

וזה פשוט מדהים".

"מתנת חיים": מפעל החיים של הרב הבר
עמותת "מתנת חיים" הוקמה על ידי הרב ישעיהו הבר, שעבר בשנת 2007 תקופה של טיפולי דיאליזה 
מתישים. בעקבות התנסותו האישית, ולאחר שעבר בעצמו השתלת כליה, בחר הרב להקדיש את חייו 
לקידום התרומה האלטרואיסטית כדי להציל כמה שיותר חולי כליות קשים. העמותה מעודדת אנשים 

המעוניינים לתרום את כלייתם לשם הצלת חיים, על בסיס התנדבותי בלבד, והארגון כולו פועל ללא 
כוונות רווח מתוך מניע אחד המשותף לכל העושים במלאכה: רצון ונכונות לעזור לזולת ולהציל חיי אדם.
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חיים בדרום
יום במערך חדרי המיון בסורוקה

ם
ני

ניי
ע

ה
ז 

רכ
מ

בחדרי המיון בסורוקה )המחלקות לרפואה דחופה( ובחדר הטראומה של בית החולים מטופלים מדי שנה אלפי ישראלים 
– אזרחים וחיילים, תושבי הנגב ומטיילים, מבוגרים וילדים – שהובהלו למיון סורוקה כשהם בסכנת חיים וניצלו בזכות טיפול 
מהיר, מקצועי ומסור מאין כמוהו. "כבית חולים יחיד באזור גיאוגרפי גדול, האחראי על בריאותם של כמיליון איש, לסורוקה 
אין תחליף – אנו מחויבים להיות הכי טובים שאפשר כדי להציל חיים במקרי חירום, בלחימה כמו בשגרה", אומר מנהל בית 
החולים, ד"ר אהוד דודסון, "רק טבעי שקידום המערך מציל החיים מצוי בעדיפות-על במימוש התוכנית האסטרטגית שלנו". 
העמודים שלפניכם מוקדשים לרשמים מצולמים מביקור במלרד"ים של סורוקה – אחד מעמודי התווך של בית החולים

צילומים: אפרת זיסמן
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מלר"ד סורוקה הכולל את המיון הפנימי, האמבולטורי, הכירורגי והאורתופדי, 
מנוהל על ידי ד"ר יבגני שניידר ומנהלת הסיעוד רחל דרורי | המלר"ד משולב 

במערך מציל החיים בניהולו של ד"ר דן שוורצפוקס | זהו חדר המיון הפעיל 
ביותר בישראל עם ממוצע של 400 פניות ביום | 25% מהפונים מופנים לאשפוז 
במחלקות בית החולים | מדי שנה נקלטים במיון 250 חולים עם התקף לב, 250 

מקרי שבץ מוח וכ-500 חולים הנזקקים להחייאה והנשמה. 

מיון ילדים פועל במסגרת מרכז סבן לרפואת ילדים ומנוהל על ידי ד"ר מיכל 
מימון ומנהלת הסיעוד ליליה פודולסקי | קולט כ-36,000 פניות בשנה | בקרוב 
ייפתח בו חדר סדציה ופרוצדורות, כולל שירות מיני-טראומה לילדים |  מפעיל 

תוכנית חדשה להתמחות ברפואה דחופה ילדים | מקדם מהלך של שיפור 
בשירות, כולל קיצור זמני המתנה ושירות sms חדש.

מיון יולדות פועל במסגרת מרכז סבן למיילדות בהנהלת ד"ר דורון דוקלר 
ומנהלת הסיעוד סביונה בן איון | מטפל בכ-34,000 פניות בשנה | צוות הרופאים 

והאחיות במיון יולדות נותן מענה לנשים הרות החל מהמחצית השנייה של ההיריון 
| כ-17,000 לידות מתבצעות בשנה במרכז סבן למיילדות ב-25 חדרי לידה אישיים 

וממוגנים.

מיון נשים פועל במסגרת מרכז סבן למיילדות | בראשו עומדים ד"ר בועז 
שיזף ומנהלת הסיעוד שלומית הר לב | מטפל בכ-14,000 פניות בשנה| צוות מיון 

נשים מטפל בנשים הרות במחצית הראשונה של ההיריון ובמכלול בעיות רפואיות 
גינקולוגיות אחרות | במיון נשים מופעל המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית, 
על ידי צוות רב מקצועי שכולל רופאי נשים, אחיות ועו"סיות | השירות פועל 24 

שעות ביממה | כ-50 נשים מטופלות במרכז זה מדי שנה.
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1. נוירולוגיה תפקודית היא 
תחום המטפל בהפרעות נוירולוגיות 
שאינן נגרמות מבעיות אורגניות של 

מערכת העצבים, אלא מן הממשק בין 
גוף ונפש. מדובר במטופלים הסובלים 

מתופעות כגון כאבי ראש, כאבים 
כרוניים אחרים, איבודי הכרה שאינם 

נובעים מאפילפסיה, ומהפרעות 
רפואיות בלתי מוסברות למיניהן.

2. המרפאה 
לנוירולוגיה תפקודית 

בסורוקה היא מרפאה 
ייחודית, הן באופי 

המטופלים המופנים אליה 
והן בגישה הטיפולית. "אנו 
מיישמים את המודל הביו-

פסיכו-סוציאלי ומתייחסים 
באופן כוללני לאספקטים 

השונים של המטופל 
בעזרת צוות רב מקצועי", 
אומר מנהל היחידה, ד"ר 

יעקב עזרא, "הייחוד שלנו 
הוא ביכולת למקם את 

הפרעת המטופל על גבי 
הספקטרום גוף-נפש, 

להעריך מהו מקור הסבל 
ובהתאם לכך למקד את 

הטיפול".

3. הפרעות תפקודיות, מציין ד"ר עזרא, הן שכיחות מאוד. 
"רבים מהפונים למרפאות הקהילה סובלים מהפרעה תפקודית, אך 

בחלקם הגדול אינם מאובחנים נכון. טיפולים התנהגותיים הוכחו כיעילים 
במחקרים רבים, אך נמצאים בתת-שימוש ב'ארגז הכלים' של הרפואה 

המודרנית. המרפאה שלנו פועלת מזה שלוש שנים כדי לגשר על 
הפערים הללו, ומטפלת מדי שנה במאות מטופלים". 

4. כל מטופל עובר הערכה רפואית נוירולוגית 
ומופנה למטפלים השונים בהתאם לצרכיו. הצוות משלב 
טיפולים תרופתיים עם טיפולים התנהגותיים, פיזיקליים 

ופסיכולוגיים. חלק מהמטפלים מורשים לטיפול 
בהיפנוזה רפואית, וכולם מיומנים בטיפול בטכניקות 
לשליטה במתח כגון הרפיה, מדיטציה ודמיון מודרך. 

חלק מן המטופלים מופנים לטיפול בקבוצת המדיטציה, 
המשלבת טיפול קוגניטיבי התנהגותי ומדיטציית 

mindfulness ומעניקה למטופלים תובנות חדשות על 
הקשר בין גוף לנפש וכלים לשליטה בתחושות הגופניות. 

5. הטיפולים הפיזיותרפיים ניתנים על ידי פיזיותרפיסטית 
מנוסה, המתמחה בטיפול בכאב כרוני ומורשית לטיפול בביו פידבק. אחד 

הכלים הטיפוליים הוא קבוצת הליכה, המנוהלת על ידי פסיכולוג 
ופיזיותרפיסטית במשותף, אינה מוגבלת בזמן ומתנהלת כ"קבוצת רכבת": 

המטופלים מצטרפים אליה כרצונם ומסיימים לאחר שמיצו את הטיפול. 

6. העובדת הסוציאלית 
מלווה ותומכת במטופל ובבני 

משפחתו בהתמודדות עם בעיות 
תפקודיות, רגשיות וחברתיות, 
הנובעות מהמצב הרפואי, תוך 

זיהוי וגיוס כוחות ומשאבים קיימים 
והגברת יכולת המטופל לעשות 

בהם שימוש יעיל. ההתערבות 
כוללת סיוע בחזרה לתפקוד מרבי 
במסגרת הקהילה והמשפחה, וכן 

יצירת המשך קשר וטיפול בקהילה. 

7. השירות ניתן כחלק 
ממרפאת מרכז המוח שנפתחה 

לאחרונה בסורוקה. צוות 
המרפאה כולל רופא נוירולוג 

– ד"ר יעקב עזרא, פסיכולוגים 
רפואיים – עודד המרמן, שרון 

בירו, אורית בן אבי, כריס ניוולט 
ואווה פרברוף, פסיכיאטר – ד"ר 

צור מאיר, פיזיותרפיסטית – 
מיכל כץ, עובדת סוציאלית 

– נועה שמיר, אחות – גל בונה, 
ומזכירה – אסתר מולוקנדוב.
לאחרונה הושקה במרפאה, 

לראשונה בנגב, התמחות 
בפסיכולוגיה רפואית.

8. ד"ר עזרא הוא מומחה בנוירולוגיה ומורשה 
להיפנוזה רפואית, בוגר ביה"ס לרפואה של הטכניון 

והתמחויות בנוירולוגיה בבילינסון ובאיכילוב. בשירותו 
הצבאי פיקד על המרפאה הנוירולוגית בצריפין והיה 

יועץ קצין רפואה ראשי לנוירולוגיה. לפני הגעתו 
לסורוקה בשנת 2011 עבד כרופא בכיר במחלקה 

לנוירולוגיה בהדסה עין כרם, שם הקים מרפאת כאבי 
ראש ושימש כנוירולוג של מרפאת כאב.

9.  אחד מתחומי 
העניין של המרפאה הוא בעיות 
רפואיות בלתי מוסברות. אנשי 
הצוות עורכים מחקר על מנת 

להעריך את שיעור הבעיות הללו 
באוכלוסייה, את המאפיינים שלהן 
ואת הדרכים הנכונות ביותר לטפל 

בהן. החזון הוא יצירת מודל אבחנתי 
וטיפולי, שידע להעריך את החולים 

הללו בצורה מדויקת ולתכנן את 
הטיפול בהם באופן היעיל ביותר.

10. מסכם ד"ר עזרא: "הגישה 
הטיפולית המשולבת, המאפיינת את המרפאה 

שלנו, מאפשרת למטופלים לקבל שליטה 
על חייהם ולחזק את כוחות ההתמודדות 

שלהם עם המחלה ועם הסימפטומים שלה. 
שיטות הטיפול המיושמות במרפאה מסייעות 

בהעצמת המטופל ובהקניית כלים להתמודדות, 
 לריפוי ולשיפור איכות החיים".

יין
ענ

ול
ר 

קצ

פותרי התעלומות
10 דברים שטוב לדעת על המרפאה לנוירולוגיה תפקודית בראשות ד"ר יעקב עזרא

מימין: גל בונה, אחות מרפאות מרכז המוח, אסתר מולוקנדוב, 
מזכירת המרפאה, כריס נייוולט, מתמחה בפסיכולוגיה רפואית, 

ד"ר יעקב עזרא, מנהל המרפאה לנוירולוגיה תפקודית וסגן מנהל 
המחלקה לנוירולוגיה, נועה שמיר, עובדת סוציאלית של המרפאה.

צילום: אפרת זיסמן
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הפרס הוענק בכנס בינלאומי לשיקום נוירולוגי, 
שהתקיים לאחרונה במוסקבה. בנוסף לפרסים שניתנו 

ליחידות השיקום המצטיינות מכל רחבי רוסיה, חולקו בכנס 
שני פרסים לרופאי שיקום מחו"ל, שבפעילותם תרמו רבות 

לפיתוח תחום זה ברוסיה – כאשר כאחד מהם נבחר ד"ר יולי 
טרגר, המוביל את מחלקת השיקום בסורוקה. 

מאז פתיחתה של המחלקה בשנת 2014 טופלו בה בהצלחה 
מאות מטופלים בכל תחומי רפואת השיקום, כגון אורתופדיה, 

קטיעות גפיים, פגיעות ראש, אירועים מוחיים, פגיעות חוט 
שדרה, אונקולוגיה, מחלות קשות, ניתוחי לב, ניתוחי ריאות 

וניתוחי מעיים.
במחלקה פועל צוות רב מקצועי הכולל צוות סיעוד ייעודי 

לשיקום, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, 
עובדות סוציאליות ופסיכולוג שיקומי. הצוות נעזר בציוד 
מתקדם כגון הליכון אנטי-גרוויטי, ה"מציף" את המטופל 

באופן מבוקר ומאפשר נשיאת משקל חלקי בלבד, מכשיר 
מדיטאץ' לתיאום יד ורגל  ומערכת מציאות מדומה.

"בשנים האחרונות אנו עדים לצורך עולה וגובר במערכת 
שיקום למטופלים עם צרכים מורכבים, שנפגעו ממחלה 

או מטראומה", מסר ד"ר טרגר, "בין איגוד השיקום הרוסי 
לאיגוד השיקום הישראלי מתקיים שיתוף ידע וניסיון בטיפול 

במשתקמים, ואני שמח על הזכייה שמציבה את מחלקת 
השיקום בסורוקה כמובילה בתחומה".

במסגרת תפקידה היא מייצגת את הרופאים העוסקים בתחום הפתולוגיה בפני 
ההסתדרות הרפואית ומשרד הבריאות, ממונה על תכני ההתמחות ועל בחינות 
ההתמחות תוך עבודה משותפת עם המועצה המדעית, ואחראית לסייע בארגון 

כנסים מדעיים בתחום זה בארץ.
פרופ' שאקו-לוי היא בוגרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, התמחתה 

בפתולוגיה ובפתולוגיה אונקולוגית בשני מרכזים מובילים בניו יורק וכן כיהנה 
כפרופ' אורח במסגרת שנות שבתון בארה"ב, במרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק 

בצפון קרולינה ובאוניברסיטת יוטה. 
צוות המכון לפתולוגיה בסורוקה עוסק בבדיקת תאים ורקמות לצורך אבחון מחלות 

הבאות לידי ביטוי בשינויים מורפולוגיים, ובודק כ-65,000 דגימות בשנה. בין היתר 
מתבצעות במכון בדיקות דחופות, המאפשרות לתת למנתח תשובה בתוך עשרים 
דקות בלבד לצורך קבלת החלטות בזמן הניתוח. במעבדה לפתולוגיה מולקולרית, 

הפועלת כחלק מהמכון, מתבצעות בדיקות המשמשות להתוויה טיפולית בחולי 
סרטן ומסייעות באבחון גידולים נדירים. מספר הבדיקות במעבדה זו והמגוון שלהן 

עולים מדי שנה בעשרות אחוזים.
"מקצוע הפתולוגיה הוא הבסיס לרפואה", אומרת פרופ' שאקו-לוי, "אנו נותנים 
שירות לכל מחלקות בית החולים ומוטלת עלינו אחריות רבה, שכן אנו קובעים 

אבחנות הרות גורל המבחינות בין מצב שפיר לממאיר".

פרס יוקרתי הוענק ברוסיה לד"ר טרגר

פרופ' שאקו-לוי: יו"ר איגוד הפתולוגים

ד"ר יולי טרגר, מנהל מחלקת השיקום בסורוקה ויו"ר האיגוד הישראלי 
לשיקום, זכה בפרס יוקרתי של משרד הבריאות ואיגוד השיקום ברוסיה. 

פרופ' רותי שאקו-לוי, מנהלת המכון לפתולוגיה בסורוקה, 
נבחרה ליו"ר איגוד הרופאים הפתולוגים בישראל.

לסורוקה
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עושים כבוד

האות מוענק מדי שנה על ידי האיגוד לשלושה רופאים, 
שתרמו במעשיהם ובפועלם במידה רבה לקידום הרפואה 

הפנימית בישראל בתחומי המחקר, ההוראה והטיפול בחולים. 
פרופ' סיקולר, בוגר בית הספר לרפואה בירושלים, החל דרכו בסורוקה 

בשנת 1973 כסטאז'ר, התמחה ברפואה פנימית והשתלם במחלות הכבד 
באוניברסיטת ייל בארה"ב. במשך ארבעה עשורים רשם קריירה עשירה 

שבמהלכה פרסם יותר מ-70 עבודות מחקר וזכה 14 פעמים בפרס "מרצה 
מצטיין" מטעם אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון. פרופ' סיקולר 
ניהל בסורוקה את היחידה למחלות כבד ומעבדה שהקים לחקר מחלות 
כבד, היה מנהל מחלקה פנימית ב' ויו"ר החטיבה לרפואה פנימית וכיהן 

כסגן דיקן וכמנהל בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. לאחר פרישתו 
לגמלאות הוא ממשיך לעבוד בסורוקה בתחום מחלות הכבד ואבטחת איכות, 

מלמד בבית הספר לרפואה ומכשיר מורים בפקולטה למדעי הבריאות 
שבאוניברסיטת בן גוריון. ד"ר נמרוד מימון, מנהל מחלקה פנימית ב': "פרופ' 

סיקולר גידל דורות של סטודנטים ורופאים שהפיצו את תורתו, ומסמל לכולנו 
את דמות הרופא הקלאסי. הוא אחד הרופאים המובילים בארץ ברפואה 

פנימית ובתחום הכבד בפרט, ולשמחתנו, ממשיך לתרום מהידע שלו ומניסיונו 
העצום לטובת המטופלים, הסטודנטים והמתמחים. אין ראוי ממנו לפרס".

"פרס דניאלי" מוענק לזכרה של דניאלי זוננפלד 
ז"ל, כשנהרגה בגיל עשרים בתאונת דרכים בעת 

ששבה מהתנדבותה במחלקה האונקולוגית במרכז 
שניידר לרפואת ילדים. דניאלי, שהתכוננה ללימודי 

אות מפעל חיים לפרופ' סיקולר

"פרס דניאלי" לרופא ואחות המטפלים בילדים חולי סרטן

פרופ' עמנואל סיקולר, מומחה ברפואה פנימית בסורוקה, לשעבר יו"ר החברה 
הישראלית לחקר הכבד, זכה באות מפעל חיים של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית.

ד"ר עבד אבו קוידר מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים בסורוקה, וחיה 
הירשבג, אחות במחלקה, קיבלו את הפרס בטקס מרגש בבית הנשיא. 

רפואה, ליוותה במסירות ילדים חולים סרטן מתוך 
צורך לשלב אהבה ומסירות אנושית במקצוע 

הרפואה, ואישיותה המיוחדת נגעה בחייהם של 
עשרות חולים ומשפחות.

השנה הוענק הפרס לראשונה תוך התמקדות 
בצוותי מחלקות אונקולוגית ילדים בבתי החולים 
ברחבי הארץ. כל המועמדים לפרס הומלצו על 
ידי משפחותיהם של ילדים חולי סרטן, שטופלו 

במחלקות. "לא מפתיעה הבחירה בד"ר עבד אבו 
קוידר", מעיד פרופ' יוסף קפלושניק, מנהל המחלקה 

להמטו-אונקולוגיה ילדים, "מדובר ברופא נעים 
הליכות, שחיוך תמידי נסוך על פניו, נכון תמיד לעזור, 

בעל שלוות נפש עמוקה, האוהב את החולים ומתייחס 
אישית כל ילד מטופל". מוסיף פבל ולקין, אח אחראי 

במחלקה: "אלו הם שני אנשים מאוד מיוחדים, 
העובדים מכל הלב וראויים ביותר לקבל את הפרס. 
חיה נותנת את כולה, מאוד אכפתית וקשובה, תמיד 
פה בשביל המשפחות והמטופלים, ועבודתה למען 

הילדים ממשיכה גם מעבר לשעות העבודה".
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במהלך  2016 יצאו 13 מטופלי המודיאליזה, ומטופל נוסף בדיאליזה 
פריטוניאלית, לטיול מאורגן במרוקו. הרוח החיה מאחורי המבצע היה ג'ילברט 
לב, אח מוסמך במחלקה לנפרולוגיה ובמכון הדיאליזה בסורוקה, המשמש גם 

כמדריך טיולים מוסמך ומתמחה ביעד הקסום – מרוקו. יציאתם של מטופלי 
דיאליזה לחו"ל, לתקופה העולה על שלושה-ארבעה ימים, הינה מורכבת 

ומחייבת התקשרות עם מכוני דיאליזה במדינת היעד. החשש והאתגר הכרוכים 
בתהליך זה, מונעים פעמים רבות מהמטופלים לקבל החלטה לטוס לחו"ל. הטיול 

התאפשר הודות לשילוב הנדיר של אח המודיאליזה ומדריך טיולים המתמחה 
במרוקו.

ג'ילברט והצוות 
המקצועי של חברת 

הנסיעות "שגיא 
טורס" שקדו על תכנון 

המסלול המותאם 
לצרכים המיוחדים 

של המטופלים, כולל 
שלושה טיפולי דיאליזה 
במשך עשרת ימי הטיול 

ביעדים שונים במרוקו. 
להוצאת הטיול לפועל 

נדרש שיתוף פעולה של 
מספר גורמים, ביניהם  
דיאטנית, אח דיאליזה, 

רופא, מכוני דיאליזה 

ת
ע

שוב לד
ח

יחידת השירות בסורוקה מקדמת תוכניות בהתאם 
לאסטרטגיה של כללית ולתפיסת "המטופל 

בידיים טובות". ביחד עם הנהלת חטיבת הילדים, 
מובילה היחידה תהליכים ופרויקטים לשיפור 

חוויית המטופל בחטיבה לרפואת ילדים. הרופאים 
המתמחים בחטיבה נבחרו להשתתף בפרויקט 

ייחודי וראשון מסוגו בנושא חוויית המטופל, וזאת 
מכמה סיבות: 

הם מצויים במעגל המטפלים העיקריים.	 
מקיימים קשר שוטף עם המטופלים והוריהם.	 
מהווים את דור רופאי העתיד של סורוקה. 	 
בעלי  תפקיד משמעותי בעיצוב תרבות ארגונית 	 

מכוונת חוויית מטופל. 
לפרויקט הוגדרו מספר מטרות:

הקניית עקרונות וכלים לניהול חוויית המטופלים 	 

ומלוויהם בתהליך הקליטה וההשתלבות של 
המתמחים בחטיבה. 

הטמעת שפה ותרבות שירות המותאמות 	 
לרפואת הילדים. 

חיזוק חשיבות חוויית המטופל כחלק משירות 	 
רפואי איכותי.

העלאת המודעות לחשיבות שיתוף הפעולה בין 	 
הסקטורים.

הקניית מיומנויות למניעה והתמודדות עם מצבי 	 
שירות מורכבים, התנגדויות וכעסים.

תהליך העבודה החל במיפוי והתאמת צרכים, 
שבמסגרתם נערך מפגש השקה מקדים עם 

הנהלות המחלקות והתקיימו ריאיונות ותצפיות 
בחטיבה. השלב הבא כלל פיתוח והתאמת תכנים, 

סימולציות ואירועים לניתוח בסדנה. כעשרים 

מתמחים השתתפו בסדנה בת ארבעה ימים 
שכללה הצגת מודלים, כלים ומיומנויות ייחודיים 

לחוויית המטופל בבתי חולים. החומרים התבססו 
 )evidence based( על מחקרים משמעותיים
ועל ניתוח מקרים במרכזים רפואיים מובילים 

בעולם )bench mark(. הוצגו עקרונות וכלים 
מתוך תפיסת ה-patient care ומתוך הניסיון 

שנצבר בהטמעת תהליכי שיפור השירות בארגוני 
בריאות בארץ. שלב ההכשרות בפרויקט הסתיים 

בתהליך ליווי אישי והטמעה )OJT( – שכלל חניכה 
אישית לכל מתמחה ומתן משוב בזמן אמת, 

ובמפגש משותף ומסכם עם כל מנהלי המתמחים 
שבמהלכו ניתנו כלים ניהוליים ודגשים רלוונטיים 
להמשך מיסוד והטמעה של השפה והמיומנויות 

שנרכשו. 

הטיול למרוקו:
        הכול כלול, גם הדיאליזה

במרוקו, חברות ביטוח וטבחית מלווה. הטיול היה מוצלח ביותר מכל הבחינות, 
וטיפולי הדיאליזה התבצעו במכונים פרטיים ברמה גבוהה מאוד מבחינת הציוד 

והצוות הסיעודי והרפואי. הטיפול הותאם באופן פרטני לכל מטופל בהתאם 
להיסטוריה הרפואית שלו ולתוכנית הטיפול האישית, שנשלחה מבעוד מועד לכל 

מכון ומכון במרוקו. "טיול של עשרה ימים למטופלי דיאליזה, שכולל את הערים 
המלכותיות של מרוקו וביצוע טיפולי דיאליזה במכונים פרטיים, בליווי רופא, אח 

וטבחית, הוא חוויה של פעם בחיים עבור מטופלי דיאליזה", סיכם ג'ילברט לב, 
"הוכחנו שהכול אפשרי".

מאת בותינה חליחל | מנהלת יחידת השירות 

מתמחים בחוויית המטופל

מטופלי הדיאליזה במרוקו
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 סף כאב גבוה:
המפתח להישגים 

בריצות ארוכות
שונות ברגישות לכאב נחקרה רבות, אולם לא 

בהקשר של רצים. עתה נמצא כי סיבולת גבוהה 
יותר לכאב קשורה לביצועים טובים יותר בקרב 

רצים למרחקים ארוכים.

במחקר שנערך בסורוקה השתתפו כ-70 נבדקים, 
שחולקו לקבוצת רצים מהירים ולא מהירים, 

בהתאם לתוצאות השיא שלהם בריצת 10 ק"מ. 
 cold( כל הנבדקים עברו מבחן עמידות לקור

pressor(. 28 מהנבדקים שוייכו לקבוצת המהירים 
)בעלי תוצאה מהירה מ-39 דקות( ו-42 לקבוצה 

של בעלי תוצאה איטית מ-50 דקות. קבוצת 
המהירים אופיינה בגיל מבוגר יותר, בממוצע שעות 

ריצה שבועיות גדול יותר ובשנות ריצה רבות יותר. 
המחקר גילה כי זמן העמידות הממוצע לקור 

בקבוצת "המהירים" היה 240 שניות, לעומת 80 
שניות בממוצע בקבוצת "האיטיים". 

ד"ר ליאור זלר, מנהל מחלקה פנימית ג' בסורוקה 
ורץ תחרותי בעצמו, מסביר כי מחקר ראשוני זה 

מראה כי קיים קשר בין תוצאות המבחן המשקף 
סף וסבילות לכאב, לבין ביצועי רצים למרחקים 

ארוכים – קשר המתקיים גם בצורה הפוכה, כלומר 
כמנבא את ביצועי הרצים בהתאם לתוצאות מבחן 

העמידות לקור. מוסיף נדב שמעוני, סטודנט 
לרפואה שביצע את המחקר כחלק מעבודת הגמר 
שלו: "לא מן הנמנע שעל ידי איתור ספורטאים עם 

סף כאב גבוה, נוכל לזהות את בעלי הפוטנציאל 
להיות רצים מובילים למרחקים ארוכים".

קר
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נמצא קשר בין שבץ 
מוחי ונחירות

ממחקר שבוצע בסורוקה עולה, כי 86% 
מהנבדקים שעברו שבץ מוחי סבלו גם מדום 

נשימה בשינה.

בשנים האחרונות הולך ומתברר כי דום נשימה 
בשינה, הידוע כגורם לנחירות, לעייפות קשה 

בשעות היום ואף לכאבי ראש, מהווה גם הוא גורם 
סיכון לשבץ מוחי. מחקר חדש שבוצע על ידי 

חוקרים מהמחלקה לנוירולוגיה, ממחלקת ילדים ב' 
ומהמרכז למחקרים קליניים בסורוקה, שופך אור 

על התופעה ועל הקשר האפשרי בין שני המצבים. 
 ,STROKE המחקר פורסם לאחרונה בכתב העת
 American עיתון השבץ המוביל בעולם, בהוצאת

.Heart Association
במחקר נבדקו 43 מטופלים, שאושפזו במחלקה 

לנוירולוגיה לאחר שבץ מוחי. בימים הראשונים 
לאחר הופעת השבץ עברו החולים הערכה על ידי 
מכשיר מיוחד )Watch PAT(, שנועד לאבחן דום 
נשימה בשינה מחוץ למעבדת השינה. בקרב רוב 
החולים )86%( נמצא דום נשימה בשינה, וב-32% 
מהחולים נמצא דום נשימה בשינה בדרגה קשה. 

אצל אלו שסבלו מדום נשימה בדרגה בינונית-
קשה נמצאה עלייה מובהקת בסמני דם, הקשורים 

לדלקת ולעלייה בקרישת הדם.
ד"ר גל איפרגן, מנהל המחלקה לנוירולוגיה ואחד 

מעורכי המחקר, מציין כי המחקר מדגים לראשונה 
מנגנון אפשרי שבו דום נשימה בשינה גורם לשבץ 
מוחי, שכן הפסקות נשימה בשינה קשורות בדרך 

כלל למערכת הלב ולכלי הדם. "ניסינו לראות 
בלילה הראשון אחרי השבץ, לכמה מהמטופלים 

יש דום נשימה בלילה, כדי להבין האם יש הבדל בין 
אנשים שעוברים שבץ ללא דום נשימה לאנשים 

שעוברים שבץ עם דום נשימה. הדבר עשוי לפתוח 
פתח למחקרים טיפוליים בתחום: כך, למשל, 

חולים המתאשפזים בעקבות שבץ מוחי, יעברו 
הערכה לדום נשימה בשינה כבר באשפוזם, ויטופלו 
בהתאם עוד במהלך האשפוז. בכך ניתן יהיה למנוע 

החמרה במצבם ואירועי שבץ חוזרים בעתיד". 
שבץ מוחי הוא אחת מהסיבות המובילות למוות 
ולנכות בעולם המערבי. ההפרעה בזרימת הדם 
ובאספקת החמצן לתאי המוח גורמת להפרעה 
תפקודית, הבאה לידי ביטוי בחולשה, סחרחורת 

סיבובית, כפל ראייה, צניחת זווית הפה ולעתים אף 
שיתוק בצד אחד של הגוף. ללא טיפול מהיר, עלול 

הנזק להיות קבוע ובלתי הפיך, עד כדי מוות של 
המטופל.

בדיקת MRI בילדים: 
יותר הדרכה, פחות 

הרדמה 
הדרכת ילדים לפני בדיקת MRI, הכוללת גם 

בדיקה מקדימה בסימולטור, מפחיתה את 
החרדה של הילד וההורים ומצמצמת בכ-20% 

את הצורך בהרדמה במהלך הבדיקה.

בדיקת MRI ידועה כשיטת ההדמיה הבטוחה 
והמדויקת ביותר, בעיקר לילדים, בהיותה בדיקה 

ללא קרינה. עם זאת, דיוק ה-MRI תלוי באי 
תזוזה של הילד במהלך הבדיקה – משימה קשה 

המצריכה לעתים  להרדים את הילד. הבדיקה 
המורכבת, יחד עם חוסר הוודאות, מגבירים את 
החרדה של ההורים והילדים, דבר המקשה על 

שיתוף הפעולה שלהם עם הצוות הרפואי.
ככלי עזר לביצוע בדיקת MRI ללא הרדמה 
ולהורדת רמת חרדה בקרב הילדים וההורים 

המלווים, נבחנה בסורוקה תוכנית של הדרכה 
מקדימה. במחקר שבוצע על ידי ד"ר שרי רוטמן, 

ענת גונן וד"ר אילן שלף, והתפרסם בכתב העת 
לרדיולוגיית ילדים Pediatric radiology, חולקו 
121 ילדים בני 5–16 באופן אקראי לשתי קבוצות 
הדרכה: 64 ילדים עברו הדרכה מקדימה מלאה 
ואינטראקטיבית, שכללה חוברת הדרכה, סרטון 

ותרגול בסימולטור, בעוד ש-57 ילדים עברו הדרכה 
מקדימה מקוצרת, אשר כללה חוברת הדרכה 

בלבד. התוצאות הראו כי 27% מהילדים שעברו 
הדרכה מלאה נזקקו להרדמה לפני הבדיקה, 

לעומת 47% מהילדים שעברו הדרכה מקוצרת. 
בקרב הבנות שהשתתפו במחקר, הממצאים היו 

מובהקים עוד יותר: רק 23% מהילדות שעברו 
הדרכה מלאה הורדמו, לעומת 62% מהילדות 

שעברו הדרכה מקוצרת. בשתי ההדרכות, רמת 
החרדה של ההורים לפני ההדרכה המקדימה 

הייתה גבוהה יותר מאשר לאחריה. 
"המחקר נולד מתוך אמונה שלנו, שאם נדריך ילדים 

ונשתף אותם באופן אקטיבי, נצליח לקבל שיתוף 
פעולה עד כדי כך שנצליח לעשות להם בדיקות 

MRI בלי צורך בהרדמה", אומרת ענת גונן, מנהלת 
הסיעוד בחטיבה לרפואת ילדים. מסכם ד"ר אילן 

שלף, מנהל מכון הדימות: "בעקבות המחקר 
הפחתנו את הצורך בהרדמה ותרמנו לכך שיותר 

ילדים והורים יוצאים מהבדיקה בתחושה של חוויה 
חיובית". 
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לחימה בעזה מעלה 
את רמת הסוכר בקרב 

תושבי הדרום 
עלייה מובהקת ברמות הסוכר בקרב תושבי 

הדרום, הנובעת ממצב דחק )סטרס( בעת 
מבצעים בעזה, הודגמה במחקר רטרוספקטיבי 

שנערך בסורוקה.

סטרס ידוע כמפעיל מספר מנגנונים פיזיולוגיים, 
המעלים את רמת הסוכר בדם. עם זאת, מספר 

מחקרים בחנו בעבר את ההשפעה של סטרס 
פסיכולוגי אקוטי או ממושך על רמות הסוכר, ומצאו 

תוצאות שאינן חד משמעיות. מחקר שנעשה 
לאחרונה על ידי פרופ' ויקטור נובק, מעיין יצחק 
שדה וניצן מנדלסון מהמרכז למחקרים קליניים 

בסורוקה, ד"ר שלומי קודיש, המנהל הרפואי במחוז 
דרום של כללית, וד"ר עידית ליברטי, בא לבדוק 

האם קיים קשר בין סטרס הנובע מאיומי הטילים 
מעזה לבין רמות הסוכר בדם.  

במסגרת המחקר נדגמו 836,832 בדיקות סוכר 
אשר נלקחו מכ-50,000 תושבים בדרום הארץ, 

בין השנים 2007 ל-2014. נמצא, כי קיימת עלייה 
מובהקת ברמות הסוכר בדם בעת זמני מבצעים 

בעזה לעומת זמני רגיעה. בקרב האוכלוסייה 
המתגוררת קרוב יותר לרצועת עזה )עד 7 ק"מ( 

נמצא אפקט חזק יותר, עם עלייה של 3.4% ברמות 
הסוכר בעתות לחימה, לעומת האוכלוסייה באזורים 

מרוחקים יותר שבהם נצפתה עלייה של 1.3% 
ברמות הסוכר בעתות לחימה. מסכם פרופ' ויקטור 

נובק, מנהל המרכז למחקרים קליניים בסורוקה 
ומומחה ברפואה פנימית: "אחוזים בודדים אלו 

של עלייה ברמות הסוכר, המיוחסים לסטרס איום 
הטילים, יכולים בתוך מכלול זה של היקף אוכלוסייה 

נרחב, ובכפוף להשפעה יומיומית של מצב הדחק, 
להיתרגם לאפקט מצטבר בעל השלכות רפואיות 
עתידיות כגון עלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם". 

המחקר הוצג בכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות 
הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור בארץ.

חשיפה לזיהום אוויר משפיעה על רמות הסוכר 
והשומנים בדם 

קיים קשר בין חשיפה לזיהום אוויר לבין שינויים ברמות הסוכר והשומנים בדם, עם סיכון משמעותי 
יותר לחולי סוכרת – כך נמצא במחקר שבוצע על ידי חוקרים מסורוקה בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון 

ואוניברסיטת הארוורד. 

את המחקר הובילו פרופ' ויקטור נובק, מנהל המרכז למחקרים קליניים בסורוקה, ומעיין יצחק שדה, מנהלת 
מדעית במרכז למחקרים קליניים, יחד עם ד"ר איתי קלוג מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, 

ד"ר עידית ליברטי ופרופ' ג'ואל שוורץ מהמחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית באוניברסיטת הארוורד. המחקר 
 The Journal of ,בוצע בתמיכת הקרן לבריאות וסביבה ופורסם בכתב העת המוביל בתחום האנדוקרינולוגיה

 .Clinical Endocrinology & Metabolism
בעקבות ניתוח של כ-600,000 דגימות דם, אשר נדגמו בעשור האחרון מלמעלה מ-70,000 תושבי הנגב, נמצא 

כי חשיפה לרמות גבוהות יותר של זיהום אוויר, בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה, היו קשורות בירידה 
של עד 1.13% ברמות כולסטרול מסוג HDL )"כולסטרול טוב"( ובעלייה של עד 0.57% ברמות סוכר בדם, 

עד 3.58% ברמות המוגלובין מסוכרר, עד 2.37% ברמות כולסטרול מסוג LDL )"כולסטרול רע"( ועד 0.31% 
ברמות הטריגליצרידים. השינויים ברמות הסוכר והשומנים, שנמצאו כקשורים לעלייה בריכוזי זיהום האוויר, היו 

משמעותיים יותר בקרב חולי הסוכרת המטופלים באינסולין. 
פרופ' ויקטור נובק מדגיש, כי למרות שהשינויים אשר דווחו במחקר זה הם בעלי ערכים קטנים יחסית, לאור 
העובדה שכלל האוכלוסייה חשופה לזיהום האוויר ולאור האופי הממושך של החשיפה, הרי שממצאים אלו 

הם בעלי חשיבות רבה. "ידוע כי שינויים קלים ברמות הסוכר בדם, אפילו במסגרת הטווח הנחשב כתקין, 
יכולים להיות מתורגמים לשינויים בעלי חשיבות קלינית בהתפתחות הסיכון לתחלואה במחלות מטבוליות 

ובמחלות לב וכלי דם. באשר לרמות השומנים בדם, ידוע כי גם הפחתה קלה של רמות השומנים בדם 
מובילה לירידה בסיכון לתחלואה. לכן, בהתחשב בחשיפה המצטברת לזיהום אוויר לאורך החיים, עלייה זו 

ברמות הטריגליצרידים והכולסטרול עשויה להעלות את הסיכון להתפתחות מחלות לב וכלי דם. אנו מאמינים 
שרופאים צריכים להתייחס למכלול של נזקים סביבתיים שהמטופלים חשופים אליהם, ולהבין, שזיהום סביבתי 

הוא סיכון משמעותי שיש להעריך. לכלל הציבור מומלץ לנסות ולהפחית את החשיפה ברמה האישית, החל 
מבחירת מקום מגורים שיהיה מרוחק מכבישים ראשיים ועד למודעות מוגברת בימי סופות אבק שבהם מומלץ 
להימנע ככל הניתן מיציאה מהבית. במקביל, יש לפעול לשינוי מדיניות בכל הנוגע לתכנון עירוני, ריאות ירוקות, 

זיהום תחבורתי ותעשייתי ועוד". 
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לפני כשנתיים וחצי פורסמה בתוכנית "עובדה" 
בערוץ 2 כתבתו של בן שני, שהציגה את סיפורה 

של ד"ר ניצה היימן-נוימן, מומחית בכירורגיית 
ילדים וסגנית מנהל המרכז הרפואי סורוקה. בנה בן 

ה-17, גיל, התמוטט בעקבות דימום מוחי ואושפז 
בסורוקה. בהיעדר מחלקת שיקום בנגב הוא הועבר 

לבית החולים שיבא, וכעבור כחמישה חודשים 
נפטר 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, כמו זו שעמה 

הם נאלצו להתמודד. בני משפחת מוסקוביץ', 
משפחה יהודית אמריקאית ממיאמי שצפו גם 

הם בתוכנית, החליטו לתרום חמישה מיליון דולר 
לפרויקט. הנהלת כללית הקצתה סכום דומה 

להקמת המחלקה. באמצעות תרומה זו נפתחה 
לראשונה לפני כשנתיים מחלקת שיקום חדשה 

בסורוקה, ראשונה מסוגה בנגב, בראשותו של ד"ר 
יולי טרגר, יו"ר איגוד השיקום בהסתדרות הרפואית. 
בשלב הראשון נפתחה יחידה עם 12 מיטות שיקום, 
וחצי שנה לאחר מכן הושקה מחלקה חדשה עם 20 

מיטות. בסיום הבינוי, ייחנך בסורוקה בניין שיקום 
שיכלול 36 מיטות. כדי לאפשר את הגשמת החזון 

הזה, הוקדש ערב ההתרמה השנתי של עמותת 
ידידי סורוקה להקמת מרכז השיקום החדש 

בנגב. כמדי שנה הובילה את האירוע עמותת ידידי 
סורוקה, בניהולה של אורנה מיארא, הפועלת לגיוס 

כספים לרכישת מכשור וציוד רפואי חיוני, לסיוע 
בבינוי ולקידום הטיפול לרווחת המטופלים בבית 

החולים.
ערב ההתרמה נפתח עם תרומה אישית 

ממשפחתה של ד"ר ניצה היימן-נוימן. בסופו של 
יום נאספו כ-3.4 מיליון שקלים, מתוכם תרומת 

חברת כי"ל בסך מיליון שקלים. סמנכ"ל כללית, ד"ר 
מיקי שרף, הודיע בשמו של המנכ"ל אלי דפס על 

השלמת סכום זהה לסכום שנאסף, בסך של 1.7 
מיליון שקלים.  

את האירוע הנחה כתב "עובדה" בן שני, שכתבתו 
הניעה את המהלך, ובחלק האמנותי הופיע הזמר 

והיוצר שלומי שבת. אליניב ברדה ומאור בוזגלו, 
שחקני קבוצת הפועל באר שבע, אלופת המדינה 
בכדורגל, חגגו עם המשתתפים והעמידו לתרומה 

כדורי רגל חתומים.
על הנוכחים הרבים באירוע נמנו ניר גלעד, יו"ר 
עמותת ידידי סורוקה, ד"ר מיקי שרף, סמנכ"ל 

וראש חטיבת בתי חולים בכללית, רוביק דנילוביץ', 
ראש עיריית באר שבע, ד"ר אהוד דודסון, מנהל 

המרכז הרפואי סורוקה, ד"ר יולי טרגר, מנהל 
מחלקת השיקום ועובדי המחלקה, ורבים מבני 

הקהילה העסקית, נציגי מפעלים וארגוני עובדים 
בנגב, ראשי רשויות ומכובדים. 

לאורך היום כולו נערך יום שידורים מיוחד ברדיו 
דרום לטובת אירוע ההתרמה, שבמהלכו התארחו 

באולפן מנכ"ל כללית, מנהל סורוקה ומנהל 
מחלקת השיקום, ועלו לשידור אישי ציבור, תורמים 

ומטופלים שהציגו את סיפוריהם האישיים. חלק 
מהם הגיעו לאירוע עצמו ועמדו במרכזו של מפגש 

מרגש, שהתקיים בין מטופלי המחלקה לבין 
הצוותים הרפואיים. 

שיקום 
מכל הלב

3.4 מיליון שקלים נאספו 
בערב ההתרמה השנתי 

של עמותת ידידי סורוקה, 
שהוקדש השנה להקמת 
מרכז שיקום ראשון בנגב 

עוד על מחלקת השיקום – קראו במדור 
"מדברים על זה" בעמ' 38

"שחקני נשמה ברפואה"
ד"ר יולי טרגר, מנהל מחלקת השיקום 

בסורוקה: "נתקלתי במשפחות רבות 

מהדרום שוויתרו על תהליך השיקום בשל 

העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות 

בנסיעות למרכז הארץ, לבן משפחה 

שנמצא במחלקה שיקומית. המחלקה 

שלנו, ומרכז השיקום שיוקם, משנים את 

המצב הזה".

רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע:

"כדי לזכות באליפות צריך שיהיו שחקני 

נשמה, וכאן בסורוקה, כמו בהפועל 

באר שבע, עובדים שחקני נשמה בכל 

התחומים הרפואיים. סורוקה הוא ספינת 

הדגל של הנגב כולו, עובדים שנותנים את 

הנשמה גם בשגרה וגם בעתות חירום".

"כבית חולים מוביל ויחיד באזור המטפל ד"ר אהוד דודסון, מנהל סורוקה: 
אנו משקיעים מאמצים לקדם את בניין מציל החיים שלנו ובמחלקות האשפוז, שמקבלים טיפול רפואי ראשוני במערך תושבים, בהם פצועי טראומה ומטופלים באוכלוסייה של למעלה ממיליון 

מיליון שקלים, ואנו מודים לכל תורם על השיקום החדש. עלות ההקמה כ-70 
חלקו בפרויקט חשוב זה".
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בונים את העתיד

בניין השיקום החדש  יספק 
לראשונה מענה שיקומי מלא באזור 

הדרום. הבניין יכלול את מחלקת 
השיקום המורחבת עם 36 מיטות, 

בריכת הידותרפיה ושיקום לילדים, ציוד 
מתקדם ומרחבי עבודה דרושים לרווחת 

המטופלים והצוות. מאז פתיחתה של 
מחלקת השיקום הראשונה בנגב, לפני 

כשנתיים, טופלו בה מאות מטופלים 
בכל ענפי רפואת השיקום. הצוות הרב 

מקצועי במחלקה נעזר בציוד חדשני 
כגון מכשיר מדיטאץ' לתיאום יד ורגל 

והליכון אנטי גרוויטי מתקדם.

פגיית סורוקה החדשה 
והממוגנת שתוקם במסגרת 

מרכז סבן, תעניק תנאי טיפול, אשפוז 
ושהייה ברמה חדשה לתינוקות, להורים 

ולמשפחות. זהו פרויקט בעלות של 
כ-66 מיליון שקלים, שנועד לתת מענה 

למחלקת הפגים הגדולה והמובילה 
בארץ. היחידה לטיפול נמרץ פגים 

בסורוקה היא הפגייה הראשונה בארץ, 
אשר קיבלה כגוף עצמאי את תו תקן 

 .ISO 9000 ניהול האיכות היוקרתי
הפגייה מטפלת מדי שנה בלמעלה 
מ-2,300 יילודים מאושפזים,  שיותר 

מ-200 מהם נולדים במשקל לידה 
הקטן מ-1,500 גרם. כ-15% מהתינוקות 

סובלים מבעיות רפואיות חמורות 
הדורשות טיפול נמרץ או טיפול מיוחד.

המרכז הכוללני לטיפול 
ולחקר מחלת הסרטן יאחד 

תחת קורת גג אחת כל מרכיבי הרפואה 
האונקולוגית בסורוקה. מדובר בפרויקט 

בינוי בהיקף של למעלה מ-150 מיליון 
שקלים, שיצא לדרך בסוף שנת 2013 

ושצפוי להיחנך במהלך השנה הקרובה. 
בבניין אחד בן חמש קומות, הנבנה 
בסטנדרט גבוה, ירוכזו כל היחידות 

בתחום הטיפול והמחקר במחלת 
הסרטן: אשפוז יום המטולוגי ואשפוז 

יום אונקולוגי, מרפאות חוץ המטולוגיות 
ואונקולוגיות, מחלקות אשפוז, מעבדות 

מחקר, בית מרקחת אונקולוגי, יחידה 
להשתלות מח עצם, רפואה משלימה, 

גני מרפא ואזורי המתנה וטיפול 
מרווחים.

ם
אן בוני

כ
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המחלקה לרפואה דחופה בסורוקה 
תורחב בקרוב במסגרת עבודות בינוי ושדרוג, 
שמטרתן מתן מענה מותאם להיקף הפניות 

המצוי בעלייה מתמדת. המחלקה לרפואה דחופה 
)מלר"ד(, הכוללת את חדרי המיון והטראומה, 
היא הפעילה בתחומה בארץ ומשרתת את כל 
אוכלוסיית הנגב, מאילת בדרום ועד קריית גת 

בצפון. המלר"ד מעניק שירות לאזרחים ולחיילים 
כאחד, הן בימי שגרה והן בימי חירום. כמו כן, כבית 
חולים על, מספק סורוקה מענה למטופלים מבתי 

חולים אחרים באזור, שסובלים מבעיות רפואיות 
מורכבות ומגיעים אף הם לחדרי המיון והטראומה. 

בשורה התחתונה, צוותי המיון בבית החולים נותנים 
מענה ליותר מ-230,000 פניות בשנה.

לאור הגידול הטבעי באוכלוסייה, מעבר צה"ל 
לנגב, הזדקנות האוכלוסייה ועלייה צפויה במספר 

המטופלים, וכחלק מתוכנית האב של בית החולים, 
הוחלט על פרויקט מקיף של הרחבת חדר המיון 

וחדר הטראומה, על מנת שאלה יוכלו לתת מענה 
ראוי בשנים הקרובות. העבודות צפויות להתחיל 

במהלך השנה הקרובה, והן ינותבו כך שלא יפגעו 
בשגרת העבודה והמוכנות של חדרי המיון.

מרכז מחקר חדש בבית החולים 
הוא פרויקט בינוי מרכזי נוסף, 

שמצוי בימים אלה בשלבי תכנון 
מתקדמים. מדובר במרכז מחקר 

משותף שייעודו השגת פריצות דרך 
אבחוניות וטיפוליות משמעותיות, 

על ידי שילוב מחקר מדעי מצוין עם 
ניסיון קליני ותובנות טיפוליות, שיתרמו 

ישירות לבריאות המטופלים ולרווחת 
הציבור ברמה המקומית והבינלאומית. 

מרכז המחקר עתיד למשוך רופאים 
וחוקרים רפואיים מובילים להגיע לנגב, 

ולעודד קלינאים מצטיינים, רופאים 
וחוקרים להישאר במרכז הרפואי 

סורוקה ובאוניברסיטת בן גוריון. בכך 
הוא יסייע להבטיח את מקומם של 

סורוקה ושל האוניברסיטה בין מוסדות 
המחקר המצויים בחזית המחקר 

הרפואי בעולם.
באמצעות איגום העשייה המחקרית 

בסורוקה תחת קורת גג משותפת, 
תיבנה תשתית מחקרית רחבת היקף, 

עדכנית ומובילה, המבוססת על 
היכולות המדעיות המוכחות של חוקרי 
אוניברסיטת בן גוריון וסורוקה. יצוין כי 

בסורוקה כבר פועל בהצלחה המכון 
למחקרים קליניים, שנוטל חלק ביותר 

מ-200 פרויקטים מחקריים בשנה. המרכז המשותף 
יכלול מתקנים לשלושה תחומי מחקר עיקריים:

מחקר תרגומי: מתקני מעבדות יועמדו לרשות • 
קלינאים העורכים מחקר בסיסי מתקדם, 

המוגדר כבעל פוטנציאל יישומי, או לכאלה 
המשתתפים במחקר כזה. 

תנופת הבינוי בסורוקה ממשיכה: מרכז סרטן חדש, בניין שיקום, פגייה חדשה וממוגנת, מרכז מחקר, הרחבת 
המיון ויחידת הטראומה – זוהי רק רשימה חלקית של מיזמי בנייה ותשתית המצויים כעת בשלבים שונים של תכנון 

והקמה; תוצאה של שילוב בין תרומות נדיבות לבין שאיפה מתמדת לשדרוג הטיפול ותנאי המלונאות לרווחת 
תושבי הנגב. איך זה ייראה? ההדמיות לפניכם

מחקר קליני: הרחבת המכון למחקר קליני • 
הפועל כיום במסגרות שונות בבית החולים.

מחקרים מבוססי אוכלוסייה: מחקרים • 
שמטרתם לקדם את בריאות אוכלוסיית הנגב, 

וליישומם יידרשו מתקני ניהול נתונים ויכולת 
לאחסן ולנתח נסיובים ודגימות בקנה מידה גדול.

בנוסף על שלושת תחומי מחקר אלה, יכלול 
פרויקט מרכז המחקר הקמת בנק רקמות של 

אוכלוסיית האזור )בפיקוח ועדת האתיקה(. 
פעילות זו תאפשר חקר מתאמים גנטיים ואחרים, 
למחקרים קליניים וליצירת כלים רפואיים מגוונים 

המותאמים לאוכלוסיית האזור. 
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מאחורי כל התפקידים, ההתמחויות, הסקטורים, ההגדרות המקצועיות – 
נמצאים, קודם כול, בני אדם. ההון האנושי המגוון, שמניע את גלגלי סורוקה, 

מורכב מאלפי אנשים, שלכל אחד מהם עולם גדוש ומלא משלו, מעבר למוכר 
ולידוע לרובנו במסגרת העבודה בבית החולים. תוכנית "מחוברים לסורוקה", 
שהתקיימה השנה ביוזמת הנהלת בית החולים, נועדה לשתף את כלל עובדי 

סורוקה בטעימה מתרבות הפנאי, התחביבים ותחומי ההתעניינות של החברים 
לעבודה. הרעיון: ליצור פעילות ייחודית ומקורית בקרב כלל העובדים, שתחזק 

ותעצים את המציגים ותיצור העשרה והנאה לכולנו.
במסגרת הפעילות הוזמנו העובדים לשלוח הצעות לפעילויות – סדנאות או 

הרצאות מעולמות התוכן שלהם, שברצונם להעביר לשאר עובדי סורוקה. 
ההצעות פורסמו, וכלל העובדים הוזמנו להירשם וליהנות ממגוון פעילויות ללא 

תשלום: משזירת פרחים, הכנת פרלינים ותכשיטנות, דרך זומבה וטאי צ'י ועד 
להתמודדות עם פחדים. בנוסף שולבו שלוש הרצאות אורח שהמשותף להן הוא 

העצמה אישית: אושר, חשיבה חיובית וצמיחה מתוך קושי. מנהלים בכירים בבית 
החולים העבירו גם הם סדנאות והשתתפו בסדנאות שהתקיימו, במטרה לחבר 

את המטה לשטח ולחזק את ההיכרות ואת הערכת העובד.
תוכנית "מחוברים לסורוקה" נמשכה שלושה חודשים, כללה 24 פעילויות 

שהועברו על ידי עובדי בית החולים והשתתפו בה כ-600 עובדים. התוכנית 
הצליחה לעורר הד ברחבי בית החולים, יצרה שיח חדש בין העובדים, חיזקה את 

תחושת גאוות היחידה והבליטה ערכים של מצוינות אישית, חשיבה יצירתית 

וחדשנות – כל זאת בזכות רוח גבית של הנהלה מאפשרת ותומכת. 
הערכים שהשתקפו בתוכנית באו לידי ביטוי בכל מרכיביה; לא רק בתכנים 

אלא גם במערכות שעליהן התבססה הפעילות. לדוגמה, הרישום עצמו נעשה 
באמצעות מערכת ניהול הדרכות, שפותחה לאחרונה על ידי צוות יחידת 

המחשוב בסורוקה והייתה זמינה מכל מחשב בבית החולים, כאשר פעילות זו 
היווה למעשה פיילוט למערכת הייחודית והמתקדמת. אפליקציה ממוחשבת 

אפשרה לעובדים להיכנס מכל מחשב לאתר מערכות מידע סורוקה ולהירשם 
לפעילויות השונות.

הקמפיין הפנימי, שליווה את הפעילות, יצר תחושה של חג ברחבי בית החולים 
– עיצוב מאיר עיניים של פוסטרים, באנרים, מסכים דיגיטליים, שומרי מסך 

למחשבים, פופ אפ באתר מערכות המידע של סורוקה ועוד; הכול בחזית 
החדשנות הדיגיטלית. הפעילויות צולמו בזמן אמת, ומהחומרים המצולמים הופק 

סרט שמאפשר להתרשם מהתוכנית ומהפעילויות.
לסיכום: מדובר בפריצת דרך באופן העיסוק בסוגיית "העובד במרכז" – לא 

רק הצהרות ריקות מתוכן, אלא פעילות שמהותה ראיית העובד כאדם, מעבר 
לתפקידו המקצועי בבית החולים. המסר ברור: אנו שמים את העובד במרכז, 

נותנים לו כבוד, מתעניינים בו ובעיסוקיו  גם בשעות הפנאי – ויש לכך תוצאות: 
ההיענות, העוצמה וההדים של הפעילות ברחבי בית החולים ענו על כל הציפיות. 

"מחוברים לסורוקה" זו תחושת שייכות, זו הזדהות ומחוברות ארגונית – וכולנו 
תקווה שמעתה גם מסורת. 

ת
עלי בי

בנ

עובדים כבני אדם, עם עולמות תוכן משלהם ותחומי עניין פרטיים ומרתקים – התפיסה שהניעה את תוכנית 
"מחוברים לסורוקה" יצרה הד נרחב, חיזקה את הגאווה הארגונית ואת תחושת השייכות ושילבה את עולמות 
החדשנות עם המסר החשוב ביותר: העובד במרכז, כמשאב החשוב ביותר בבית החולים. את המהלך מסכמת 

יהודית קרנר, ממונת פמ"א במחלקת משאבי אנוש, שהובילה את התוכנית בבית החולים

מאת יהודית קרנר

כולנו מחוברים לסורוקה
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פרופ' איתן לוננפלד | יו"ר החטיבה 
למיילדות וגינקולוגיה )כהונה נוספת(

ד"ר אסנת וולפיש | מנהלת 
יולדות ה' 

פרופ' יוג'ין ליבוביץ | מנהל היחידה 
למחקר תחלואת ילדים ונוער

צחי טאוב | מנהל המערך 
הלוגיסטי

פרופ' דורון זגר | מנהל המערך 
הקרדיולוגי

פרופ' טלי זילברשטיין | מנהלת 
יחידת חדרי ניתוח ואשפוז יום נשים

ד"ר מיכל מימון | מנהלת מיון 
ילדים

ד"ר ליאור זלר | מנהל מחלקה 
פנימית ג' 

ד"ר ניסים אוחנה | מנהל 
המחלקה לאורתופדיה 

פרופ' רלי הרשקוביץ | יו"ר 
ועדת הלסינקי

ד"ר חגית פלוסר | מנהלת 
המכון להתפתחות הילד

ד"ר שלמה בלום | מנהל שירות 
מיון אורתופדי

דוד שושן | רנטגנאי ראשי 
)כולל רדיותרפיה(

יעל דבורי | מנהלת הסיעוד 
במחלקה לאונקולוגיה

ד"ר דרגן קרברושיץ | מנהל 
המחלקה לכירורגיית ילדים 

פרופ' דוד גרינברג | יו"ר 
החטיבת לרפואת ילדים

ד"ר נאסים אלקרינאוי | מנהל 
השירות לרפואת ספורט

ד"ר ינאי קרוטמן | פיזיקאי 
אחראי במכון לרדיותרפיה

ה
רכ

 ב
או

ש

אוסנת גושן | מנהלת הסיעוד 
ביולדות ה'

מינויים
חדשים

בסורוקה
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מובילים בחזית הטכנולוגיהר
חדר נוירואנגיוגרפיה המתקדם בארץ: קפיצת מדרגה בצנתורי המוח

לצורך צנתורי מוח וחוט שדרה נפתח בסורוקה חדר הנוירואנגיוגרפיה 
החדש. מדובר בחדר מהמתקדמים מסוגו בעולם, המצויד במכשיר שיקוף 
דו-ממדי מתוצרת חברת פיליפס. המכשיר מצלם את המוח משני כיוונים 
בו זמנית, משקף אותו על גבי שני מסכים שונים ומאפשר למצנתר לקבל 

מידע רב בשיקוף אחד תוך צמצום משמעותי בכמות הקרינה לנבדק. 
ד"ר ענת חורב, מנהלת היחידה להתערבות פולשנית במוח, מציינת כי זהו 
מכשיר ראשון מסוגו בסורוקה והמתקדם בארץ, ויתרונו הגדול בכך שהוא 
מאפשר לבצע פעולות מורכבות מבעבר בדיוק רב ביותר ותוך קיצור זמן 
הצנתור. "זהו מכשיר שמותאם ייחודית לשיקוף המוח ומקנה לנו קפיצת 
מדרגה ביכולות. עם פתיחת חדר האנגיו, סורוקה ערוך לתת שירות מלא 

בתחום צנתורי המוח לאוכלוסיית הדרום". צוות חדר הנוירואנגיוגרפיה כולל 
את האחות האחראית יעל ארבל, הטכנאי האחראי ולדיסלב זבינגורודסקי, 

אחות אחראית רנטגן, אוסנת שטרית, וטכנאי אחראי רנטגן, דוד שושן.

סי טי דנטלי: מקסימום סי טי נייד: דימות בניתוח ובטיפול נמרץ
יכולות במינימום קרינה

במהלך שנת 2017 ייכנס לשימוש ביחידת פה ולסת 
בסורוקה מכשיר סי טי דנטלי מתקדם, שיצעיד 
את היחידה לחזית הטכנולוגיה באבחון וטיפול 

בבעיות לסת, שיניים, ראש וצוואר. המכשיר החדש 
פועל בשיטת Cone beam CT( CBCT(  – שיטת 

דימות חדשנית, המבטיחה רמת קרינה נמוכה 
מאוד לנבדק – 1:20 לעומת סי טי רגיל, וזאת בזכות 
סריקה מהירה ביותר הנמשכת כשבע שניות בלבד 

לעומת 10–15 דקות בשיטה הרגילה. המכשיר 
מאפשר לרופא לקבל תמונה תלת ממדית העוזרת 

באבחנה ובתכנון הטיפול, בעיקר באבחון בעיות 
בעצמות הפנים והצוואר, חלל הפה, סינוסים ודרכי 

אוויר עליונות. ד"ר נבות גבעול, מנהל המערך 
לכירורגיית פה ולסת, מסביר כי המכשיר לא צפוי 

להחליף בכל המקרים את הסי טי הרגיל אלא לתת 
מענה משלים למגוון אבחנות וטיפולים – מאבחון 

של מחלות בלסתות ועד להכנה לשתלים דנטליים 
ולשתלי אוזניים. "אם עד כה היינו צריכים לשקף 

ילד בהרדמה כללית, כי הפעולה נמשכת רבע שעה 
– הרי שבעזרת הסי טי הדנטלי האם תוכל להחזיקו 

על ברכיה שבע שניות לצורך ביצוע הסריקה. 
מהתמונה שתתקבל, ניתן יהיה גם להדפיס מודל 

מדויק במדפסת תלת ממד. זהו צעד גדול קדימה 
במובנים רבים".

מאיץ קווי הוא מכשיר חדשני לטיפול בחולי סרטן, מהמתקדמים 
בעולם, המיועד לחולי סרטן הנדרשים לעבור הקרנות כחלק מהטיפול 
האונקולוגי. מדובר בטכנולוגיה חדשנית, המאיצה אלומת אלקטרונים 

למהירות הקרובה למהירות האור. תהליך זה מייצר קרני X לטיפול 
בגידולים בעומק הרקמה ומאפשר רמת דיוק גבוהה ביותר לחדירה 

לרקמות עמוקות – זאת תוך הקטנת החשיפה לקרינה של האיברים 
הבריאים, הממוקמים בסמוך לאזור הגידול, וצמצום תופעות הלוואי 

של הקרינה. ד"ר ינאי קרוטמן, פיזיקאי אחראי ביחידת הקרינה במערך 
האונקולוגי בסורוקה, מציין כי המאיץ החדש כולל מערכות משולבות 

לצילום רנטגן וסי טי, כך שבאמצעות מערכת אחת ניתן לבצע 
דיאגנוסטיקה מדויקת, שבעבר היה צורך במערכות רבות כדי להשיגה.

מאיץ קווי: מאיץ טיפול, 
מגביר תקווה

מכשיר סי טי נייד מהדור המתקדם בעולם, שדומה לו קיים רק בבית חולים נוסף בישראל, 
הוכנס בתחילת השנה לשימוש בסורוקה. המכשיר, שנרכש בסיוע תרומה נדיבה של הקרן 
לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, פועל ביחידות לטיפול נמרץ ובחדרי הניתוח במרכז 
הרפואי – בעיקר בניתוחים נוירוכירורגיים ובניתוחי אף אוזן גרון ופה. המכשיר מופעל על ידי 

טכנאי רנטגן, רנטגנולוגים ורופאים מהתחומים הרפואיים הרלוונטיים. הוא מאפשר ביצוע של 
הדמיית המוח ועצמות הפנים תוך כדי ניתוח, ובכך מונע את הצורך להעביר את המטופל לביצוע 

ההדמיה מחוץ לחדר הניתוח. באמצעות המכשיר ניתן לוודא הסרת גידולים בשלמותם, ניקוז 
שטפי דם תוך גולגולתיים )המטומות( בשלמותם, ביצוע שחזור אופטימלי בתיקון של עצמות 

הפנים, מיקום מדויק של צנתרים המוכנסים לניקוז נוזל מחדרי המוח, ובמקרים מסוימים – גם 
לאתר סיבות להדרדרות במצב המטופל בזמן הניתוח. ביחידות לטיפול נמרץ, מאפשר הסי 

טי הנייד לבדוק סיבות להדרדרות במצבו הנוירולוגי של המטופל ולבדוק התאמה בין שינויים 
פיזיולוגיים לשינויים אנטומיים 

במוח, כל זאת מבלי לשנע 
את מיטת המטופל מחוץ 

ליחידה. המכשיר נרכש 
בסיוע תרומתה האדיבה 

של הקרן לידידות, שותפה 
ותיקה של המרכז הרפואי 

סורוקה, התורמת רבות לבית 
החולים עבור בינוי והצטיידות 

במכשור רפואי, במיוחד 
במחלקות וביחידות מצילות 
חיים. בין השאר תרמה הקרן 

לבינוי חדרי ניתוח ממוגנים 
ולרכישת מכשירי הנשמה 

ליחידה לטיפול נמרץ.




