
“בנגב ייבחן כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל.”
  דוד בן-גוריון



סורוקה מוביל במספר רב של תחומי עשייה ושירותים מתקדמים, כמו:

 בחודשים הקרובים צפויה בסורוקה תנופת פיתוח חסרת תקדים עם הקמתם של בניינים חדשים, 
פתיחת שירותים חדשים והטמעת טכנולוגיות רפואיות חדשות. 

 יחידות לטיפול נמרץ כללי, 
פנימי וילדים עם תוצאות קליניות 

מהשורה הראשונה בעולם

מרכז לרפואת המוח 
המשלב את התחומים 
הקליניים והמחקריים 

בטיפול בתחלואת המוח

מרכז לב – המערך 
הקרדיולוגי והמחלקה 

לכירורגיית לב וחזה מובילים 
בטכנולוגיה ובחדשנות

חדר הלידה במרכז סבן 
בסורוקה הוא הפורה בארץ ובו 

הצוות הרפואי המנוסה ביותר

המלר"ד הפעיל ביותר בישראל, 
עם כרבע מיליון ביקורים בשנה 

ומשך השהייה הקצר ביותר

שיעור הזיהומים 
הנרכשים בסורוקה 

הוא הנמוך ביותר 
בישראל

מרכז לגסי הריטג' לאונקולוגיה 
ומכון ד"ר לארי נורטון – המרכז 

לאונקולוגיה שמציב סטנדרט חדש 
בישראל בשירותי רפואה ובמחקר

סורוקה – מרכז 
רפואי אוניברסיטאי 

מקבוצת כללית, הוא 
מבתי החולים הגדולים 

והמובילים בישראל, 
המשמש כמרכז על-
אזורי ומעניק שירותי 
רפואה ליותר ממיליון 
תושבי הנגב, באיזור 

המתפרס על כשישים 
אחוז משטח המדינה.

סורוקה הוא נכס 
אסטרטגי למדינת 

ישראל, ומהווה 
את כיפת הברזל 

הבריאותית של מדינת 
ישראל בימי שגרה ובימי 

חירום ולחימה.

המחקר הקליני בסורוקה 
נמצא בקדמת המדע 

והטכנולוגיה, מוביל שיתופי 
פעולה לאומיים ובין-לאומיים 

במחקר ובחדשנות, ומהווה 
שותף מפתח בהקמתו של 

רובע החדשנות הראשון 
בישראל, ביחד עם: עיריית 
באר שבע, אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב, פארק ההייטק 

בבאר שבע וקריית התקשוב 
של צה"ל.

העובדים המסורים של 
סורוקה, שהם העוגן 

המשמעותי ביותר 
במימוש השליחות 

הלאומית שלו, פועלים 
כל העת כדי להעניק 

רפואה מתקדמת ויוצאת 
דופן באיכותה תוך ראיית 

המטופל וצרכיו במרכז, 
ומהווים מופת לחינוך 

ולמחקר רפואי.

המרכז הרפואי סורוקה 
ועובדיו, משולבים 
בקהילה שבה הם 
פועלים, ומקיימים 

שותפויות עם גורמים 
שונים בקהילה לקידום 

בריאותם של תושבי 
הנגב ולקידום עולם 

המדע.



בין הפרויקטים בסורוקה
קומת החדשנות בבניין החדש למחקר רפואי 	 

הרחבת המחלקה לרפואה דחופה )מיון(	 

פגיה ממוגנת 	 

חידוש פני מחלקת יולדות ד'	 

הרחבת אשפוז-יום אונקולוגי לילדים  	 

חדר צנתורי לב	 

תוספת שתי קומות בבניין האשפוז הכירורגי	 

כניסה חדשה לבית החולים )משדרות רגר(	 

מרכז שיקום	 



  קומת החדשנות בבניין החדש למחקר רפואי
כח  של  שילוב  בסורוקה.  בפעילות  משמעותי  נדבך  הוא  הקליני  המחקר 
את  מציב  בעולם,  מהמתקדמים  רפואה  שירותי  עם  וזמין  איכותי  אקדמי 
את  לקבל  למטופליו  ומאפשר  המדע  בקדמת  סורוקה  הרפואי  המרכז 

הבדיקות ואת הטיפולים החדשניים ביותר.

המרכז למחקרים קליניים בסורוקה מתבסס על מאגר נתונים גדול מאד 
ועל אוכלוסייה מגוונת והטרוגנית. בין השאר, הוא מוביל בחקר של השפעת 
האקלים על בריאות האדם, בריאות דיגיטלית, שימוש בקנאביס לצרכים 
רפואיים ואף הקים את ה"ביו בנק" הראשון בישראל המאפשר חקר גנטי 

מתקדם של מחלות בקרב תושבי הנגב.

בקרוב תחל בנייתו של הבניין למחקר רפואי, שבו ימוקמו המרכז למחקרים 
קליניים ומעבדות מחקר וחדשנות. 

זהו צעד נוסף לקידום עולם המדע, המחקר הרפואי והחדשנות בסורוקה.

הרחבת המלר"ד - המחלקה לרפואה דחופה 
)חדר מיון( 

ביקורים  מיליון  ביותר בישראל, עם כרבע  המלר"ד בסורוקה הוא הפעיל 
משך  ובחירום.  בשגרה  הרפואי  והטיפול  האבחון  בחזית  ונמצא  בשנה, 
הגדולים  החולים  בתי  מבין  ביותר  הקצר  הוא  סורוקה  במלר"ד  השהייה 
במדדים  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  מצוינת  רפואית  איכות  לצד  בישראל, 

שהגדיר משרד הבריאות. 

חדר הטראומה במלר"ד סורוקה הוא בין הפעילים בישראל ומעניק שירותי 
רפואת חירום לאזרחים ולחיילי צה"ל. 

וריבוי  למלר"ד  הפניות  בכמות  העקבי  הגידול  הנגב,  באוכלוסיית  הגידול 
אנו  אלה  בימים  המלר"ד.  של  הגדלה  מחייבים  באיזורנו,  חירום  אירועי 
בעיצומו של פרויקט רחב-היקף להגדלת שטח המלר"ד בכחמישים אחוז, 

עם תוספת של כארבעים עמדות טיפול ושתי עמדות טראומה.



 פגיה ממוגנת
כ-2,500  בה  ומטופלים  בישראל  הפעילה  היא  בסורוקה  הפגיה 
פגים בשנה. הפעלה רציפה של הפגיה אינה מתאפשרת בתקופות 
היא  הנוכחי  במקומה  מיגון  היעדר  ובשל  ביטחונית,  הסלמה  של 

מועברת למתחם זמני ממוגן. 

בקרוב,  תחל  שבנייתה  וממוגנת,  חדשה  פגיה  להקמת  הפרויקט 
יאפשר מקום מוגן ובטוח לפגים הקטנטנים והרחבה משמעותית 

של מספר עמדות הטיפול למתן מענה להיקף הילודה בנגב.

חידוש פני מחלקת יולדות ד'  
ביותר  הפורה  הוא  בסורוקה  למיילדות  סבן  במרכז  הלידה  חדר 
הניסיון  בעל  הצוות  ובו  בשנה,  לידות   17,000 כ–  עם  בישראל 

המקצועי הרב ביותר. 
מחלקת יולדות ד' ממוקמת בבניין ישן שאינו הולם את צרכיהן של 

היולדות ושל היילודים הרכים שלצידן. 
יולדות במחלקה, בתנאים שאינם  מדי שנה מאושפזות כ-4,000 
מאפשרים את הפרטיות הנדרשת והנחוצה ליולדות. בינויה מחדש 
והשהייה  הטיפול  תנאי  של  שיפורם  לצורך  מתוכנן  המחלקה  של 
של היולדות והתינוקות הרכים, ולצמצום פערים מול תנאי האשפוז 

במרכז הארץ.



הרחבת אשפוז-יום אונקולוגי לילדים
ואונקולוגיות,  המטולוגיות  במחלות  החולים  בנגב,  נוער  ובני  ילדים 
בתחומם,  מובילים  צוותים  ידי  על  הרפואי  הטיפול  את  כיום  מקבלים 
היא  הפרויקט  מטרת  התחלואה.  היקפי  את  מלהכיל  וצר  קטן  באתר 
להרחיב את שטח האתר באמצעות בינוי של קומה נוספת, ובכך להגדיל 
את מספר עמדות הטיפול בהתאם לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו.

חדר צנתורי לב 
צנתורי לב דחופים הם מהפעולות מצילות החיים השכיחות ביותר, והם 
מבוצעים בסורוקה בחולים לאחר אוטם בשריר הלב כמה פעמים ביום. 

כחלופה  לב  בצנתורי  השימוש  היקף  ועולה  הולך  האחרונות,  בשנים 
לניתוחי לב, ונדרש להקים חדר צנתורים שלישי בסורוקה, שייתן מענה 
הסלמה  בתקופות  ממוגן  צנתורים  כחדר  יפעל  ואף  הרפואי  לצורך 
בחדרים  הצנתור  פעולות  את  לבטל  כיום  נאלצים  שבהן  ביטחונית, 

הקיימים.



כניסה חדשה לבית החולים )משדרות רגר( 
הכניסה לבית החולים משדרות רגר היא הכניסה הראשית והמרכזית לבית 

החולים שנשקפת יום יום לעיני עוברים ושבים רבים. 

בחודשים הקרובים, יחל פרויקט גדול להקמת כניסה חדשה בסביבה מקדמת 
בריאות ובהשראת גינות מרפא מדבריות, שתסדיר את הנגישות לנכים ואת 

הגישה לבנייני האשפוז השונים ותשדרג באופן משמעותי את הנראות.

תוספת של שתי קומות בבניין האשפוז 
הכירורגי

כדי לתת מענה הולם לצרכי הבריאות של הנגב עד להקמתו של בית חולים 
השירותים  את  ולהרחיב  האשפוז  מיטות  מספר  את  להגדיל  ניתן  נוסף, 
בסורוקה בטווח הקצר, באמצעות בנייה של שתי קומות נוספות במגדל 
מיטות  כ-150  של  הוספה  תוך  בוטנר,  קמליה  ע"ש  הכירורגי  האשפוז 

אשפוז.

מרכז השיקום  
מחלקת השיקום הראשונה בנגב הוקמה בסורוקה באתר זמני שבו עשרים 
מיטות אשפוז למבוגרים בלבד, שהן מענה חלקי בלבד לצרכי השיקום של 

תושבי הנגב שנאלצים למצוא פתרונות שיקום מחוץ לאיזור.

בקרוב תחל בנייתו של בניין השיקום שיכלול: שלושים ושש מיטות אשפוז 
למבוגרים, עשר מיטות לילדים ולבני נוער, בריכות הידרותרפיה וטכנולוגיות 
שיקום מתקדמות. בניין השיקום החדש יהווה בשורה משמעותית לתושבי 

הנגב שיקבלו את השירות המקצועי האיכותי ביותר קרוב לבתיהם.



אורנה מיארא
מנהלת קשרי חוץ ועמותת ידידי סורוקה

טלפון 050-6260562 
Ornamy@clalit.org.il דוא"ל

אשר גרינבאום
יו"ר עמותת ידידי סורוקה 

טלפון 052-4708888
asher@grinbaum.co.il דוא"ל

 ד"ר שלומי קודש
מנהל המרכז הרפואי סורוקה

טלפון 08-6403408     
Shlomico@Clalit.org.il דוא"ל
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