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סורוקה: הדרך למובילות באיכות, שירות ומחקר
אהוד דודסון1

אייל שיינר2

 1הנהלת המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

2החטיבה למיילדות וגינקולוגיה, הפקולטה למדעי הבריאות, מרכז רפואי האוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

רצף הטיפול בין קהילה לבית החולים <
כולל תחומים רבים, ביניהם העברת 
מידע ושיתוף מידע בין שני הארגונים, 
תיאום ביקור מעקב אצל רופא המשפחה 
והאחות בקהילה לאחר שחרור מאשפוז, 
תיאום הטיפול בתרופות, ביצוע בירור רפואי 
בזמינות גבוהה במצבים רפואיים פרטניים, 
קיומם של הסכמי התחשבנות המאפשרים 
הגברת זמינות שירותים, הוריית )התוויית( 
פרוטוקולי טיפול משותפים לצורך מתן 
טיפול יעיל ומתואם ועוד, כפי שניתן ללמוד 
ממאמרם של ויינשטיין וחב' ]1[. תהליכי 
מדידה המתקיימים באופן רציף מאפשרים 
ניהול שוטף תוך שמירה על סטנדרטים 

גבוהים וראויים של טיפול סדיר. 
אנו מאמינים, כי שירות מעולה מהווה 
חלק בלתי נפרד מרפואה איכותית. יחס 
הוגן, מענה מהיר, תיאום ציפיות ובעיקר 
מתן מתמיד של הסבר לחולה, כל אלה 
הם המפתח לשירות איכותי כפי שאנו 
מנחילים לצוות שלנו. מבדק האקרדיטציה 
שעברנו השנה, נתן לנו אפשרות להביא לידי 
ביטוי את הערכים הללו: בטיחות המטופל, 
תשומת לב לאוכלוסיות מיוחדות וחלשות, 
בית החולים,  ניהול איכותי של מתקני 

כישורים ומיומנויות של אנשי הצוות.
חזון בית החולים סורוקה כולל, בנוסף 
לערכי האיכות והשירות, גם את רצוננו 
להיות מופת למחקר וחינוך רפואי. אלו 
מרכיבים חיוניים בעשייה שלנו, והם מהווים 
בסיס ליכולתנו לשמור על טובי הרופאים 
של  הבוגרים  טובי  את  אלינו  ולמשוך 
הפקולטות לרפואה. כאן נבנית פלטפורמה 
המאפשרת לרופא צעיר להתבלט ולהתקדם, 

הן במסלול הקליני והן במסלול האקדמי. 
ברור לנו שמחקר מהווה חלק בלתי נפרד 
מהעשייה הקלינית. בגיליון 'הרפואה' של 
חודש זה, המוקדש למרכז הרפואי סורוקה, 
חלק  המייצגות  עבודות  מתפרסמות 

מהמחקר הקליני הענף בבית החולים. 

להלן תקציר המאמרים המקוריים 
ומאמרי הסקירה שבגיליון:

אנדוקרינולוגיה 	   - פנימית  רפואה 
השפעה  המלח  לים  ורימטולוגיה: 
 .]2[ רימטולוגית  תחלואה  על  מיטיבה 
]3[ בדקו את ההשפעה  וחב'  בז'זינסקי 
של טבילה במי ים המלח למשך חמישה 
אנדוקרינולוגית,  תחלואה  על  ימים 
זמן  ולאורך  מיידי  איזון  על  דהיינו 
סוכרת  עם  בחולים  הסוכר  רמות  של 
מחלה  היא  בכצ'ט  תסמונת   .2 סוג 
ביטויים  עם  מערכתית  רב  דלקתית 
בעור כגון כיבים בחלל הפה או בדרכי 
המין, ביטויים בעיניים כדלקת הלשכה, 
כלל  הסתמנויות  תיתכנה  ובנוסף 
גופיות המערבות את מערכת העצבים 
הטיפול  העיכול.  ומערכת  המרכזית 
למערכת  ומותאם  מגוון  בחולים 
היא לטפל  נטיית הרופאים  המעורבת. 
בנוגדי קרישה בחולים הלוקים בפקקת 
בכלי הדם, אולם יעילותו של טיפול זה 
והוא  מבוקרים,  במחקרים  הוכחה  לא 
אף עלול לגרום לסכנת דימום - בעיקר 
בכלי  במיפרצת  הלוקים  חולים  בקרב 
זלר  הדלקתי.  מהתהליך  כתוצאה  הדם 
וחב' ]4[ מדווחים על פרשת חולה עם 
תסמונת בכצ'ט המציג דילמה טיפולית.  

מחלות זיהומיות: ברוצלוזיס היא מחלה 	 
הברוצלה,  מחיידק  הנגרמת  זיהומית 
הצומח  קטן  גראם־שלילי  קוקובצילי 
אנדמי  מקום  הוא  הנגב  במעבדה.  לאט 
לזיהום בברוצלה. גליק וחב' ]5[ מדווחים 
והמימצאים  הקליניים  הביטויים  על 
בחולים  מעבדה  בדיקות  של  בתוצאות 
בקטרמיה  עם  המאושפזים  מבוגרים 
עקב ברוצלה, בקרב 114 חולים שאושפזו 
במרכז הרפואי סורוקה. מירפאת הכבד 
של המרכז הרפואי סורוקה מנהלת את 
דלקת  חולי  במרבית  והמעקב  הטיפול 
ישראל.  בדרום   C מסוג  נגיפית  כבד 
בפרוטוקול  שחל  השינוי  בעקבות 
נוגדות  התרופות  הכנסת  עם  הטיפול 
את  מעכבות  אשר  הישירות  הנגיפים 
לאחר  בעיקר  הנגיפית,  הפרוטאזה 
הכנסתן לסל התרופות הישראלי, החלו 
החדשני.  הטיפול  את  לקבל  המטופלים 
הניסיון  את  סוקרים   ]6[ וחב'  יעקב  בן 

בטיפול זה באוכלוסיית הנשאים. 
מונשמים 	  בחולים  ריאות  דלקת  ריאות: 

משך  את  המאריכה  שכיחה  מחלה  היא 
סיכון  משמעותית  ומעלה  האשפוז 
להעלאת  חיוני  מוקדם  טיפול  לתמותה. 
בדיקת  אין  עדיין  ההישרדות.  סיכויי 
בחירה לאבחון דלקת ריאות במונשמים 
לגבי  משמעי  חד  מידע  בספרות  ואין 
לשם  ברונכוסקופיה  בביצוע  התועלת 
קבלת  בדקו האם   ]7[ וחב'  גוזלן  אבחון. 
בועיתי  שטיפה  מנוזל  חיובית  תרבית 
בחולים  פרוגנוזה  משנה  )אלבאולרי( 
מונשמים עם דלקת ריאות. שחפת קרום 
של  ביותר  השכיחה  הצורה  היא  הצדר 
ריאתית"(  )"חוץ  לריאות  מחוץ  שחפת 
וגורם שכיח להופעתו של הפרשת תפליט 
התועלת  את  בדקו   ]8[ וחב'  אבנון  צדר. 
שבביצוע ביופסיה סגורה של קרום הצדר 

בחולים עם נוזל צדר וחשד לשחפת.
רבות 	  נשים  ופוריות:  נשים  רפואת 

מעקב,  לצורך  הרפואה  לשירותי  פונות 
בעיקר בשלוש תקופות בחייהן: בילדות 
)לצורך חיסונים ובשל מחלות הילדות(, 
במחלות  חולות  הן  וכאשר  בהריון, 

מילות מפתח: 
מרכז רפואי 
סורוקה; סורוקה; 
איכות ברפואה.

Key words:  
Soroka; Quality of 
medical care.

סורוקה הוא המרכז הרפואי היחיד בנגב ובכך ייחודו. מכיוון שכך, מחויב בית החולים 
להעניק רפואה איכותית משולבת עם רמת שירות גבוהה. רפואה איכותית מתבטאת 
בהקמת מערך האיכות של בית החולים, אשר נטל על עצמו להוביל להשגת 100% 
מיעדי האיכות, הן ברמה הלאומית והן ברמת הכללית. אותו מערך מוביל בנוסף 
פרויקטים רבים של ניהול סיכונים ובטיחות החולה, אשר מהווים מקור ללמידה 
ולשיפור בלתי פוסקים. מערך האיכות דואג לרצף טיפולי בין הקהילה לבית החולים. 
רצף שכזה יכול להביא ללא ספק לשיפור בתוצאי בריאות ובשביעות רצון מטופלים, 

לקיצור זמני המתנה, לצמצום צריכת שירותי רפואה ולמיצוי משאבים.

חלק מהמאמרים המוזכרים במאמר זה יפורסמו במועד אחר מעל דפי 'הרפואה', בגיליון המשך של המרכז הרפואי סורוקה.
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)לצורך  מתקדם  בגיל  בעיקר  כרוניות, 
מביאים   ]9[ וחב'  קסוס  וטיפול(.  בירור 
שהריון  חדשנית,  )קונספט(  תפישה 
לזיהוי  הזדמנויות  חלון  למעשה  מהווה 
ארוכת  בתחלואה  ללקות  בסיכון  נשים 
טווח. קשר ישיר נמצא בין סיבוכי הריון 
לידה  הריון,  סוכרת  הריון,  רעלת  כגון 
לב  ותחלואת  נשנות,  הפלות  מוקדמת, 
וכלי דם ארוכת טווח בנשים. לכן, לקיחת 
היא בעלת חשיבות  מיילדותית  אנמנזה 
השרשה  דם.  וכלי  לב  תחלואת  לניבוי 
מצב  היא  הטבור  חבל  של  ולמנטוזית 
שבו השרשת חבל הטבור בשליה איננה 
מחבל  העובר  של  הדם  וכלי  מרכזית 
ההריון  שק  קרומי  דרך  עוברים  הטבור 
טרם הגעתם לגבול השליה. במהלכם זה 
מוגנים,  אינם  הם  לשליה,  כניסתם  עד 
במהלך  ופציעה  ללחץ  חשופים  ונותרים 
על  מדווחים   ]10[ וחב'  גוטוירץ  ההריון. 
כך, שגורמי הסיכון להשרשה וילמנטוזית 
והריונות  עוברים  מרובי  הריונות  הם 
לאחר טיפולי פוריות. נמצא כי הריונות 
במהלך  שונים  בסיבוכים  קשורים  אלה 
רחמי,  תוך  גדילה  עיכוב  כגון  ההריון, 
מומים  שפיר,  מי  ריבוי  מוקדמת,  לידה 
מלידה ותמותה סב לידה )"סב לידתית"(. 
ממליצים  התוצאות,  לנוכח  בהתאם, 
אחר  צמוד  מעקב  לבצע  המחברים 
הריונות עם גורמי הסיכון ולשקול ביצוע 
דם  זרימות  עם   )US( שמע  על  סריקות 
הטבור  חבל  השרשת  לזיהוי  מכוונות 
לשליה במהלך בדיקות סקר הריון. שימור 
רפואי  טיפול  העוברים  בקרב  פוריות 
מהווה  פוריים,  לבלתי  להופכם  שעלול 
זאת,  עם  מהטיפול.  חשוב  חלק  כיום 
בעוד שבזכרים בוגרים ניתן להקפיא זרע 
לצורך שימור פוריות, הרי שבילדים טרם 
גיל ההתבגרות עדיין לא נוצרים תאי זרע 
הניתנים להקפאה ולשימור רקמת אשך 
עדיין בשלבי מחקר. במאמרם של הרלב 
ראשוניות  תוצאות  מוצגות   ,]11[ וחב' 
שימור  של  סורוקה,  הרפואי  מהמרכז 
כימותרפיה  קבלת  טרם  ילדים  פוריות 

במינון גבוה - העלול לפגוע בפוריותם.
רפואה כירורגית: מזרחי ]12[ דן במאמר 	 

מזווית אישית, על הגורמים המשפיעים 
כירורגיה  מחלקה  של  יכולותיה  על 
אקדמית עם תוכנית התמחות איכותית 
בשורה  לעמוד  עשיר,  כירורגי  וניסיון 
אחת עם מחלקות לכירורגיה הממוקמות 

במרכז הארץ. 
מהוות 	  חודרות  עיניים  פגיעות  עיניים: 

במחלקות  לאשפוזים  שכיחה  סיבה 
באוכלוסייה  נגרמות  ולרוב  העיניים, 
כלכלי  נטל  ומהוות  והעובדת,  הצעירה 

]13[ מתארים את  וחב'  קונפורטי  קשה. 
גורמים  ומזהים  החולים  אוכלוסיית 
סופיות  ראייה  לתוצאות  מנבאים 
כי  הדגימו,  המחברים  אלה.  במטופלים 
ומצאו   ,)97%( גברים  היו  הנפגעים  רוב 
כי מטופלים עם חדות ראייה גרועה יותר 
בעלי  הם  החולים  לבית  בהתקבלותם 
תקופת  בסוף  יותר  גבוה  לשיפור  סיכוי 
מעקב בהשוואה למטופלים בעלי ראייה 
חתך  במחקר  יחסית.  טובה  התחלתית 
האנדותל  תכונות  הוצגו  רטרוספקטיבי 
 88-55 בגילים  ישראלית  אוכלוסיה  של 
שנים, ונבחן מיתאם  בין גיל לבין שטח 

התא וצפיפות תאים ]14[. 
נפוצות 	  תאונות  הן  כוויות  פלסטיקה: 

הגורמות לכאב וסבל רב וכרוכות באשפוז 
ממושך, ובהתאם עלולות להכביד באופן 
השיטה   .]15[ הציבור  בריאות  על  ניכר 
נמק  רקמת  של  לכריתה  כיום  הרווחת 
בניתוח.  הטריה  היא  עמוקות  בכוויות 
שיטה זו טראומתית, מחייבת חדר ניתוח, 
דם  באיבוד  מלווה  מיומן,  צוות  מצריכה 
ומביאה  המטופל,  גוף  בחום  ובירידה 
רקמה  של  משמעותית  שכבה  לכריתת 
עשויה  הייתה  נכרתה  שאילולא  חיונית 
אפיתליזציה  באמצעות  לריפוי  להביא 
בהשתלת  מופחת  צורך  עם  עצמונית, 
סוקרים   ]16[ וחב'  קריגר  עצמונית.  עור 
תוצאות שישה מחקרים קליניים שבוצעו 
בנקסובריד, תכשיר להטריה אנזימית של 
כוויות, תוך התמקדות ביעילות, ברירניות 
התכשיר,  ובטיחות  )סלקטיביות( 
תפיסת  שינוי  על  האפשרית  והשפעתו 

הטיפול המודרני בכוויות. 
הוא 	  קרניוסינוסטוזיס  נירוכירורגיה: 

מוקדמת  סגירה  חלה  שבו  מלידה  מום 
גורם  זה  מום  הגולגולת.  תפרי  של 
ללחץ  להתלוות  ויכול  צורני  לעיוות 
 ]17[ וחב'  פרץ  מוגבר.  גולגולתי  תוך 
המטופלים  אוכלוסיית  את  מאפיינים 
מבחינה דמוגרפית ואנטומית, ומתארים 
סיבוכים ותוצאות אסתטיות וחברתיות 
של ניתוח קרניוסינוסטוזיס באוכלוסיית 
כי למרות  המחקר. המחברים מסכמים, 
נמצא  מורכבת,  כירורגית  בעיה  שזוהי 
ניתוחיים  סב  סיבוכים  של  מיעוט 
יחד  ההורים.  של  גבוהה  רצון  ושביעות 
כי הפרעת קשב  זאת, הם מתארים  עם 
וריכוז נמצאה בשיעור גבוה מזה המופיע 

באוכלוסייה הכללית.
רפואה 	  הילד,  של  פסיכיאטריה 

הפרעות  בלינט:  וקבוצת  התנהגותית, 
בלקות  מתאפיינות  האוטיסטי  ברצף 
הבינאישית,  התקשורת  בתחום  חמורה 
יחסי גומלין חברתיים ודפוסי התנהגות 

האחרונים,  בעשורים  דופן.  יוצאי 
רבה  במידה  עולה  ההפרעות  שכיחות 
ובהתמדה, ללא מקור סיבתי ברור וידוע. 
צומצם  התסמינים  מופע  לאחרונה 
אחידים  נעשו  לאבחנה  והקריטריונים 
הנדרשים  תסמינים  מספר  מבחינת 
לאבחנה. בעקבות כך, השונות מתבטאת 
ההפרעה.  של  החומרה  רמת  בדירוג 
בסגוליות  לעלייה  מוביל  זה  דירוג 
ביכולתה  כלומר,  האבחנה.  )ספציפיות( 
אוכלוסיות  בין  להבחין  הפוטנציאלית 
קליניות לכאלה שאינן. אבל לצד מימצא 
זה נמצאה גם ירידה ברגישות האבחנה, 
כך שכרבע מהילדים שאובחנו בעבר לא 
עונים  אינם  שהם  היות  כעת,  יאובחנו 
פרוי  הנדרשים.  התסמינים  מלוא  על 
דנים בהשתמעויות הקליניות   ]18[ וחב' 
ידי הצגת פרשת  של מימצאים אלה על 
חולה. הרפואה ההתנהגותית היא מערך 
המבוססות  טיפוליות,  התערבויות  של 
היפנוזה,  כגון  התנהגותיים,  כלים  על 
ועוד.  התנהגותית  חשיפה  ביופידבק, 
במקביל  לפעול  באים  אלה  כלים 
לטיפול הרפואי הרגיל. יעילות השימוש 
הוכחה  ההתנהגותית  מהרפואה  בכלים 
במחקרים אמפיריים רבים. למרות זאת, 
מוכנות,  וחוסר  מודעות  חוסר  מפאת 
מותאם,  בלתי  מערכתי  מבנה  ובשל 
מספיק  נרחב  ביישום  נמצא  איננו  הוא 
 ]19[ וחב'  המרמן  הרפואית.  בקהילה 
ההתנהגותית,  הרפואה  בחשיבות  דנים 
של  יעיל  לשילוב  אפשריות  ומציעים 
הרפואי  בטיפול  התנהגותיים  כלים 
דיון  קבוצת  היא  בלינט  קבוצת  השוטף. 
של  השונים  בהיבטים  שדנה  חווייתית, 
בין מטפל למטופל או משפחתו,  הקשר 
ושחיקה  דחק  להפחתת  יעילה  ונמצאה 
הבריאות.  מקצועות  אנשי  של  בעבודה 
שחיקה עלולה לגרום לטעויות רפואיות, 
לירידה באמפתיה לחולה, למחלת לב וכן 
לעזיבת מקום העבודה. על מנחי הקבוצה 
להיות פעילים, יצירתיים וגמישים בדרך 
כללי  חולים  בבית  הגישה  להטמעת 
וחב'  שורר  הארגון.  במגבלות  בהתחשב 
]20[ מתארים את תהליך הטמעת קבוצת 
בבית  הבריאות  מקצועות  לאנשי  הדיון 
חולים כללי, תוך הצגת דוגמה של קבוצה 
משותפת לרופאים ואנשי מגזר הסיעוד 

במחלקה לנפרולוגיה ודיאליזה. 	 

מחבר מכותב: אייל שיינר 
החטיבה למיילדות וגינקולוגיה, המרכז הרפואי 

האוניברסיטאי סורוקה, הפקולטה למדעי 
הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
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ביבליוגרפיה

צריכת סידן גבוהה יותר קשורה לבריאות עצם טובה יותר 
בילדים המטופלים בתרופות נוגדות פרכוסים

כרוניקה

המטרה במחקר הייתה לחקור ולהשוות את ההשפעות של טיפול 
כרוני בכפיון על בריאות העצמות בילדים תוך תיקון לערפלנים 
פוטנציאליים, ובייחוד משתנים של צריכה תזונתית. ערכת בריאות 
העצם נעשתה ב־33 ילדים עם כפיון וב־32 ילדים בריאים שהיוו 
קבוצת בקרה בגילי ממוצע של 6.5 שנים. הערכת בריאות העצם 
בוצעה באמצעות סקירת על שמע )US( כמותית של עצמות 
אצבעות כף היד. שתי הקבוצות היו דומות בגיל, במשקל ובגובה. 
בנוסף, לאף אחד מהילדים בשתי הקבוצות לא היה מחסור 
בוויטמין D, ולא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בערכי 

בדיקות המעבדה שנערכו. 
בסקירות על שמע )US( עלו תוצאות המעידות על בריאות 
עצם נמוכה יותר בקרב הילדים הלוקים בכפיון בהשוואה לילדים 

בקבוצת הבקרה )P=0.001(. הבדל זה נותר מובהק גם לאחר תיקון 
לערפלנים פוטנציאליים כגון גיל, גובה, משקל, צריכת סידן, צריכת 
ויטמין D, פעילות גופנית ומגדר. כאשר סווגו הנבדקים לשלישונים 
בהתאם לצריכת הסידן שלהם, רק בילדים שצריכת הסידן שלהם 
הייתה בשלישון הצריכה העליון, לא נמצא הבדל מובהק בתוצאות 
סקירת העל שמע בין הילדים עם כפיון לבין הילדים בקבוצת 

הבקרה. 
החוקרים מסכמים, כי טיפול בתרופות נוגדות פרכוסים עשוי 
להוביל לצפיפות עצם נמוכה בילדים. צריכת סידן נאותה עשויה 
לנטרל השפעה זו ולשפר את בריאות העצם בילדים הלוקים 

 .)Vera & al, Nutrients, 2015; 7: 9908–1( בכפיון
איתן ישראלי




