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הצלחהבמטרה,דבקות
אושר.שלרגעיםוהרבה

המוערך,הרופאשלסיפורוזהו
התאהבארוכהדרךשלאחר
בעולםביותרהיפהבמקצוע
לנשיםהאגףאתהיוםומנהל
ב"וולפסון"ויולדות

18עמ'׀רובינשטייןשירן

חייםבןאמירצילום: ׀בריעקבפרופ':בתמונה

הביתסופרת
רופאנודניקית,שכנה

הרהחתולהמבולבל,
עץ.עלמתנדנדתוציפור
עםדמיוןשופעראיון

דליהוהמשוררתהסופרת
עוזנווהתושבתבר-אל
30עמ'׀צמחאורית

שליהביתאתיצילמי
מפרהיומיותפריצותשורת
עוזנווהשלשלוותהאת

8עמ'׀אופירעדה

הפקרשטחעוזנווה
לאתרסמוךגניםמתחם

מאבטחיםללאנותרבניה
להוריםברורההסכנהבעוד

שאנניםבעירייה
6עמ'׀ארביבאורנית

פרופ'ברהאנטומיהשל



בביה"חויולדותנשיםאגףמנהלעוז,נווהתושב, בריעקבפרופ'
להיותומעברהאולטימטיביהרופאהואוולפסון,אדית ע"ש

בארץהמוביליםהרופאיםאחדוגניקולוגיה,במיילדותמומחה

הוארב,קליניניסיוןובעלוהעוברהאםורפואתהמיילדותבתחום

אתשמקליםהומור,וחוששנינותומלאסובלניאמפטי,מקסים,גם

צעירנראהגםהואהנשיםרופאאצלנעיםתמידהלאהביקור

ועובדותשעבדומישלמעיניהןנעלמתשלאעובדה(,)62לגילו

משנהשלמטופלותלאהחתיךהרופאעלבחיבהשמרכלותאתו,

שהחיוךנאמרבואאבל רגלייםולהריםלשכבעליהןפוקדמי

בסדריהיהשהכולהטובהההרגשהאתנותןשלו

בבלינסוןנשיםיוםואשפוזבמיוןאחראיתאחותלגבי,נשויהוא

מנישואיואבא,והואבמיוחדופלפליתכובשתאישהשנים36מזה

סטודנטית-וליסמיןעור,ברפואתמתמחה-ליונתןהראשונים,

אשתו,בעקבותשניםלפניתקווהלפתחעברהוא לפסיכולוגיה

לרפואתבמרכזשנהכעשריםבמשךעבודתובשלגםלעירומחובר

רופאלהיותוועדוכמתמחהכסטודנטראשיתבבילינסון,נשים

גבוהבסיכוןלהריוןהמחלקהמנהלסגןהאחרוןובתפקידובכיר

שהחיבורומוסיףאומר,הואשלי,"הראשוןהביתזה"'בלינסון'

פ"תהפועלשלכאוהדבילדותו,קודם,התחילתקווהלפתחשלו

אתניצחהשהפועלהעשרים,המדינהגביעגמרבמשחק"צפיתי

בחולוןאזגרתינאמןאוהדונשארתיהתאהבתימאזחיפהמכבי

בחולון,נולדהואתקווה"פתחולהפועללישמהעלייוצחקו

אוחדשלוהנשיםשאגף–"צהלון"בבי"חואחות,לאחבכורבן

לומראפשר-האגףאתלנהלשמונהמאזוולפסוןלתוךלימים

מעגלשסגר

רופאלהיותעלויתרלא

קלההייתהלאההתחלהאבלרופא,להיותרצההואצעירמגיל

מספיקלאשאני"אמרוביולוגיתלמגמהאותוקיבלולאבתיכון

להתקבלניסההצבאישירותולאחרבחיוךנזכרהואמוכשר,"

כימיתהנדסהללמודפנההואאזהצליחולאהרפואהללימודי

ביובהנדסהשניתוארעשהמכןולאחרגוריוןבןבאוניברסיטת

רפואימדעימחקרועשהבהצטיינותסייםהואבטכניוןרפואית

המימדלושחסרהביןוהואלוהספיקלאזהאבלברמב"ם,

והפעםשוב,ניסהתאריםושנישניםששאחרירקהאנושי

שליהבןגםבצבא,חובשהיה"אביאביבבתללרפואההתקבל

הואבגנים,"שזהכנראהבתחוםעוסקתהבתוגםלרפואההלך

שלםואניהנכוןבמקצועעבורישבחרתייודעאני"היוםאומר

לימתאיםוהמקצועלמקצועמתאיםשאנימרגישאניעצמי,עם

אחדכלכיזהים,מקריםשניאיןכידומיננטיהאנושיהמרכיב

אתשהופךמהזהוניסיוןידעלהפעילוישאחרתבצורהנברא

"ואתגרילמענייןהמקצוע

נשים?רופאלהיותוהבחירה

נשיםבמחלקתללימודיםכשהגעתיאבלהתלבטתי,די"כסטודנט

כשהפכתיהתרגשותמרובהלילהכלהראשוןבשבועישנתילא

כיקשה,הייתההבחירהאבלזהשזהסופיתהבנתילסטאז'ר

ומפרופ'פנימאי,שהואסידייחזקאלמפרופ'רבותהושפעתי

להתמחותאותיוקיבלהכירורגיתהמחלקהאתשניהלדינצמן

קשהליהיהאבלנשים,לרפואתללכתרוצהשאניידעתיאצלו

למחלקתלהתקבלגםכירורגיהעלזהאתמעדיףשאנילולומר

קיבלההמחלקה,אתשניהלהעובדיה,פרופ'פשוטהיהלאנשים

ככהצוחקאניטייסהייתיולאבולגריהייתישלאלמרותאותי

בדיקה-משוכותשתיאצלהלעבורצריךהייתיאבלאמרואז

"במחלקההאחיותשלדעתוחוותגרפולוגית

למנהלמסטאז'ר

התקדם,למד,שםשלו,הביתלהיותהפךבלינסוןשאמר,כמוומאז,

מרופאילאחרוהפךעשירקליניניסיוןרכשהתמקצע,התפתח,

אתקיבלגםהואבדרךבארץוהמוביליםהמוערכיםהנשים

עוסקובחו"ל,בארץודופלרבאולטרה-סאונדהשתלםהפרופסורה,

והסטודנטים,המתמחיםהצעירים,המומחיםהרופאיםבהוראת

יתרבנושאיקבועכמרצהמשמשהואומדעיתמחקריתופעיל

בגדילההאטהיתר,קרישיותוסיבוכיכליהמחלותבהריון,דםלחץ

מטעםגבוהותלהערכותוזוכההיריון,סיבוכיושארתוך-רחמית

שלהמצטייניםהמוריםברשימתמופיעהואלרפואההסטודנטים

החברהראשכיושבשימשגםהואאביבבתללרפואההפקולטה

לכנסיםאורחכמרצהומוזמןוהעוברהאםלרפואתהישראלית

ובחו"לבארץומפגשים

הדיפלומותלצדלראותניתןשלובקליניקהבקירמהתבוננות

גםבמיוחד,מרגשותותמונותתודהמכתביגםהתלויות,הרבות

מוחזקיםהעולםלאווירשיצאואחריספורותשניותתינוקותשל

הבכיאתלבכותהספיקלאשעודתינוקשלאפילוידועל

המיוחלהראשון

רפואתיחידתניהוללטובתבלינסוןאתעזבשנהכעשריםלאחר

מנהלמכרז,שלתהליךלאחר2015ומשנתבוולפסון,והעוברהאם האם

מחלקתלידה,חדרישכוללמפעלויולדות,נשיםאגףכלאת

רופאים,60ועודלפריוןיחידהגבוה,בסיכוןלהריוןיחידהיולדות,

בשנהלידותוכ-5,000סטודנטיםמתמחים,אחיות,100מעל

ובסביבותבבוקר,בחמשקםהואמוקדםמתחילברפרופ'שלהיום

המאוחרותהצהרייםשעותעדנמצאשםבביה"חכברהואשש

רובינשטייןשירן•

מהסדרהבדמותשמדוברלחשובאפשרבקלות
במלחמהנפצעהואושרמנטי,נאההואהאגדית:

ללימודיהתקבללאהואנהרגים,חבריואתוראה
הצליחבהנדסהתאריםשניאחריורקרפואה

מנהלגניקולוג,הואהנחשקת,לפקולטהלהתקבל
התשובההואמיילדות,בתחוםמובילהמחלקה

בריעקבפרופסוראתתכירולמקדרימי,המקומית

ברשלהאנטומיה

בעולם"יפההכיהמקצוע"זההעולם.לאווירתינוקמוציא



הפרטיתלקליניקהמגיעואז

הואבביה"חעוזבנווהשלו

עדייןו-20%בניהולעוסק80%

ניתוחיםבעיקררפואה,עושה

והדרכתביקוריםקיסריים,

מתחילהואבוקרכלמתמחים

ומקבליםהבעייתייםהמקריםאתמציגיםבהצוות,בישיבת

תינוקותובחייאדםבחיישקשורותמורכבות,חלקןהחלטות,

נחשבים"אנחנוסטודנטיםבהדרכתההוראתיהחלקאתישבנוסף

וללמודלבואשרוציםסטודנטיםשלבביקושאחתמספרמחלקה

בראומראצלנו,"

מלוניתשלברמהיולדותמחלקתלבנות

בעיותלפתוראתגריםמספיקלברישהניהוליבנושא

המחלקהאתלקדםוגםאנושיות,בעיותאדמיניסטרטיביות,

עםוגםתקציביבנושאביה"חהנהלתעםההתמודדותאתיש

כמיולמטלותלדרישותהקשורבכלהאוניברסיטהשלטונות

הואהכנסה,שמייצרתיולדות,מחלקתמיתוגחשיבותאתשמבין

והתנאיםהתשתיותאתלשפרבמעלהראשונהחשיבותרואה

בי"חמקופחיחסיתהואוולפסון"בי"חבמחלקההפיזיים

והקיפוחבמרכזפריפריבי"חשהואמהעובדהשסובלממשלתי

אינםהאוצר,ומשרדהבריאותמשרדשהרשויות,משוםנגרם

והמחלקותהבנייהכללצערנו,אדםבכוחאובתשתיותמשקיעים

אותןויקבלתרומות,שלתוצאהזהחוליםבבתישרואיםהמפוארות

זהבבלינסוןלעבודהתחלתיכשאניתרומותבגיוסשמוכשרמי

כמההגיעושלבלינסוןהואההבדלמוולפסוןגרועיותרנראההיה

איכילובעופר,האחיםתרמוברמב"םמיליוניםשתרמותורמים

בעיקרלהתמודדצריךאניוכו'הרופאאסףתרומות,הרבהקיבלו

יולדותמחלקת1980מאזשופץלאביה"חירודותתשתיותעם

בסביבההחוליםבתיכלהולמיםאינםהאשפוזתנאיגרוע,נראית

משמעותיתהכנסהיוצרזהכיקריטי,זהביולדותשההשקעההבינו

מרשימיםחדריםבבנייתיולדות,במחלקתוהשקיעולביה"ח,

מיניתילכךחותריםאנחנווכרגעהשאיפהזובוולפסוןומלוניות

תרומותלגייסמנסהואניהיולדותמחלקתבשיווקשעוסקצוות

לבנותכדית"אבאוניברסיטתנהדרהתרמהערבלמשלעשיתי

הראשוןבשלבמסתפקהייתידולרמיליון30צריךחדשאגף

קללאוזההיולדותמחלקתאתלשפץכדי₪במיליון

בוולפסון,האנושיההוןשלהמצוינותעללהצביעחשוב"אולם

כמה-אחתמספראיכותמדדלפיבפרטויולדותנשיםואגף

מתמודדיםתקןכלעלאצלנו-אצלךלהתמחותרוציםמתמחים

שלמהסטודנטיםמבוקשיםהכיאנחנובארץ,מהבוגרים15

גםמצטייניםמוריםבמסגרתלהערכהוזוכיםת"אאוניברסיטת

וזוכיםבין-לאומייםבכנסיםמציגיםאנחנואקדמיתמבחינה

שלאקדמייםמינוייםגםישמחקרובקרנותהצטיינותבפרסי

הגעתיאישיתואניבכירים,ומרציםפרופסוריםשלנו,רופאים

מןפרופ'שלת"אבאוניברסיטתגבוהההכילדרגה

הרגילבמסלולהמניין

אבלמצויןשםישבוולפסוןנשיםלאגףבכדי"לא

מחפשתללדתשרוצהאישהמדברים''הקירות

הזולמטרהנגיעשלאסיבהואיןהולמיםתנאים

דרוםים,בתחולון,איש500,000שללאוכלוסייה לאוכלוסייה

הראויהשירותאתשיקבלומגיעוראשל"צת"א

מחלקתלבנותזהשליהרעיוןאתגרזהעבורי

תשלוםלגבותלאאולםמלוניתשלברמהיולדות

"נוסף

לידהלחדרימצלמותהכניסובבלינסון
לחשובצריךאתהאוליבום"."בייבתוכנית

כזה.שיווקעל

להביןצריךכאלהלתוכניותששלא"אני

יותרהיוםאמנםלידהלחדרמצלמותשהכנסת

לפגםטעםפהישעדייןאבלמובנת,

הרפואהבאיכותלפגועעלולזהכי

שמהלהביןצריךהדעתובשיקול

המציאותלאזובטלוויזיהשרואים

"עריכהעוברושזהבדיוק

יותרלךחסרותלאמנהלשאתהמאז
רפואה?שעות

הכיזהניסיוןלרוויהשהגעתילומראפשראיאבל,62בן"אני

היוםבעיה,לפתורשלםיוםלילקחבעבראםרופאאצלחשוב

מספיקישאבלאחרתדבריםרואהאנידקותכמהלילוקחזה

מהאתלמתלמדיםלהעבירדואגואנימהניהולואתגריםסיפוק

"יודעשאני

כבוס?לךישתדמיתאיזהכרופא.מקצועיתמוערךאתה

קשוחנחשבאבלכמנהל,גםמקצועיתמוערךשאניחושב"אני

מאמיןאנימעצמיוגםוהמתמחיםמהרופאיםדרישותמבחינת

שאםמובןסמכותילהיותצריךושמנהלהיררכיהלהיותשצריכה

ישאםאבלבשמחה,זהאתעושהאניולעודדלפרגןמקוםיש

החיובייםההישגיםשאחדחושבאנינוזףאניאזלנזוףמקום

אתלפניישניהלגולן,פרופ'במחלקההחיוביתהאווירההואשלי

אניתקופהמקומוממלאוהייתישלוהיורשאתביראההמחלקה,

לתפקידו,להיכנסוטבעינכוןוהרגשתיאותוומכבדמעריךמאוד

האווירהעבורוגםעקרונותאותםסמךעלפועליםאנחנושכן

באיכותדוגלויולדותנשיםאגףכן,כמוחשובההייתהבמחלקה

"אישייחסעםובמצוינות

החדש?הרופאיםדוראצלשונייש

שלמדואלהלדעתיהרופאיםשלהבינייםדוראתמייצג"אני

בתנאיעבדוושגםהנשיםרופאישלהוותיקמהדוראפיהםבזיעת

המתמחיםאתומלמדמדריךאנישני,מצדביותרקשיםעבודה

אתלהשוותמהאיןה-yדור-אחרתלתקופהששייכיםהחדשים,

הרופאיםאופיגםפעםשהיהלמההרפואהבמקצועההשקעה

ישולנשיםנשים,הןלרפואהמהסטודנטים75%היוםהשתנה

שלבהתמחותאותןלהדריךאמורואניולידההריוןשלמחויבות

נכחתי,שאניממהזמןרבעהיאשלהןכשהנוכחותשנים,שש

מעמיקהוגישהמעמיקוידעחשיבהשלעקרונותלהןולהקנות

"מטופלתלכל

נשים?ברופאלהיותצריךתכונותאילו

להיותשצריךודאיומעודכןידעבעלמקצועי,להיותצריך"הוא

במקריאמוציונליותבהחלטותלהיכשללאאבלאחד,מצדאמפטי

לנהוגאסורכישלוןובמקריהדפנה,זריעללנוחאסורהצלחה

"המקצועייםלכלליםבניגוד

בטבעיות.באאצלךהאמפטישהצדנראה

תציגהיולדתלמיטתמגיעאתהשכאשרמתבקששזהחושב"אני

וחשובאליהלחייךקשראיזהותיצורבהתתענייןעצמך,את

אחיות,רופאים,מסביבךשיששכמהלזכור

איתםמעמיקדיוןבתוםסיעוד,וצוותסטודנטים

המצבאתלהולהסבירלמטופלתלפנותצריךאתה

קריטיוזהההחלטות,בתהליךאותהלשתףמנתעל

נעימהתמידלאגניקולוגיתשבדיקהלכךמודעאני

אתלשבורעוזרפעמיםהרבהשהומורמאמיןואני

תמידבנשיםלטפלאוהבאניהאי-נוחותתחושת

אחת,לאנתקלתיאדםבבנימטפלשאניזוכר

הריוןבשלשמאושפזתאישהשללחדרכשנכנסתי

שלהבמיטהשוכבהבעלאתוראיתיגבוה,בסיכון

לידיושבתלשכבשצריכהוהיאעייף,הואכי

אומר:אניאבללהעיר,רוצהאתהבאינסטינקט

בדיקהלולבצעאמוראניפהששוכבמיכל'טוב,

אבלבסדרהיהשלאמביןהבעלואזפנימית,'

"חיוביתבצורה

בוולפסוןנשיםאגףצוותעםברפרופ'



בזיכרונך.נחרטושוודאימקריםאומטופלותיש

להריוןבמחלקהבבלינסוןשעבדתיבתקופה"בעיקר

ביותרהקשותבמטופלותטיפלתיגבוה,בסיכון

קשות,לבחולותכבד,מושתלותכליה,מושתלות

זוכרותמהןחלקקשותקרישהבעיותעםנשים

אנילפעמיםשניםהרבהשעברולמרותאותי

עדייןוהיא20או15בןשלהשהילדיולדתפוגש

נותניםהאלההמפגשיםלטובהאותיזוכרת

מטפליםאנחנובוולפסוןגםגדולסיפוקלי

ריאהדלקותשהתפתח,זיהוםקשיםבמקרים

כךאחראותןולראותלהנשמה,שנזקקות

הסיפוקזהבריאתינוקעםבריאותמשתחררות

"גדולהכי

ניתוחבעקבותשהסתבכהדתייהאישהשלמקרהזוכר"אני

שבועייםנמרץבטיפולהייתההיאמאודקשהבזיהוםקיסרי

היאדברשלבסופואותהלבקרהלכתייוםכלקשהובמצב

לעשותיכולההיאמהשאלהשהשתחררהולפניהבריאה

אלוףשהיהמאחיהטניסשיעורשלקבלבצחוקעניתיבשבילי

ברצינות"לזהדאגהוהיאומדריךהארץ

אתכםמעמידותשבטחמאוחרבגיליולדותויותריותריש
נוספת.בהתמודדות

ביולדותנתקליםאנחנוהפרטיתבמרפאהוגםבביה"ח"גם

לפניטובההערכהלהןעושיםתמידשלא45גילמעל

דםלחץיתרכמומחלותלהןישפעםלאהריוןשמאפשרים

הריוןעםאותןמוצאיםואזלב,מחלותסכרת,מאובחן,לא

להריוןשההכנהלהדגישחשובמגיעיםוהסיבוכיםתאומים

מקדימותבדיקותעללהקפידחשובקריטיתהיאהאלהבנשים

שעוסקיםהרופאיםבפנימתחנןאניתאומיםלהןלסדרולא

"קללאזהתאומיםשלהריוןככהגםכיבפוריות,

סיכונים.ישאםגםהאימהי.לצורךלהתנגדקשה

האנושיהצורךאתמביןהבחינותמכלהמצבאתלהעריך"צריך

לאשורוהמצבאתלהסבירמחובתנואבלאימא,להיותוהטבעי

שתכננהוזוילד,שרצולסביותזוגאליישהגיעולימזכיר

להשהסברתיאחרירפואיסיכוןעםהייתהלהריוןלהיכנס

תיכנסשלהזוגהבתכיבעיהשאיןענתההיאראש,בכובד

מקרים,גםישהמקריםביתרמתאפשרלאהריזהבמקומה

שילדוובתהבאםשנתקלתיהחרדית,באוכלוסייהבעיקר

"בדיוקיוםבאותו

נחשבתישראלמגננה.לרפואתהפכההרפואההשניםעם
בהריון.בדיקותהרבההכימבוצעיםשבההמדינותלאחת

שלאמבוגרותנשיםאחד,מצדהסקאלהשלשניקצה"זה

בדיקותהמוןישזאתולעומתנחוצות,בדיקותלהןנערכות

מיותרות,ולחרדותלאי-שקטלאי-ודאות,שגורמותמיותרות

בהחלטהרפואהעינינולנגדהמשתנההרפואהאופיבכללוזה

המיילדותבתחוםשהתביעותכיווןמתגוננתיותרלהיותהופכת

נאמנה,עבודתואתעושההרופאשאםמאמיןאנירבותהן

שלו,והידעהניסיוןעלומסתמךמקצועידעתשיקולמפעיל

רפואהלתתשלווהסיכוימינימליהואלטעותשלוהסיכון

בתיעודמלווהלהיותחייבזהזאת,עםיחדמקסימליהואנכונה

שיימנעו-הצעיריםלרופאיםמייעץשאנימהזהמפורט

זה"המגונן"והחלקנכונהרפואהויעשומתגוננתמרפואה

"ומיותרותרבותבדיקותחלףהמדויקהתיעוד

ברובחיים.וביצירתבגניקולוגיהבעיסוקיופיהרבהיש
ומניעה.טיפולרקישהרפואהתחומי

התהליךהבריאה,תהליךאתישבעולםיפההכיהמקצוע"זה

פוריותשלהנושאאתישללידהמהריוןהמקסיםהביולוגי

ופעולותסאונדהאולטרהבתחוםהחידושיםעםהעוברורפואת

שמתקדםאבחוןישברחםהעוברשלמצבואתלהטיבפולשניות

אחוזבמיילדותהעוברבעיותלגביענקבצעדי

מוניםעשרותפיעולההאושרודמעותההצלחה

בוכהכשאישהוהעצבהאכזבהדמעותעל

"לראותאוהבשאנידמעותאלהמאושר

מהכישלונות.עצוםקושיבטחזאת,עםויחד

הקשיםבמקריםלטפלבעיקראוהב"אני

מבחינתעצוםסיפוקוזההאתגרזהוהמורכבים

כמומרגישאנישםקשים,מצביםעםהתמודדות

עםלהתמודדהאמוציונליהואהקושיבמיםדג

הצליחשלאהריוןאוהפלהזהאםביןכישלונות,

הצלחותישרופאיםעלטלוויזיהבתוכניותרק

עםלהתמודדמתקשההציבורולעתים100%של

לאטובהכיהרופאשגםמורכברפואיממצבהנובעיםכישלונות

שאיבדהמשפחהעםמתמודדאניבבוקרבארבעלהועיליכול

האשמותישלעתיםהמלאההאחריותמוטלתועלייתינוק

"שבמקצועהקשיםהדבריםזהואיומים

לרופאיםטניסלאליפותבצבאמהפציעה

לשחקעלמוותרלאהואעיסוקיוכלועםבנשמהספורטאיהוא

באופןמשתתףגםהואנוה-עוזבבריכתבשבועפעמיםארבעטניס

זכהוהואהעולםבאליפותואפילולטניסהרופאיםבאליפותקבוע

אלוףבתוארפעמיםוארבעליחידיםהארץאלוףבתוארפעמיים

מכלפחותלאשקיבלבגביעיםגאהשהואנראהבזוגותהארץ

בחייו,חשובכההטניסבקליניקהאצלושתלויותהדיפלומות

וולפסוןאתלקדם"האתגרלעבודההקבלהממנולוקחשהוא

צריךמנטליותניסיון,יכולת,שלשילובזהטניסמשחקלימזכיר

שיחקשבתיכוןמספרהוא"למטרהלהגיעמנתעלמרוכזיםלהיות

שזהאלאלבוגרים,מועמדוהיהחולוןבהפועלוכדורגלכדוריד

חילשלחי"רבפלוגתשירתהואבצבאפציעתובעקבותנקטע

נפצעוממנהרביםסואץבתעלתהמיםקועלשהייתה-השריון

ירוהאשהפסקתשל"ביוםהכיפוריםיוםבמלחמתנהרגוואף

ועודלידינהרגושנייםמההדףהגבעלועפתיסאגרטילעלינו

וכעבוראותי,פינוזהאחריהשני,לנגמ"שלעבורהצלחתינפצעו

אותיששחררוולאחרשנהכחציבשיקוםהייתיבגבנותחתיזמן

"51גילעדצבאיכרופאמילואיםלשירותאותיהחזירומהצבא

בגדודי'"פלוגהשלוהפלוגהעלבאהבהומדברכקציןסייםהוא

ממנהשנותרומישלהמפגשיםישהיוםשעד-14בחטיבה184

המשפחותאתלבקרדואגשנהמ-40למעלהובמשךשנהכל

"השכולות

מצבולמרותספורטאילהיותבחייוהשניכחוטעוברתהנחישות

מסרלוויששהגיעלאןלהגיעלוותר,ולארופאלהיותהפיזי

מצוינתרפואהשישהיאתחתונהשורההכול,"למרותאופטימי:

העולםבכלוידועיםמבוקשיםהישראליםהרופאיםבארץ

מהמוביליםאנחנואיכותמדדימבחינתהמיילדותלתחוםספציפית

וזאתבעולםמהנמוכותהיאותינוקותאימהותתמותתבעולם

בתנאיםלעבודהרופאיםולמחויבותהאנושילהוןהודותבעיקר

"חסרותהתשתיותכאשרגםקשים

וצועדתמאחוריהכברשהלידותלמיגםמעודדמסרלךיש
המעבר?גיללקראתענקבצעדי

מעברגיליותראיןהיוםהגיליםבכללנשיםדואגתנשים"רפואת

להוציא45בגילהציעורחםכריתתלניתוחשנזקקהלאישהפעם

ישההורמונליתולפעילותשלשחלותיודעיםהיוםהשחלותאת

ממאירים,מגידוליםלהימנערוציםואם65גילעדלפחותחשיבות

לפגועשלאהחצוצרותאתמוציאיםלניתוח,ונזקקיםבמידה

"ההורמונליבפרופיל

מעודד.ביקשתי

יותרמבוגרגילעדנשיתלהיותלאישהמאפשרת"הרפואהצוחק

טובהחייםאיכותמאפשרתשגםהרפואיתהאיכותבזכותוזאת

"בעיקרבנשיםיותרארוכהחייםותוחלתביותר

מזכירוולפסוןאת"לקדםהארץ.אלוף
חייםבןאמירצילום: ׀טניס"משחקלי

חייםבןאמירצילום: ׀ בביתוברפרופ'


