מאז תחילת ההסלמהנולדו ב״סורוקה״,

בו חדרי לידה

ממוגנים,

 340תינוקות

לשעת חירום של משרד הבריאות ,הנהלת
מאת משה רובין
הכללית ,פיקוד העורף ,צה״ל והגורמים
האזרחיים של אזור באר־שבע .בקרב כל
בצל ההסלמה באזור הדרום ויריטילים
הצוותים הרפואיים רועננו ההנחיות לשעת
לעבר באר ־שבע נערך המרכז הרפואי ״סו־
$TS1$״סורוקה״$TS1$
אזעקת
בהישמע
חירוםלהתנהגות נכונה
$DN2$״סורוקה״ $DN2$לכל תרחיש אפשרי .ביתהחולים
רוקה״
צבע אדום ,כדי שיגנו על עצמםועל המטו־
$TS1$המטופלים$TS1$.
בהתאםלהנחיות פיקוד העורף והר־
$TS1$והרשות$TS1$
נערך
$DN2$המטופלים $DN2$.זוהו וסומנו אתרי מיגון בכל מחלקות
העליונהלאשפוז .כלבעלי התפקידים פלים.
שות
$DN2$והרשות$DN2$
בית
לאזורים מוגנים
החולים .שלטי הכוונה
הקריטיים ,כגון כירורגיה,
במקצועות
הפתוחים לטובת
במרחבים
ממוקמים
הרדמה ,סיעוד ואחרים,
טראומה ,מיון,
ציבור
ולזמינות הגעהלבית
נכנסו
המבקרים .מחלקות שאינן ממוגנות
לכוננות גבוהה
מועברות
חולים בשעות היוםוהלילה תוך זמן קצר.
לאזורים ממוגנים ונפתחים חדרי
ומבצע
ניתוח נוספים באזורים ממוגנים.
המבצע ההסלמה
מתחילת
שעות
במבצע מזורז ותוך
ספורות
״צוק איתן״ ועד אתמול פונו למרכז הר־
$TS1$הרפואי$TS1$
שעת לילה  23פגים,
פואי
הועברו במהלך
$DN2$הרפואי $DN2$״סורוקה״ יותר מ 131 -נפגעים40 :
יילודים נוספים
מתוכם
במצב
מונשמים ,ו34 -
נפגעי חרדה 86 ,נפגעיםקלים,
$TS1$ביחידה $TS1$לאזור ממוגן .בנק הדם תוגבר במנות דם
ומאושפז ביחי־
שנפצע קשה
בינוניוחייל
נוספות ,ותוגברו גם ציוד רפואי ותרופות.
$DN2$ביחידה$DN2$לטיפול נמרץכללי .מצבו שלהחייל
דה
המרכז
ד״ר אהוד דודסון ,מנהל
בהכרה
האחרונה ,הוא
ביממה
השתפר
הרפואי ״סורוקה״ ,ציין ,כי ״אנו מקיימים
מלאה ונושם בכוחות עצמו וצפוי לעבור
מצב
מטה קבועות להערכת
ישיבות
בקרוב למחלקת אשפוז.
ולהמשךפעילות והערכות בית החולים
שפונו,
הנפגעים
מתוך
עדיין
מאושפזים

אנשים
שביתה

כליל.

במרכז
וביניהם

ספג

היא

פגיעה

אישה

ישירה

נפצעהברגליה

בימים
רבות

הרפואי

מאזורים

״סורוקה״
מבאר

שבע,

של טיל

ונהרס

בהתאם.

המרכז

הרפואי

׳סורוקה׳

להעניקטיפול רפואילתושבי
תרחיש אפשרי״.
לכל

ממשיך

הנגב ומוכן

ובידיה.

האחרונים מגיעות יולדות אשקלון :חדרהיולדות
שמחוץ לבאר שבעלמרכז ב״ברזילי״ הועבר למרחב מוגן

סבן
עד עתה מתחילת
למיילדות ב״סורוקה״ ,שבו חדרילידה
במתחם
ממוגנים .מתחילת ההסלמהנולדו  340הלידות בבית החוליםברזילי
בהערכת מצב
תינוקות ב״סורוקה״ ,וביתהחולים קיבל
שהתקיימה
שאיננו ממוגן.
בבית החולים הוחלט להעביר את חדר
אישור מיוחד לשחרריולדות לאחר 36
שעותמהלידה במקום  48שעות ,כדי להקל הלידותלאזור ממוגן ,קטן יותר.
את העומס .הנהלת ״סורוקה״ עומדת בקשר
״הדבר יקשה עלהפעילות אך הכרחי
רציף עם הרשותהעליונהלאשפוז ,האגף לאור המצב״ ,ציינו בביתהחולים.

״צוק איתן״ התקיימו

