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בית חולים לגליל המערבי. אגף חדש לבריאות האישה

ענת יתח
בתום מאבק קשה וארוך אישר 
סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, 
את הקמתה של היחידה להפריה 
חוץ גופית בבית החולים לגליל 

המערבי בנהריה.
הזקוקות  נשים  להיום  נכון 
לנסוע  נאלצות  אלו  לטיפולים 
לחיפה, שם קיימות ארבע יחידות 
כאלה. במקרים מסוימים נאלצות 

ינשים גם לנסוע למקומות מרוח
קים יותר. בישראל קיימות היום 
גופית  חוץ  להפריה  יחידות   24
הפועלות  היחידות  זה  ובכלל 
בחיפה. על פי התכניות, היחידה 
לפעול  להתחיל  אמורה  החדשה 

תוך כחצי שנה.
לגליל  החולים  בית  מנהל 
ברהום,  מסעד  ד"ר  המערבי, 
בירך על אישור הקמת היחידה 
השר  סגן  של  "החלטתו  ואמר: 
לצמצום  סוף  סוף  תביא  ליצמן 

הפריפ בין  הקיימים  יהפערים 
ריה למרכז הארץ מתוך מטרה 
להעניק גם לתושבי הצפון את 
ביותר.  הטוב  הרפואי  השירות 
החולים  שבית  לשכוח  אסור 
של  גדולה  אוכלוסיה  משרת 
הזקוקים  תושבים  מיליון  כחצי 

כאמור לרפואה איכותית".
לאחרו התקיים  יבמקביל, 

נה טקס הנחת אבן פינה לאגף 
בבית  האישה  לבריאות  החדש 

החולים.
פני  על  ישתרע  החדש  האגף 
כל  את  ויקיף  מ"ר  אלף   14
המתקדמים  הרפואה  שירותי 

הדרך להריון מתקצרת
 בשורה לזוגות המתקשים להיכנס להיריון: בעוד פחות מחצי שנה 

תיפתח בנהריה יחידה להפריה חוץ גופית

לטיול יצאנו
ווי, סלמנדרה, גורס המערכון של 
שאמר  מה  גם  זה  החיוור.  הגשש 

מז מוטי  המועצה,  מפקח  ילעצמו 
האחרונים  מסיוריו  כשבאחד  רחי, 
שיצאו  סלמנדרות  בשתי  נתקל 

"לתפוס שמש". 

צילום: מוטי מזרחי

היחי זה  ובכלל  לנשים  יביותר 
עלות  גופית.  חוץ  להפריה  דה 
הקמתו מוערכת בכ-160 מיליון 

שקלים.
יעקב  פרופ'  היחידה,  מנהל 

שהדרך  ספק  "אין  בורנשטיין: 
גופית  חוץ  להפריה  ליחידה 

הממש פשוטה.  הייתה  ילא 
תופעל  כזו  שיחידה  קבעה  לה 
וגם  תושבים   300.000 כל  על 

כשהאוכלו האחרונה,  יבשנה 
סייה גדלה, עוד התלבטו אם זה 
בכלל מגיע לגליל. אבל עכשיו, 
הבשורה האמיתית היא שתוך 3 
-6 חודשים תפעל בנהריה יחיי

כל מה  על  מודרנית,  כזאת  דה 
שמשתמע מכך.

מתחילים  אנו  אלה  בימים 
להצטייד בהתאם ולקלוט צוות 
תפעל  היחידה  מיומן.  רפואי 
בשיתוף מכון גנטי שבו ייערכו 
השרשת  לפני  גנטיות  בדיקות 
הביציות ברחם האישה במטרה 
לשלול על הסף בעיות מסוימות 

ישעלולות לגרום להפסקת ההי
ריון בהמשך.

"מעבר לכך, היחידה החדשה 
תוכל לבצע הליכים של הקפאת 
עוברים, הקפאת ביציות וכדומה 
במיוחד.  חדישות  בטכנולוגיות 
לתושבי  חדש  בעידן  מדובר 

הגליל המערבי והעליון".
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