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  תשע"ז יד' אייר 
 7102,   במאי  01

 
 מכובדי, 

 
 7141בקשה לתרומה ותמיכה במרכז הרפואי סורוקה לשנת : הנדון

 
 עמותת ידידי המרכז הרפואי סורוקה עורכת השנה ערב התרמה שנתי שכל הכנסותיו 

 תושבי הנגב  .לרווחת  – הסרטן החדש מרכז  הקמתלקודש   
 

 
 . 1-00ילדים בגילאים  251מתוכם כ ,חולי סרטן 001.111 -מידי שנה מטופלים בסורוקה למעלה מ

 ילדים חדשים חולי סרטן. 51 -וכ חולים מבוגרים 2111 -מידי שנה נוספים בממוצע כ
 

ניתן להצביע על גידול של כל סוגי הסרטן ובעיקר של סרטן הריאות, שלפוחית השתן והשד בכל 
 איזור הדרום.

 
 מחלת הסרטן באיזור הדרום ובבאר שבע עלתה באופן ניכר בשנים האחרונות.  

 
 .למערך האונקולוגייעודי הינו האחד והיחיד אשר אין בו מבנה רפואי יבית החולים סורוקה 

 חלקו הארי יושב במרתפים  -כיום ממוקם המערך האונקולוגי בבית החולים בפיזור גיאוגרפי גדול
שבמקור יועדו לשמש את בית החולים בעת מלחמה, מיקום היחידות השונות, האווירה והתנאים 

 הפיזיים הצפופים מקשים על מתן טיפול רפואי לחולים קשים אלה. 
 

מרכז כוללני לטיפול במחלות הסרטן בדרום מדינת ישראל. מרכז הסרטן  יכלול תחת גג הקמת 
אחת את כל יחידות הטיפול עבור החולים כולם, יעמיד לרשותם תנאי אשפוז  הולמים, לרווחתם 

מי ולרווחת בני משפחותיהם. הטיפול והניהול הרפואי ירוכזו במקום אחד בידי צוות רב תחו
 הדוגל במצוינות.

המטולוגי ואונקולוגי, יחידה  אשפוז יוםות מרפאות לקומות הכולל מחלק 6המרכז החדש בן  
אונקולוגי , רפואה משלימה וגני מרפא ואזורי המתנה וטיפול  מרקחת בית מח עצם, להשתלת 
 .מרווחים

 
 .7102, חנוכת המרכז מתוכננת לשנת  ₪מיליון  711 -עלות הקמתו  בסך כ

 
 הטיפול הניתן בסורוקה על ידי הצוות הרפואי והסיעודי הוא בין הטובים הקיימים בישראל. 

למרות המחסור במתקנים מתאימים, הגיעו הצוותים המטפלים להישגים נאים בטיפול ובריפוי 
 חדש ומתאים ., יגיעו לשיאים חדשים במבנה מודרניחולי הסרטן. אין לנו ספק שהישגים אלה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

לרווחת תושבי זה פרויקט חשוב לבתרומה  פים ולהיות שות  להירתם למשימהבבקשה  אליך   הפונ י אנ

 כל תרומה תתקבל בברכה . –הנגב 

  
 .באמפי בעומר  10:44בשעה:  7114131411  רביעי יתקיים ביום  ערב ההתרמה

 
 בתוכנית הערב:

 
 קבלת פנים וארוחת ערב     10:44
 ברכות       14:64
 של הזמרת גליקריה  מופע אומנותי     11:44

 .1ארץ , מנחה תכנית הישרדות בערוץ  -גיא זו –מנחה הערב               
 

   I ₪ 011 -ארד  I ₪ 011 -כסף  I ₪ 511 -זהב  -  יםהכרטיס ימחיר
 

כללית, האיש, כולל ראשי עיריות ורשויות, אנשי ציבור, נציגי הנהלת  0,111-בערב צפויים להשתתף כ
 נציגי מפעלים באזור והנהלת המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. ,מטופלים ומשפחותיהם

 
 לענות על כל שאלה שמח נ

 .413046101 –מס' טלפון של העמותה 
 JanetMi@clalit.org.il   

 413035071פקס מס' 
 

 . ךוהירתמות  בתודה מראש על ההיענות

 

 בכבוד רב,                                                                                                      
  

                                
 אורנה מיארא                                                                                                     

                                                    מנהלת עמותת ידידי המרכז הרפואי סורוקה                                                                                 
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