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במחלקה)מתמחה
כירורגית(

פעריםגםישאלה,לכלמעבר

שללמקומןהנוגעבכלהדורותבין

בעו־הקשיחהוההיררכיההסמכות

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$.מהבכיריםשחלקמההמשתנה

המ־מתמחים,שלכ"חוצפה"חווים

תמחים

$TS1$המתמחים$TS1$

$DN2$המתמחים$DN2$ומלאקשוחכניהולרואים

היא"ההרגשההבכירים.מצדאגו

אמרהנחותה",מעמדהבאהשאני

למנור.ילדיםברפואתמתמחה

"היחסיםהמתמחה,לדברי

ובמיוחדהבכירים,הרופאיםעם

מו־הםהמחלקות,מנהליעם

זרים.

$TS1$.מוזרים$TS1$

$DN2$.מוזרים$DN2$שהםאנשיםכמעטאין

מהםחלקאזמקצועית,מעליהם

שהםמרגישיםמסויםבשלב

יכוליםוהםאלוהים,שלהסגנים

הםככהרוצים,שהםמהלעשות

לפעמים".מרגישים

סלמןאמילצילום:

פעריםרקלא

מורכבתשהמציאותכמובן

מע־נוספים,מאלמנטיםגם

בר

$TS1$מעבר$TS1$

$DN2$מעבר$DN2$ביןוקונפליקטיםלמאבקים

רביםגילוייםגםוישהדורות,

ויחסיסולידריותכבוד,של

זכו־ביניהם.מורים־תלמידים

רה,

$TS1$,זכורה$TS1$

$DN2$,זכורה$DN2$,בכירישלתמיכתםלמשל

המתמחיםבמאבקהנוירולוגים

שכו־הבנהמתוךבנוירולוגיה,

לם,
$TS1$,שכולם$TS1$

$DN2$,שכולם$DN2$נמצאיםוהצעירים,הבכירים

מאתגרת.מערכתבאותה

אמ־הרבה"ישמנור,לדברי

ביוולנטיות

$TS1$אמביוולנטיות$TS1$

$DN2$אמביוולנטיות$DN2$במער־ומורכבות

כת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$גילנותלצדהזאת.היחסים

ישומתחיםכעסיםהדדית,

ואכן,הדדיים".וכבודהערכהגם
הביקורת,לצדעלתה,בראיונות

מתמחיםשלגדולההערכהגם

הבכירים.שלולידעלניסיון

פנימיתבמחלקהמתמחהגם

יותרנושאים"הצעיריםכיאמרה

חשובהכיהדבראצלנואבלבנטל,

שמצטבר,משהווזההניסיון,זה
דברזהישתנהלאכנראהוזה

בנימבוגריםלאנשיםכיטוב,

כמהמשנהלארב.ידעיש60-50

לאזהלימוד,שנותבשבעלמדתי

במק־שלהםהשניםל-03יתקרב

צוע.

$TS1$.במקצוע$TS1$

$DN2$.במקצוע$DN2$גביעלשניםשלוקחידעזה

בכירשרופאברגעלצבור.שנים

נחמד,הואאםבטחמנוסה,ותיק,

חסר".זהמורגש,זהעוזב

בכיררופאהשני,מהצד

בא־חוליםבביתנמרץבטיפול

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$לע־אוהב"אניאמר:הצפון
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$כיהצעירים.המתמחיםעם

שהואחושבאחדכלהבכירים,

מהשני".חכםיותר

מנהלמבורך,דרורפרופ׳

הרפואיבמרכזפנימיתמחלקה

להעריךלמדכיאומרהדסה,
הח־העולםתפישתאתדווקא

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$איןהצעירים:שלוהשונה"

קצתוהחייםהשתנהשהדורספק
הייתישבהמהתקופהשונים

מעטלאישאבלמתמחה

אמיתיתסקרנותעםמתמחים

רבה".ומסירות

"בתקופתמבורך,לדברי

שכםאלשכם׳נלחמנו׳הקורונה

גילובאמתוהםהמתמחיםעם

עליותרמסתכליםהםמסירות.
אחריםוצרכיםמשפחהחיי

שפ־מרגישאנילדעתי.ובצדק

ספסתי,

$TS1$,שפספסתי$TS1$

$DN2$,שפספסתי$DN2$בילדיםלינפלהאסימון

הקפד־ואיתםוהרביעי,השלישי
תי

$TS1$הקפדתי$TS1$
$DN2$הקפדתי$DN2$שא־בשבועשעותמספרעל

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$משנהלאכיף,עושיםיחד

לצערי,הראשונים,השנייםמה.
אףשלי,חסריםעםקצתגדלו
לפצות".ניסינושתמיד

לינדררוניהדורותמלחמת

החברתייםהשינוייםכאביאתחווההרפואהעולם

להיותהתנאיםכלאתלכאורהישלרפואה

הדו־ביןוחמיםטוביםביחסיםשמתאפייןמקצוע

רות.

$TS1$.הדורות$TS1$

$DN2$.הדורות$DN2$,הרופאהשבושולייתי,מקצועזהוראשית

הצעיר.הרופאאתצמודבאופןמחנכתהבכירה

במבנההמאופייןמקצועזהורביםבמקריםשנית,

הוריהםשלבדרכםהולכיםילדיםשבושושלתי,

בעצמם.ולרופאותלרופאיםוהופכיםהרופאים,

הדורותביןהיחסיםכזהבמצבכיאומרההיגיון

בש־אבלהבנה.ומלאיקרוביםחמים,להיותאמורים

טח,

$TS1$,בשטח$TS1$

$DN2$,בשטח$DN2$עובד.תמידלאהזהההיגיוןלהתרשם,שניתןכפי

הנוקשהההיררכיהכמוגורמיםשלשילוב
הבכירההרופאהשלהעלמעמדהחולים,בבתי

במ־הצעיריםשלהתלותהרפואית,בתרבות

נהלים

$TS1$במנהלים$TS1$

$DN2$במנהלים$DN2$השמרנותוגםהתקדמות,לצורךשלהם

בעולםחידושיםלאימוץהקשורבכלוהאיטיות
שמאפיינותהשניםארוכותוהמסורותהרפואה

הדורות.ביןלמתיחותתורמיםאלהכלאותו

עדמריםמאבקיםויתנהלושניםיעברוכך,

וער־העדפותשינוייכמובין־דוריים,שפערים

כים

$TS1$וערכים$TS1$

$DN2$וערכים$DN2$ההיי־טק(על)בדגשהפרטיהעבודהששוק

יופנמויחסית,וגמישותבזריזותעמןמתמודד

הבריאות.במערכת

ורו־רופאיםזועקים:הפעריםעומקבשיחות

פאות

$TS1$ורופאות$TS1$

$DN2$ורופאות$DN2$,עבודהשמחליףמדורחלקשהםצעירים

מנהלשבולעולםנכנסיםשנתיים־שלוש,כל

הפנ־עדהחייםלכללתפקידמתמנהמחלקה

סיה

$TS1$הפנסיה$TS1$

$DN2$הפנסיה$DN2$איזוןעלשמדברדורשינוי.בוומחוללים

הפנאיואפילוההורותוחשיבותבית־עבודה

והק־שליחות,שלבמושגיםשמדברדורמולאל
רבה

$TS1$והקרבה$TS1$
$DN2$והקרבה$DN2$כאידיאל.עצמית

במ־הקצרהמהשמיכהגםלהתעלםאי־אפשר

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,הדורות.מלחמתעלשמשפיעההבריאות

שיינתנוהקלותברופאים,מחסורשלבמציאות

עליבואואפילוואולילרעהישפיעולמתמחים
עברוכברשמבחינתםהבכירים,הרופאיםחשבון

הזה.והמייסרהקרביהמסלולאת

מכל:חזקההמציאותדבר,שלשבסופואלא

עולםעליפסחולאעצומיםחברתייםשינויים
אנחנוכרגעוכואב.אטיהתהליךאםגםהרפואה,

הכאבים.בשלב

עמוד 2


