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 עם טיפת
רצון טוב

עסקים | קהילה

ד"ר מיכל דישי גליצקי וד"ר רונית 
אלמוג, רופאות נשים בכירות 

מבית חולים איכילוב, יצאו למסע 
עם משלחת רפואית התנדבותית 

למינאמר )בורמה(, וחזרו כדי 
לספר על העשייה המרגשת ועל 

השליחות החשובה. מיזם "טיפת 
חלב" - יומן מסע רפואי לבורמה 

 / ד"ר מיכל דישי גליצקי
 וד"ר רונית אלמוג

במהלך חודש אוגוסט יצאה 
משלחת רפואית התנדבותית 

מהארץ למיאנמר )בורמה( 
שבמזרח אסיה במסגרת מיזם 

 .)Drop of milk( "טיפת חלב"
המיזם המיוחד הוא תוצר 

 TAG של שת"פ בין ארגון
 international development

 Rotary club of Vasonו־
Island WA  USA - בתמיכה 

של ביה"ח איכילוב, שגרירות 
ישראל במיאנמר וחברת התעופה 

אל על. הפעילות ההומניטרית 
התרכזה בתחום בריאות האישה 

ובאה לידי ביטוי בטיפול 
באוכלוסייה המקומית, בהכשרת 
צוותי רפואה מקומיים ובתרומת 

ציוד – כל זאת על מנת לסייע 
בהפחתת התחלואה והתמותה של 

אימהות ועוברים במדינה.
במיאנמר מתות מדי יום כשמונה 

נשים מסיבוכים הקשורים להיריון 
ולידה, תמותת תינוקות במינאמר 

עומדת על כ־40 תינוקות לכל 
אלף ילודים )כמו תמותת תינוקות 

בארץ בשנות ה־50(. כיום התמותה 

האימהית והעוברית בארץ היא 
מהנמוכות בעולם - ואף נמוכה 

מהנתונים בארה"ב. 
מטרת המסע הייתה לשתף את 

הידע ואת המומחיות הישראלית 
עם הרופאים והצוותים המקומיים 
במינאמר, לאפשר להם להתמודד 

עם תחלאות האוכלוסייה המקומית 
ולהפחית את אחוזי התמותה. 

 למסע יצאנו חמש נשים. אנחנו -
ד"ר מיכל דישי גליצקי וד"ר 

רונית אלמוג מביה"ח איכילוב - 
 TAG הצטרפנו לצוות של ארגון
שכלל את זיוית שכטר )מומחית 
להתפתחות הילד(, רבקה אולסון 
)מומחית לבריאות הציבור( וורד 

קטר )אחות מיילדת, ילידת הולנד, 
מומחית לבריאות הציבור(. הביקור 

 Shan היה בחבל ארץ שנקרא
State, בכפר פינדאה שבו ממוקם 

בית החולים המרכזי, המרכז פניות 
מ־138 כפרים קטנים ובהם יותר 

ממאה אלף איש.
כולנו עבדנו לצדו של ד"ר טוט, 
הרופא האחראי על כל הכפרים 

ועל מגוון תחומי הרפואה 

צילומים: ד"ר מיכל דישי גליצקי וד"ר רונית אלמוג
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- רפואה כללית, רפואת 
נשים וילדים וכירורגיה 

כללית. עמו עובדים שלושה 
רופאים מקומיים נוספים, 
אחיות מיילדות וסייעות 
למיילדות אשר הוכשרו 

לעבוד בכפרים. במסגרת 
 TAG המיזם תרם ארגון
ערכות רפואיות שכללו, 
בין היתר, מכשיר לחץ 

דם, גלוקומטרים, דופטון 
)לשמיעת 

דופק 
עוברי(, 

ומכשירי 
ואקום 
)קיווי( 

שמאפשר 
שימוש 

ללא מקור 
חשמל. בית 

החולים איכילוב תרם מכשיר 
אולטרסאונד שהיה מיועד 

לגריעה, מכשיר מדידת לחץ 
דם וציוד מתכלה נוסף. חברת 

אל על סייעה בהטסת צוות 
שתיעד את המסע.

המסע הוכתר כהצלחה - 
הצוות בשיתוף נציגי שגרירות 
ישראל במיאנמר טיפל ביותר 
ממאה נשים, העביר קורסים 

בבריאות האישה לכ־50 
אחיות ומיילדות, הדריך צוות 
של רופאים מקומיים בשימוש 

במכשיר אולטרסאונד 
ומכשיר ואקום נייד, השתתף 
בניתוחים קיסריים וניתוחים 
נוספים עם הצוות המקומי. 

במהלך השבועיים האלה 
נחשפנו לאנשים טובי 

לב, חמים ומכירי תודה, 
אנשים המשתוקקים ללמוד 

ולהתנסות. חווינו חוויות 
מרגשות כמו השתתפות 

בלידות ובניתוחים בתנאים 
שאינם דומים 

לאלה המוכרים 
לנו מהארץ. 

ביקרנו בכפרים 
קטנים ובכל כפר 

שאליו הגענו 
זכינו בקבלת פנים 

מרגשת. נקשרנו 
מאוד לילדים 

המדהימים בביה"ח 
המקומי ובכפרים וזכינו 

בלא מעט חיבוקים לבביים. 
מדהים לראות אנשים שאין 
להם הרבה בחייהם אבל כל 
כך מאושרים בחלקם. תודה 

ענקית לצוות הדיילים של אל 
על שהתרגש יחד איתנו בדרך 

למשימה החשובה כל כך. 
הצלחת המסע הנוכחי מהווה 

בסיס להרחבת שיתוף הפעולה 
עם ביה"ח איכילוב ומשרד 

החוץ בפרוייקטים דומים 
ברחבי העולם. 


