
 רופאת המשפחה של ישובי מגילות –ראיון אישי עם ד"ר אלה קרלינסקי 
 מאת יפעת ממן שחר

 
 ומרפאת מצפה שלם רופאה חדשה.  לפני כשנה בערך התחילה לעבוד במרפאת אלמוג

 אמנם חדשה לנו אבל ותיקה, מוכרת ואהובה בבקעת הירדן.
כמעט שנה חלפה מאז שהתחלנו לעבוד יחד והחלטתי לשבת איתה על כוס קפה ולהביא כאן לפניכם 

 קצת ממנה, קצת מחייה והרבה מההומור שלה.
 

עיניים, לא מפתיע שבחרה דווקא , נולדה באוקריינה והיא דור המשך לאמא רופאת 38היא בת 
 ברפואה כדרך חיים. נכון?!?

 רפואה למדה בעיר פולטבה והתמחתה ברפואת עיניים. 
 עלתה לישראל והתמחתה ברפואת המשפחה. 24בגיל 

אני חייבת להגיד שעניין העיניים הפתיע אותי, אפילו אני, שעובדת איתה כבר שנה, לא ידעתי שהיא 
ת שרפואת עיניים שייכת לגלגול חיים הקודם שלה, אבל אני, שראיתי אותה רופאת עיניים. היא אומר

מוציאה גוף זר מעינו של מטופל סובל, יכולה להעיד שהיא עושה זאת במקצועיות, עדינות והכי 
 חשוב... במהירות!

גם למדה הזרקות תוך פירקיות וחסכה למטופלים רבים את הצורך לעלות לירושלים  2009בשנת 
. אני בטוחה שרובכם לא ידעתם את זה. אז כדאי שתדעו ותשאלו אותה אם תוכל לעזור לטיפולים

 בזה.
 

היא מתגוררת במשואה עם בעלה אלקסנדר )לא, אין טעות באיות...( ואמא לארבעה שובבים צעירים: 
 (. 1( ופטר )5(, רון )9(, איראלי )13בוריס )

 
כל ישובי ים המלח והבקעה, עוברת מישוב  כל השבוע ניתן לראות אותה שועטת עם מכוניתה בין

לישוב, לא מתעצלת לעצור רגע באחת המרפאות רק בגלל שהן צריכות רופאה דחוף וכרגע. ובכל 
זאת, ולמרות שבעלה הוא זה שמגדל את הילדים כי היא כמעט ולא בבית, היא מוצאת את עצמה 

לבן שלה שצריך להביא אותה מגיעה בלילה מאחת המרפאות ויושבת להכין בובת "משה בתיבה" 
 למחרת לבית הספר.

בבית, חוץ מהרבה בנים, יש גם כלבה )טוב, צריך איזון בבית לטסטוסטרון הגברי(, סרטנים, צלופחים 
 וטריטונים... אה... ונמלים במטבח. 

 
היא עוסקת בין היתר באופן פרטי ברפואה אסטטית כבר שנים רבות, רצה בין הישובים עם הצידנית, 

 ורמת לנו להראות צעירים הרבה יותר ומזיעים הרבה פחות.וג
 

סיימתי את הקפה, ישבתי וחשבתי כמה נפלא שיש לנו רופאה שבחרה להיות פה, שאוהבת את מה 
 שהיא עושה, שלא מהססת לתת יד ועזרה לכל מי שצריך. 

 ובין היתר גם עוזרת לצמיחה הדמוגרפית של האזור. חחחהה
  אשרינו. זכינו. תודה קופת חולים ששלחתם אותה אלינו.

 


