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עמוד 1



משמרות

עםשהתהפךנהגדםבבדיקותשבוכהילדבראשהשהתגלהגידולעללהלבשרשישמטופלת

׳ידיעותכתבתהביתהלהשתחררשלאשמתחנןוחולהלחייהלשיםשניסתהצעירהמשאית*

האחיות*שביתתסיוםאחרירגעב׳פוריה/המיוןבחדרעמוסותמשמרותלשתיהצטרפהטבריה׳

כאן״מהחייםחלקהיאהוודאותואיפוגש,שהחולההראשונותהפנים״אנחנו

אתידור-נחום

ולמ־ללחץלאדרנלין,מכוריםהם

תח,

$TS1$,ולמתח$TS1$

$DN2$,ולמתח$DN2$ולהר־העבודהשלהמסחררלקצב

גשה

$TS1$ולהרגשה$TS1$

$DN2$ולהרגשה$DN2$עלכשנלחמיםמבפניםרותחשהדם

אבליחידה,גאוותלהםישחולה.שלחיים

הקלעיםמאחוריפועליםהםפעמיםהרבה

בכלהראוי.הקרדיטאתמקבליםולא

ממסירותם.מפחיתלאזהמקרה,

והאחיותהאחיםצוותאתתכירו

מק־בשפהאוהמיוןחדרשל

צועית

$TS1$מקצועית$TS1$

$DN2$מקצועית$DN2$לרפואה)המחלקהמלר״ד

פוריה.חוליםבביתדחופה(

למ־אליהםהצטרפנוהשבוע

שמרת

$TS1$למשמרת$TS1$

$DN2$למשמרת$DN2$אחריועקבנווערבבוקר

מס־שעות24שנמשכתעבודתם

ביב

$TS1$מסביב$TS1$

$DN2$מסביב$DN2$,כמעט.מנוחהרגעבלילשעון

אומרתיותר״,קצתאותנולהעריך״צריך

במחל־אחראיתאחותסגניתתמיר,אסנת

קה,

$TS1$,במחלקה$TS1$

$DN2$,במחלקה$DN2$,מהחיים.חלקהואנודעהלא״במלר״ד

רגועפהלהיותיכולעכשיוכללים.פהאין

אקשן״.ישאחדוברגע

בשנייהמשתנההכול

יוםשלהמוקדמותהצהרייםבשעות

יחסית.רגועהמיוןחדרהיההשבועשני

15׳רק׳אשפוזמיטות21שמתוךאומרזה

נרשםהקורםשבערבאחריבתפוסה,היו

התרו־34סימוןבןמשההאחרב.עומס

צץ

$TS1$התרוצץ$TS1$

$DN2$התרוצץ$DN2$בדי־לעשותצריךלאחרהחוליםבין

קת

$TS1$בדיקת$TS1$

$DN2$בדיקת$DN2$,והש־לתרופותלדאוגצריךלשנידם

לישי

$TS1$והשלישי$TS1$

$DN2$והשלישי$DN2$נמצאסימוןבןלב.לתשומתזקוק

לאוגםעשתונותמאברלאהואמקום.בכל

שקוראיםאנשיםכמהשומעכשהואנלחץ

מגיעיםהחוליםהזובשעהבו־זמנית.בשמו

כמוחורףממחלותסובליםרובםבטפטוף,

שוכבתמבוגרתחולהרק.לאאבלשפעת,

ראש.טיסי.שללתוצאותוממתינהבמיטה

במוח.מגידולסובלתשהיאחשדישלצוות

סי־בןמספרשכיח״,נהיהזה"לצערנו

מון,

$TS1$,סימון$TS1$

$DN2$,סימון$DN2$אחראצלגידולמגליםיוםכל״כמעט

טל-אור,ערןר״רהמלר״ד,מנהלהחולים״.

טל-אורד״רהסלר״ד,ומנהלאמויאלענתהאחראיתהאחות

עמוד 2



אלף62ב-מטפליםהםשנהשבכלמרווח

פניות,שלעלייהישבקיץלערך.ארםבני

כברזהבחורףבאזור.הרבההתיירותבגלל

מחלותעםמגיעים״החוליםאחר.סיפור

סי־בןמסבירריאות״,ודלקתשפעתכמו

מון,

$TS1$,סימון$TS1$

$DN2$,סימון$DN2$00:21ב-אחרעומס,גלישנילנו״ויש

זהסטטיסטיקות.איןאבל00:91ב-והשני

המא־הדבריםאחדהמציאות.מחויבלא

פיינים

$TS1$המאפיינים$TS1$

$DN2$המאפיינים$DN2$האד־וראות.חוסרזההמלר״דאת

רנלין

$TS1$האדרנלין$TS1$

$DN2$האדרנלין$DN2$נכנסמייודעלאשאתהבגללנשפך

דקותשתיבעודהיום.יעבורואיךבדלת

וב־דרכיםתאונתפצועילהיכנסיכולים

שנייה

$TS1$ובשנייה$TS1$

$DN2$ובשנייה$DN2$למ־תהפוךהיחסיתהשלווהאחת

שהו

$TS1$למשהו$TS1$

$DN2$למשהו$DN2$.נורא״

שעותכשלושבמלר״רשוהיםהחולים

מהמק־אחוז75ב-מכן,לאחרבממוצע.

רים

$TS1$מהמקרים$TS1$

$DN2$מהמקרים$DN2$מועב־והשארלביתםמשוחרריםהם

רים

$TS1$מועברים$TS1$

$DN2$מועברים$DN2$.ללאמגיעיםמהאנשים״חלקלטיפול

ד״רמודהביקור״,דורשתשבאמתסיבה

טל-אור.

הגיעה,כבר00:21שהשעהלמרות

אתמנצלסימוןבןניכר.לאעדייןהעומס

תשע״אניאיתי.ומשוחחהזמניתההפוגה

מילדות״כברמספר,הואבמקצוע״,שנים

וב־לאנשים,לעזוררוצהשאניהחלטתי

גיל

$TS1$ובגיל$TS1$

$DN2$ובגיל$DN2$15עב־הצבאאחריבמד״א.התנדבתי

דתי

$TS1$עבדתי$TS1$

$DN2$עבדתי$DN2$הייתיסיעוד.למדתיובמקבילבמר״א

הלימודיםאחריומידבפוריה,סטודנט

אתאוהבשהואמעידהואלעבור״.באתי

דורשתהדחופה״הרפואהבמלר״ר:האקשן

עבו־זותחומים.בהרבהושליטהנרחבידע

דה

$TS1$עבודה$TS1$

$DN2$עבודה$DN2$כשמגיעכמובן,שגרה.בהשאיןדינמית

הרבהכולםאזקשה,שפצועילדאותינוק

רגישים״.יותר

אתלוקחים

הביתההמראות

ילדשלקולנשמעברקע23:21השעה

בןמסביררם״,בדיקותלו״עושיםבוכה.

מש־קרובשואלטי?״הסי.עם״מהסימון.

פחה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$מעד־סימוןובןהמטופלים,אחדשל

כן

$TS1$מעדכן$TS1$

$DN2$מעדכן$DN2$:קיבלהואתשובה.עדיין״איןבסבלנות

20שנמשךצנתוריעבורובהמשךתרופות

קר־עםהפעולהאתמתאמיםאנחנורקות.

דיולוג,

$TS1$,קרדיולוג$TS1$

$DN2$,קרדיולוג$DN2$הק־בדקותיקרהשזהמאמיןואני

רובות״.

$TS1$.הקרובות״$TS1$

$DN2$.הקרובות״$DN2$האחותשלההנחיהנשמעתברקע

במחלקה:אחראיתאחותסגניתתמיר,אסנת

נגדמשהולתתצריךשמונהבחדר״לחולה

במקצוע.שנה25כבר48תמירכאבים״.

״כילדהמשתפת,היאחיי״,חלוםהיה״זה

הייתיואניהחולותהיוהןבבובות,שיחקתי

וכברעתודאית,הייתהבצעירותההאחות״.

למיון.הגיעההצבאישירותהבמסגרת

אחרת״,במחלקהלעבוריודעתלא״אני

שלהטירוףאתאוהבת״אניאומרת.היא

לעבודרוצהלאוהדינמיקה,האקשןהמיון,

ופתאוםלשבתיכולהאניאחרת.במחלקה

הנשמה״.יצטרךמישהואויתמוטטמישהו

״בעליאליה:פונההחוליםאחדשלאשתו

יכוללאהואעושים?מהלאכול,רוצה

לאאת״אםבנועם:משיבהתמירכרגע״.

לו.ולהגידלבואיכולהאניאיתו,מסתדרת

אליו״.ייגשהרופאיםאחדתיכף

להתמלאמתחילהמיון05:21השעה

ממוקדת״אנימורגש.לאעורהלחץאבל

TS1$$מס;TS1$$מס־חיים״,ולהציללחוליםלעזורמטרה

$DN2$;מס$DN2$יכולהאניהמשמרת״במהלךתמיר.פרת

מרתיעלאזהאבלקשים,מראותלראות

TS1$$הבי;TS1$$הבי־זהעםללכתיכולהמקסימוםאניאותי.

$DN2$;הבי$DN2$.לת־מחייב,שהמקצועהחספוסלמרותתה״$TS1$:לת$TS1$

$DN2$:לת$DN2$״כשהייתיהרגישות.עללשמורחשובמיר

בןילדעםהוריםלכאןהגיעוצעירהאחות

נהגשבוטרקטורידיעלשנדרסשנתיים

כבראיתישהולךקשהמקרההיהזהאחיו.

TS1$$בהח;TS1$$בהח־איתם.שאניהרגשתישנה.עשרים

$DN2$;בהח$DN2$לאאנילבכות.לישגורמיםמקריםישלט

TS1$$הר:TS1$$הר־אתשאאבדברגעזה.אתלאבדרוצה

$DN2$:הר$DN2$סיימתיומבחינתיפה,אהיהלאאניגישות

תפקידי״.את

האחיות?שביתתאתעברתםאיד

אתקיבלנואנחנומאוד.קשה״עבדנו

להעריךצריךהקושי.אתוספגנוהחולים

עושהלאלכאןשבאמייותר.קצתאותנו

אבלמיליונר,להיותרוצההואכיזהאת

שעובריםלאנשיםבשכרעירורלתתצריך

ונפשית״.פיזיתקשה

יחידה"גאוות"יש

מת־שנינכנסיםלמלר״ד01:31השעה $1ST$תמI$1ST$

$2ND$תמI$2ND$סימוןבןפציינט.ואיתםמיבנאלמר״אנדבי

TS1$$החו|TS1$$החו־ביןמסיירתתמירכאבים.משכךנותן

$DN2$|החו$DN2$מלכההאחותמתקתק.שהכולומוודאתלים

הואבאוטובוס.שנפלבאדםמטפלתשטיין

עללהתלונןוממשיךכאביםמשכךקיבל

שואל.הואהרופא?״,איפה״גברתי,כאב.

אפילויכוללאואניממשיכים״הכאבים

מסבירהצילום״,תעבור״אתהלהשתעל״.

שטיין.לו

TS1$$מו;TS1$$מו־במיוןהעומסספורותדקותכעבור

$DN2$;מו$DN2$הטל־מלאה.התפוסהעכשיובאמת.חשי$TS1$;הטל$TS1$

$DN2$;הטל$DN2$מפעםמצלצלמד״אשלוהצהובהאדוםפון

דרמטי.אירועעלדיווחאיןאבללפעם,

פוגש״,שהחולההראשונותהפנים״אנחנו

ענתבמלר״ד,האחראיתהאחותאומרת

לה־צריכיםאנחנו״לפעמים(.63מויאל

מבי־שלאהמלווים,שלכעםעםתמודר

מסביריםאנחנוקודם.מטפליםלאלמהנים

עדיפויותסדרלפימקבליםשאנחנולהם

ודחיפות.

בלי־גםעובדיםשבוקשהמקצוע״זה

חו־שלקשייםעםמתמודדיםואנחנולות,

מקצועזהאלימות.עםגםולעתיםלים

לעבוראפשראיאחרתלאהוב,שצריך

יכוליםבבוקרדינמית.במיוןהעבודהבו.

מתמלא.הואשעהותוךחוליםשנילהיות

לנוישובהחלטמצב,לכלערוכיםאנחנו

יחידה״.גאוות

עלשמתלונןחולהמגיע00:41בשעה

תפו־אחוז100ב-נמצאהמלר״דגב.כאבי

־«

$TS1$»תפו$TS1$

$DN2$»תפו$DN2$להמ־נאלציםשמגיעיםחוליםומעתה

״לפע־מויאל:מיטה.שתתפנהעדמעטתין

ברירהבליתאזחולה,להשכיבמיטהאיןמים

שיתפנהעדבישיבה,אותומקבליםאנחנו

חולהישאםבודקיםאנחנולחלופיןמקום.

בדי־שללתוצאותממתיןורקטובשמרגיש

כיסא״.עלאותומושיביםאנחנוואזקות,

שמ־החולהעםמתמודדתשטייןהאחות

חום.לי״ישטיפול:ודורשכאבעלתלונן

לך״איןמתחזקים״.והכאביםרותחכולי

מסת־״הרופאבעדינות,מרגיעההיאחום״, $1ST$תסמr$1ST$

$2ND$תסמr$2ND$תרו־לךוניתןלמיטהגשהצילומים.על

הע־במיוןשובמהדהדילדשלבכיפה״.

והאחותלחדרמחדרעוברסימוןבןמוס.

שה־מרווחיםהםאבלמתרוצצת,תמיר

מטפלתשטייןהאחותמלאה.בשליטהכול

לאוטובוסלעלותשניסתהמבוגרתבאישה

נחבלה״היאוהתהפכה.גלגליםכיסאעם

שטייןמדווחתוברגליים״,בידייםבראש,

השתלותמתאמתבתפקידגםשאחוזת

שהתה־בחורמגיעבהמשךהחולים.בבית

אקשן״,אוהביםפה״כולנומשאית.עםפך

צפוי,בלתימשהויש״במלר״דשטיין,מודה

שלפיצוץלהיותיכולרגיעהשלמצבמתוך

כש־זה,אחריללחץ.נכנסהמיוןוכלדברים

הצלתשבעצםרואהאתהשקט,שובמגיע

גדול״.סיפוקוזהחיים,

אדם"בניהכול"בסך

מעמקפרמדיקיםנכנסיםלמיון43:41

עלשמתלונן83בןמבוגרארםעםהירדן

בצעי־מטפלהצוותבמקבילביד.כאב

שכיח״,״זהלחייה.לשיםשניסתהרה

התרו־חלוקתכדיתוךסימון,בןהאחאומר

פות,

$TS1$,התרופות$TS1$

$DN2$,התרופות$DN2$הב־כלבתוךוהעירויים.האינהלציה

לגאן,

$TS1$,הבלגאן$TS1$

$DN2$,הבלגאן$DN2$לאחרלהשתחרר,ממאןהחוליםאחד

רוצה״אנילאשפוז.זקוקלאשהואשהוחלט

מפציר,הואיעבור״,שהכאבעדבישיטפלו

רקנרגעהואהמנהל״.עםלדבררוצה״אני

עשושהםלומסבירהשטייןשהאחותאחרי

לו.לסייעשביכולתםכל

מש־החלפתיש00:51השעהלקראת

מרות.

$TS1$.משמרות$TS1$

$DN2$.משמרות$DN2$שסייםהצוותמלאה.בתפוסההמיון

כרגעשהגיעלצוותמוסרהמשמרתאת

לש־לאמקפידיםמדויקת.מצבתמונת

כוח

$TS1$לשכוח$TS1$

$DN2$לשכוח$DN2$התרו־כברהמיון00:91ב־פרט.שום$TS1$התרוקן$TS1$

האחיותלרגע.נחלאהצוותאבלמעט,

ממשיכיםוהחוליםלמיטהממיטהעוברות

שעוברתחשששישאישהבהםלזרום,

מתערבביםשיעולקולותברקעלב.התקף

לרעש״,התרגלנו״כברהמוניטור.בצפצוף

שמת־30צ׳רקסובפלינההאחותאומרת

רוצצת

$TS1$שמתרוצצת$TS1$

$DN2$שמתרוצצת$DN2$פהלהיותאפשר"איהחולים.בין

מתמ־ברתיחהנמצאהרםמנוחות.מיעל

דת״.

לדברי

$TS1$מתמלדברי$TS1$

$DN2$מתמלדברי$DN2$,זהמהמקצועחלקצ׳רקסוב

מעברשהיאאימהיתלבתשומתלהעניק

שהחו־מרגישה״אניהרפואי.לטיפול

לה

$TS1$שהחולה$TS1$

$DN2$שהחולה$DN2$ליטוף.אועידודטובה,למילהזקוק

שאתברגעמהטיפול.אחוז50זהבעיניי

שאתמרגישהוארגישות,ומגלהמחייכת

המקריםאחדעליו״.שעוברבמהאיתו

בתתינוקתשלהחייאההואללבהשנגע

״כו־טרגית.בתוצאהשהסתיימהשנהחצי

לנו

$TS1$״כולנו$TS1$

$DN2$״כולנו$DN2$״זהנזכרת.היאהטראומה״,בחדרהיינו

מהראשלייצאלאהזההמקרהנורא.היה

חודשים״.כמה

סבו־צ׳רקםובגםשלה,לקולגותבדומה

רה

$TS1$סבורה$TS1$

$DN2$סבורה$DN2$״אנ־המקצוע.אתמעריכיםכולםשלא

שים

$TS1$״אנשים$TS1$

$DN2$״אנשים$DN2$מתמודדיםאנחנומהעםרואיםלא

אנח־משקעיםאיזהועםפיזיתמבחינה

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$להתנתק,לנולהגידקלהביתה.חוזרים

כאלהישארם.בניהכולבסךאנחנואבל

אנח־כיהעניין,לאזהאבלתודה,שאומרים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$זאת,עםשלנו.העבודהאתלעשותבאים

עליישצועקמישהושלאגרוףשקלאאני

בעורבזמן,לשיטתוהגיעלאהרופאכי

השעהלקראתעדיפויות״.סדרייששלנו

האוכלהפסקתאתמסיימתצ׳רקסוב00:02

לא־לנויוצאתמיד״לאלחולים.וחוזרת

כול

$TS1$לאכול$TS1$

$DN2$לאכול$DN2$בינתייםמדווחת.היאהעומס״,בגלל

צוללותוהאחיותלהגיעממשיכיםהחולים

בשעהשתסתייםהערבמשמרתתוךאל

ית־והכולהלילהמשמרתתגיעאז00:32

חיל

$TS1$יתחיל$TS1$

$DN2$יתחיל$DN2$.מחרש

"כשהייתי

צעירהאחות

לכאןהגיעו

עםהורים

בןילד

שנתיים

עלשנדרס

טרקטורידי

נהגשבו

היהזהאחיו.

קשהמקרה

איתישהולך

שנה.20כבר

הרגשתי

איתם.שאני

בהחלט

מקריםיש

לישגורמים

אנילבכות.

רוצהלא

אתלאבד

זה״

השבוע.המיוןחדר

השמאלית:בתמונה

סימוןבןמשההאח

בתמונה)משמאל(,

)מימין(:האמצעית
תמיראסנתהאחות
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