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nnn
$1ST$7$1ST$

$2ND$7$2ND$הדופק

ז־ור־נחוםאתי

אחיותממשיכותפגים,שנינפטרושבובמיוחד,קשהסוף־שבו;!אחרי

ההוריםזולגותכשהדמעותגםהאבודהבשגרתביפוריה'הפגייה

אתשמלוותאלההןהאחיותדברשלבסופואבללבקר,מגיבים

שלהראשוניםבשבועותאותם,מכנותשהןכפי״הילדים״התינוקות,

ומתפללותצמודההשגחהמחניקותמקלחות,מאכילות,הןחייהם

שלהםהרצוןאתמזהות״אנחנולשרודיצליחוהקטנטניםשכל

אושר"לנושגורםמהזהבריאיםמכאןמשתחרריםוכשהםלחיות,

הקו־הםהמוניטורצפצופי

לות
$TS1$הקולות$TS1$

$DN2$הקולות$DN2$אתשמפריםהיחידים

טיפולבמחלקתהדומייה
החוליםבביתפגיםנמרץ

ועדי־שבריריים׳פוריה׳.
נים,

$TS1$,ועדינים$TS1$
$DN2$,ועדינים$DN2$חייהםעלגורלימאבקהפגיםמנהלים

אמם.רחםאתשמדמההחמים,באינקובטור

מקי־פחותשוקליםשחלקםהתינוקות,רוב

לוגרם
$TS1$מקילוגרם$TS1$

$DN2$מקילוגרם$DN2$,השלבאתלשרודמצליחיםאחד
שלא.כאלהישאךחייהםשלהראשוני

נפטרושבובמיוחד,קשהםוף־שבועאחרי

במחלקההאחיותצוותממשיךפגים,שני
כאשרדומעות.בעינייםגםהעבודהבשגרת

כוחמספיקאוזרהזעיריםהמטופליםאחד

ואומרות:מתרגשותהןבכי,קולומשמיע

נם״.פשוטזהבריאתינוק״כשנולד

האחראיתהאחותחזרהבבוקרשניביום

ומחלקתפגיםנמרץטיפולמחלקתעל
הש־מחופשתה(,46בנוראורלייילודים,

נתית,

$TS1$,השנתית$TS1$

$DN2$,השנתית$DN2$חול־כשהיאבעצב.נמהלשסיומה
פת

$TS1$חולפת$TS1$
$DN2$חולפת$DN2$מתקשההיאהריקות,המיטותפניעל

״היהבבכי.ופורצתרגשותיהאתלהסתיר

ביום״אבלמודה,היאקשה״,םוף־שבועלנו

לפרוש".אצטרךלבכותאפסיקשאני

שינההיום:שגרת

לאחררקמתאפשרתלפגייההכניסה
ידייםרוחציםאנחנומיוחד.אישורקבלת

10מהןמיטות,14במחלקהחלוק.ולובשים

שנו־תינוקותמתקבלים״לפגייהבתפוסה.

לדו
$TS1$שנולדו$TS1$

$DN2$שנולדו$DN2$לפגים״,ונחשבים37ה־השבועלפני
שנולדותינוקותגם״ישבנור.מסבירה

כל־מסיבההשגחהצריכיםאבלבמועד,
שהי

$TS1$כלשהי$TS1$
$DN2$כלשהי$DN2$סובליםשהםאואנטיביוטיקה,לקבל

למוניטורמחוברתינוקכלמזיהום.חלילה

אחרעוקביםאנחנואלקטרודהובאמצעות

נמ־הםשלו.בדםוהחמצןהנשימההדופק,

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$יכוליםשאנחנוכךשקופות,במיטות
ישמוניטור.ישמקוםובכלאותםלראות

בי־שעות24מעלות,360שלהשגחהפה

ממה,

$TS1$,ביממה$TS1$

$DN2$,ביממה$DN2$חדרגםלנוישבשבוע.ימיםשבעה

החיסו־שהמערכתתינוקותלטובתבירוד

נית

$TS1$החיסונית$TS1$

$DN2$החיסונית$DN2$הכני־מקרה,בכלמאוד.ירודהשלהם

סה

$TS1$הכניסה$TS1$

$DN2$הכניסה$DN2$ולהוריבלבדלצוותמותרתלמחלקה

אוטכנאיםמבחוץשמגיעמיהפגים.

ידיים,לשטוףנדרשמייעציםרופאים

מיוחד,באישורולהיכנסחלוקללבוש

החשיפהאתהאפשרככללהפחיתכדי

משמעותיותהכיהבעיותאחתלזיהומים.

שלהםהחיסוניתשהמערכתהיאפגיםאצל
רגילים,תינוקותאצלכמומתפקדתלא

לידם.שעוברמהלכלחשופיםהםולכן
קטלני״.להיותעלולבפגזיהום

פעולהכוללתהפגיםשליומםשגרת
דקותלהם״ישבנור:שינה.מרכזיתאחת

מצוין,וזהישניםהםהיוםרובאבלערות,

להח־משתדליםאנחנוגדלים.הםככהכי
שיך

$TS1$להחשיך$TS1$
$DN2$להחשיך$DN2$אורלהםיהיהשלאכדיהמקום,את

שלהשגרתיהטיפולביממה״.שעות24
לחיזוקבבוקרפיזיותרפיהכוללהצוות
לאכול,שלומדיםלפגיםהמציצהשרירי
והדופק,הזונדההעירוי,עלצמודההשגחה

טיטולים,החלפתשזקוק,למיתרופותמתן

ההורים.עםשהייהוזמןשיכוללמימקלחת

כשהואמשתחרר26בשבועשנולד״תינוק

עשרהאחריכלומר36שבועאתעובר

כלו־זאת,מאפשרשמצבובתנאישבועות,
מר

$TS1$כלומר$TS1$
$DN2$כלומר$DN2$אומ־לפחות״,ק״גשנישוקלכשהוא

שוהה36בשבועשנולד״תינוקבנור.רת

שמ־אחריומשתחרראחדיםימיםבפגייה

וודאים

$TS1$שמוודאים$TS1$

$DN2$שמוודאים$DN2$שלוהדםשבדיקותבסדר,שהוא
עצמו״.בכוחותנושםושהואתקינות

מופתעיםההורים

״קטנצ׳יק״שלמיטתולידחולפתבנור

מזונדה.שאוכלאותומכנההיאכך

שבועות״,כארבעהכאןלשהותצפוי״הוא
עדייןשלוהמציצה״רפלקסמסבירה.היא

בשבועשנולד״תינוק

אחרימשתחרר26

שבועות,עשרה

שוקלשהואבתנאי

תינוקלפחות.ק״גשני

36בשבועשנולד

ימיםבפגייהשוהה

ומשתחרראחדים

הדםשבדיקותאחרי

והואתקינותשלו

לבד״נושם

הפגלאכול.לווקשהלגמריהתפתחלא

אוכלכברהואממנוטובמתקדםשלידו
הפגיםאחדשללמיטתוסמוךיותר״.קצת

הז־ידואלידשמושיטיםהורים,זוגעומד

עירה

$TS1$הזעירה$TS1$

$DN2$הזעירה$DN2$20ה־שנותבסוףההורים,בנם.של

בנםאתומלוויםבסביבהגריםלחייהם,

קילובמשקל30ה־בשבועשנולדהבכור,
שלושהשלפז״םפהלו״ישבלבד.אחר

לש־חיכהלא״הואבנור,אומרתשבועות״,
נתון

$TS1$לשנתון$TS1$
$DN2$לשנתון$DN2$.פעמייםמגיעיםהםאביולדברישלו״

ולה־איתולהיותכדיובערב,בבוקרביום,

עניק

$TS1$ולהעניק$TS1$

$DN2$ולהעניק$DN2$לב.תשומתלו

פשוטה,לאהיתהעצמה״הסיטואציה

״אתההאב.מספרראשון״,ילדשזהבפרט

שייוולדשהתינוקהאפשרותעלחושבלא

עצמךאתמוצאאתהפתאוםפג.יהיה

לאהראשוניםשבימיםמודהאניבפגייה.
בסדר,שהוארואהאניעכשיואבלישנתי,

פהעושהשהצוותמהוגדל.מתחזקשהוא

פהישקודש.עבודתפשוטחיים,הצלתזו

הםזאתובכלנעימים,לאמקריםלפעמים

שמרגיעהמלהלומרהרגעאתמוצאים

אותנו״.

אםחלבמקבלשלנוהתינוק״עכשיו

האמת,״למעןהאם.מוסיפהבזונדה״,

לביתבאנואותנו.שיגעהואההריוןכל
שאח־וחשבנומשהו,ליכאבכיהחולים

רי

$TS1$שאחרי$TS1$

$DN2$שאחרי$DN2$אבלהביתהנחזורהמוניטורבדיקת
לאבלתי־צפוי,ממשהיהזההורים.יצאנו
נתנוניתוח,עברתיללידה.מוכניםהיינו

לפגייה.אותולקחווישראותולנשקלי

שהחזקתיהראשונההפעםהיתההשבוע

מדהים".היהזהאותו.
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הללוההוריםתגובתבנור,לדברי
מד־לא״הםאחרים.להוריםגםאופיינית

מיינים

$TS1$מדמיינים$TS1$

$DN2$מדמיינים$DN2$ילדשללידהמלבדאחרמשהו
הורים״הרבהאומרת.היאובמועדה״,בריא,

שלעולםשקייםלכךמודעיםלאצעירים

מבחי־נמרץ.וטיפולאינקובטוריםפגים,

נתם

$TS1$מבחינתם$TS1$

$DN2$מבחינתם$DN2$הולכיםיומייםואחרייולדתהאם
להוריםדוגמההםהאלהההוריםהביתה.

תור־הסיטואציהאתשמקבליםשהסתגלו,

מים

$TS1$תורמים$TS1$

$DN2$תורמים$DN2$.זה״.אתמקבליםכולםלאאיתה

כשנשמעמופרבמחלקהששוררהשקט

ממנהשנוטליםפגה,שלבכיקוללפתע

הםכוח,מספיקלהםיש״אםדם.בדיקות

שהמערכתפגים״ישבנור.אומרתבוכים״,

מאפשרתולאבשלהלאשלהםהנוירולוגית

כשהתינוקכוח.להםאיןוגםלבכות,להם

איתו,בסדרשהכלמוודאיםאנחנובוכה,

אותומכרבליםלו,מציקלאדברששום

מוצץגםלתתאפשריד,עליושמיםקצת,

לה־יכוליםההוריםכשמתאפשר,לפעמים.
חזיק

$TS1$להחזיק$TS1$
$DN2$להחזיק$DN2$במגעכלומרהקנגורו׳,ב׳שיטתאותו

שמקדמתשיטהלבושללאלעור,עורשל

וגםוהנפשיתהנוירולוגיתההתפתחותאת

האם״.שלהחלבלתפוקתתורמת

פיקניק"לא״החיים

כהעדבמחלקהקטניםהכיהפגיםאחד

בלבד.גרם500ושקל25בשבוענולד
פיקניק״,לאהםהזההקטןשל״החיים

״ישבעיניה,נקוותודמעותבנוראומרת

27צוצחאננסיהרים".רכבתלפניועוד

שנים,ארבעבפגייהשעובדתקמא,מכפר

״כלומספרת:נוזליםלעירויאותומחברת
הני־עםהגנהמנגנוניפיתחהמאיתנואחת

סיון

$TS1$הניסיון$TS1$

$DN2$הניסיון$DN2$ויששבריריים,מאורהםבעבורה.שלה

יותרהרבהחזקיםהםאבלקשים,מקרים

הקטנ־אתרואהכשאתלנו.שנדמהממה

טנים

$TS1$הקטנטנים$TS1$

$DN2$הקטנטנים$DN2$,פעםולאבלבאצלךנשארזההאלה

הביתה״.העבודהאתלוקחים

55ארמסטרונגטליהוותיקההאחות

אני״בביתלשיחה.מצטרפתיואבמגבעת

אתלוקחת״אניאומרת.היאמתפרקת״,

אינ־עלבלילותוחולמתהביתההעבודה

קובטורים.

$TS1$.אינקובטורים$TS1$

$DN2$.אינקובטורים$DN2$ואנילהירדםלישקשהימיםיש

עםעבודהזאתעצמי.אתלהרגיעצריכה

בהתאם״.הסיפוקגםאבלאחריות,הרבה

בטי־שנמצאפגעלמספרתארמםטרונג

פולה:
$TS1$:בטיפולה$TS1$

$DN2$:בטיפולה$DN2$מחודש,למעלהלפנינולד״הוא

נשי־לתמיכהעברכךואחרמונשםהיה

מתית

$TS1$נשימתית$TS1$

$DN2$נשימתית$DN2$גךלהואבלעדיה.יכוללאועדיין

ונלמדמחמצןאותונגמולאבללאט־לאט,
שלמקרהלנוהיהמבקבוק.לאכולאותו

אפשריתמחלהבכלכמעטחולהשהיהפג

צופיםכיאםלחלוטין,רגילילדהואוהיום

מבעיותיסבלומאודחוליםשהיושפגים

אנישמשתחרר,פגרואהכשאניבעתיד.

בימילבקרבאיםהםלפעמיםמאושרת.

הולדת״.
לאפ־כריהחדראתמחשיכותהאחיות

שר

$TS1$לאפשר$TS1$
$DN2$לאפשר$DN2$49דאהןאהובההאחותלישון.לפגים

31מתוךשנה14בפגייהעוברתמטבריה

בוקר"כלהחולים.בביתעבודתהשנות

עבודה״זאתאומרת,היאחדש״,משהוזה

לנוהיולמשלהשבועאחריות.הרבהעם
דברים,ראינוכבראמנםעצובים.מקרים

הול־וגםללבלוקחותתמידאנחנואבל
כות

$TS1$הולכות$TS1$
$DN2$הולכות$DN2$העבודה.אחריהמשפחותאתלבקר

מעודדתולמשפחות,להוריםנקשרתאת

לפעמיםאבלבסדרהילדשהנהאותם
אחו־צעדיםשניונסוגנופלהואפתאום

רה.

$TS1$.אחורה$TS1$

$DN2$.אחורה$DN2$להורים,לומרמהיודעתתמידלאאת
יכולהלאאתיהיה.מהיודעתלאאתכי

שהםלמרותבסדר,שיהיהולומרלהתחייב

למ־הזאת.המלהאתממךלשמועמצפים

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$החייםעללהילחםמשתדליםיוםכל

ושמחיםבוכיםאנחנופה.ואחתאחדכלשל

איתם״.

בעמ־המוניטורעלמביטהארמסטרונג

דת

$TS1$בעמדת$TS1$

$DN2$בעמדת$DN2$עלהמדווחמסךאחרועוקבתהאחיות
המיטות.מספרילפיהפגים,שלמצבם

היאהמסך״,לכיווןהראשעםתמיד״אני

תמידהפוגה,שלאחדרגע"איןמסבירה,

לאאניהדופק.עלהידעםלהיותצריכה
אלאהמכשיר,שלהצפצוףעלרקסומכת

מזהותאנחנוהמסך.עלהפגאחריעוקבת

ותי־אמנםכולנולחיות.שלהםהרצוןאת

קות,

$TS1$,ותיקות$TS1$

$DN2$,ותיקות$DN2$ובמצביחושיםקהותלאאנחנואבל

ועכשיו׳.׳כאןלהיותלתפקד,צריךלחץ
יורדשהדופקאולנשוםמפסיקתינוקאם

שהרופאעדהחייאהלהתחילצריךלאפס,

אבלמצוין,מתפקדתאניכזהבמקרהמגיע.

הגוף״.בכלרועדתכךאחר

אתמכנותשלהוהקולגותארמסטרונג

היאואבא״,אמאלהם״יש״ילדים״.הפגים

ישמענה.נותניםאנחנולהם״שגםאומרת,

שבאיםהוריםוישיוםכלשבאיםהורים

התוצאותאתשלושה.אוליומייםאחת

לאזהאמנםהילדים.עללראותאפשר

איתוודיברובושהשקיעופגאבלגורף,

פגלנוהיהזאת,לעומתטוב.יותרמתפתח

מסוריםמאודהיווהוריולאחרונהשנפטר

עזר״.לאזהלצערנואבללידו,וישבו
מו־אבני,מגבעת53צ׳ולסקיילנהד״ר

מחית

$TS1$מומחית$TS1$

$DN2$מומחית$DN2$עובדתפגים(,)רפואתבנאונטולוגיה

שנולדופגיםלנו״יש1996מאזב׳פוריה׳
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