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לפניכםהנה

עובדלב
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/777J1ששאחריהמנותחשלמרגלושהוציאוהוורידיםאתולתפור ^7niyw

יציבבמצבהו^ברוהמטופלבהצלחההמורכבההליךהסתייםאינטנסיבית

מוקפיםלניתוחהצטרפוטבריה'׳ידידותוצלםכתבתנמרץלטיפוללמחלקה

׳פוריה'החוליםבביתבצפון,והיחידההחדשההלבניתוחיבמחלקת

11שדוןצילום:דוור-נחוםאתי

יפהפה״,איברהוא״הלב

אלטשולררומןמתפייטז!

שלבולפניאחדיםרגעים

לפ־מפסיקהמנותחשל

עום

$TS1$לפעום$TS1$

$DN2$לפעום$DN2$תופסתמקומוואת

אחראישהואמסיביתלב-ריאהמכונת

ביתשעצםאחריקצרזמןהפעלתה.על

נחשףלשניים,ונפערתמנוסרתהחזה

ובו־חיהחולה,שללבותפארתובמלוא

עט.

$TS1$.ובועט$TS1$

$DN2$.ובועט$DN2$שאליוהמעקפיםבניתוחהפעם,גם

שבעתהשבוע,ראשוןביוםהצטרפנו

המכונהלמראההמורגליםהצוותאנשי

ההתרגשות.אתמסתיריםלאהאנושית,

בגאווהמציגעובד״,לבלפניכם״הנה

לב-חזהלניתוחימומחהכחל,ארזד״ר

החד־היחידהומנהל׳שיבא׳חוליםמבית

שה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$הוא׳פוריה׳.חוליםבביתלבלניתוחי

אתשמגדיליםמיוחדיםמשקפייםמרכיב

קלותביתרלתפורשיוכלכךהלב,מראה

מ״מ.שנישלבקוטרדםכלי

יוכלשהמנתחכדיעובדלאהלב״עכשיו

מסביריםבתנועה״,לאכשהואעליולעבוד

ומחברצורבתופר,שכחלתוךהצוותאנשי

החזהומביתמהרגלשהוצאוהוורידיםאת

שעותששאחריהלב.לעורקיהמנותחשל

מועברוהמנותחבהצלחהמסתייםהניתוח

ושיקוםלהחלמהכךואחרלהתאוששות,

שבועות.כמהשיימשכו

תושבו״סהמנותח,בבוקרשלישיביום

וישבההנשמהממכונתנותקכברטבריה,

שהואאמרלמחרתהמשפחה.עםבכורסא

הרפואי.לצוותוהודהטובמרגיש

קצרבזמןניתוחים30

ב׳פוריה׳לבלניתוחיהחדשההמחלקה

בארץ,הקיימותהמחלקותלתשעמצטרפת

אתשנותנתבצפוןהיחידההיאולמעשה

כשלושהלפנינפתחההיאהזה.השירות

חוליםביתשלמקצועיבליוויחודשים

בהבוצעוכברומאזהשומר()תל׳שיבא׳

כמותמוצלחים,ניתוחים30מ־למעלה

שלאכך,כלקצרהלתקופהגדולהיחסית

שהתנבאוכפיהראשונהבתחזיתנצפתה

בחיפה.החוליםבבתישכניה

המחלקהשלהקמתהלוותהכשנהלפני

פני־ומאבקיםצורמיםטוניםמעטבלא

מיים,

$TS1$,פנימיים$TS1$

$DN2$,פנימיים$DN2$ו׳כרמל׳׳רמב״ם׳החוליםבתיכאשר

גרמן,יעלדאז,הבריאותלשרתפנובחיפה

צפויבההניתוחיםשמספרכךעלוהתריעו

באיכותלפגועשעשוימהנמוך,להיות

המח־שפתיחתטענועודהרפואי.השירות

לקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$ולה־בחיפהבפעילותםלפגועעלולה

פחית

$TS1$ולהפחית$TS1$

$DN2$ולהפחית$DN2$׳פוריה׳,מנהלהניתוחים.מספראת

ואמרהטענותאתבשעתודחהאון,ארזד״ר

נו־חוליםלפיההשיטהאתלהפסיקשצריך

סעים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$.למרכז

הלי־הםכהעדשבוצעוהניתוחיםמרבית

כים

$TS1$הליכים$TS1$

$DN2$הליכים$DN2$ושגר־לנפוציםשנחשביםכירורגיים

תיים

$TS1$ושגרתיים$TS1$

$DN2$ושגרתיים$DN2$מםתמיםהחלפתמעקפים,ניתוחי

ג׳השאןווילאםפרוזדורים.פרפורותיקון

המנו־מראשוניאחדהיהמרר,מכפר61

תחים

$TS1$המנותחים$TS1$

$DN2$המנותחים$DN2$.חפיסותשלושעישןהואבמחלקה

לאלבווחציכחודשולפניביוםסיגריות

שבוב׳פוריה׳צינתור״עברתיבלחץ.עמד

הרופאאפילובלב.אצליסתוםשהכלגילו

שהגע־ואמרהתקףקיבלתילאאיךהתפלא

תי

$TS1$שהגעתי$TS1$

$DN2$שהגעתי$DN2$מעקפיםלניתוחהדרךמשם90ה־בדקה

כאן״.נותחתייומייםתוךקצרה.הייתה

לבניתוחלעשותיהיהשניתןחלם׳׳מי

מנווה57יהודהלאהאומרתב׳פוריה׳״,

במרחקגרהיהודהנוספת.מנותחתעובד,

וחציכחודשולפניהחוליםמביתהליכה

תפסהניתוחבלבה.המסתמיםהוחלפו

אומ־כשאניהיוםהחיים.״עדבאמצעאותה

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$מאמיניםלאאנשיםב׳פוריה׳שנותחתי

בטוחה״.אניאםושואליםלי

ההתחלה"רק"זו

הק־שעלותהניתוח,לחדרנכנסיםכאשר

מתו

$TS1$הקמתו$TS1$

$DN2$הקמתו$DN2$הקשייםשקל,מיליוןבעשרהנאמדת

במ־רחוקה.היסטוריהכמונראיםשבדרך

רכזו

$TS1$במרכזו$TS1$

$DN2$במרכזו$DN2$מעליהמיטה,מוצבתהקרהחדרשל

הסטריליהשטחנמצאומימיןניתוחמנורות

מס־העבודהכלימונחיםשבההעמדה

פריים,

$TS1$,מספריים$TS1$

$DN2$,מספריים$DN2$,חוטיםתחבושות,סכינים,פינצטות

מרצדיםשעליומסךהעמדהמעלומחטים.

ומשמאלדם,ולחץדופקהחולהנתוני

וחדיש־.גדולהלב-ריאהמכונת

עמדתניצבתהמיטהשללמראשותיה

התרופותאתלווסתתפקידםהמרדימים.

תקיןהמנותחשלשמצבוולוודאוהעירויים

׳עובדים׳המנתחיםהשונים.המדדיםפיעל

אחותלידםהמיטה.צדימשניהמטופלעל

שתפקידהרחוצה׳,כ׳אחותמוגדרשתפקידה

אחחורי,היאשםהעבודה.כליאתלהםלספק

אתסופרמסתובב׳,כ׳אחמוגדרשתפקידו

הניתוחכליואתבדםהמגואלותהתחבושות

לי״ישהרחוצה׳:ל׳אחותמדווחהואהחדים.

כחמימין:

לניתוח,מתכונן

לב־ריאהמכונת

אתסוגרוהצוות

החזהבית
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שא־מה״כלומסביר:תחבושות״,עשרבדיוק

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$ספי־חומריאלהאםביןלגוףמכניסים

גה

$TS1$ספיגה$TS1$

$DN2$ספיגה$DN2$לוודאכדיכךאחרנספריםמחטיםאו

בפנים״.חלילהנשכחלאדברששום

עוסקהניתוחתחילתלאחרדקות40כ־

המ־שלמרגלוהוורידיםבהוצאתהצוות

נותח,

$TS1$,המנותח$TS1$

$DN2$,המנותח$DN2$ברקעכמעקפים.לשמששעתידים

גורראילנהפליי׳.׳קולדשלשירמושמע

מספרתלב,ניתוחיאחראיתאחותדצקי,

המנתח.בקשתפיעלמופעלתשהמוזיקה

כאלהוישמוזיקהשמבקשיםמנתחים״יש

פתיחתלפניאומרת.היאבהם״,תלוישלא,

שלו־במשךב׳שיבא׳התלמדההיאהיחידה

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$.ניתוחמכלשונהלב״ניתוחחודשים

אנטומיהלמדנו״אמנםמודה.היאאחר״,

מיוחדתהכשרהלעבורצריכיםהיינואבל

כמוהיההראשוןהניתוחבשבוע.פעמיים

ומרגש.מאתגראופניים,שלראשונהרכיבה

ממש״.שלחייםהצלתבזהרואהאני

דרמטיהכיהרגעלפניאחדיםרגעים

לב-ריאהלמכונתהמנותחמעברבניתוח

חוליםמבית׳ייבוא׳אלטשולר,מפעילאותה

״התח־קצרה.להפוגהיוצאכחל׳שיבא׳

לנו

$TS1$״התחלנו$TS1$

$DN2$״התחלנו$DN2$באוקטוברהמחלקהשלההקמהבהליך

המ־שלהעתקליצורהיהכשהרעיון2014

חלקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$המובילההמחלקהשהיאהשומר,בתל

דימשימההייתה״זאתמספר.הואבארץ״,

הציוד,לרכישתשמעברמכיווןמורכבת

שלאשלמיםצוותיםלהכשירצריכיםהיינו

אתהשבתנולב.בניתוחיניסיוןלהםהיה

אותוובנינותקופהלמשךהזההניתוחחדר

נפ־באפריללב.לניתוחישיתאיםכךמחדש

תחה

$TS1$נפתחה$TS1$

$DN2$נפתחה$DN2$חשבתיהראשון.הניתוחובוצעהמחלקה

ליוויושנצטרךוהרצהלהקמהזמןלנושיהיה

לטו־הופתעתיאבלשנה,חצילפחותשל

בה

$TS1$לטובה$TS1$

$DN2$לטובה$DN2$עםלנתחהתחלנוחודששאחרילגלות

במקוםעכשיו,מ׳פוריה׳.מקומייםצוותים

למרכז,אול׳רמב״ם׳ייסעוטבריהשתושבי

שיפורזהכאן.הניתוחאתלעבוריכוליםהם

שנים״.עשרותבןחלוםוהגשמתאדיר

ל׳פוריה׳מגיעהואמונד.בתלמתגוררכחל

בתלגםלעבודממשיךובמקביליוםבכל

עםהפעולהשיתוףהמשךלדבריו,השומר.

תישארהחדשהשהמחלקהכדינחוץ,׳שיבא׳

תהיה״ככהמקצועית.מבחינהמעודכנת

מביאים״אנחנומסביר.הואהדדית״,הפריה

אםהשומר.תלשלהחידושיםכלאתלכאן

רופאים,שניעודעםכאןאנתחואנינתנתק

שלאפריפריאליתמחלקהנהיהמאודמהר

שלנוהכוונהמורכבות.פרוצדורותעושה

לוגיס־כירורגית,ברמהאותהלהשאירהיא

טית

$TS1$לוגיסטית$TS1$

$DN2$לוגיסטית$DN2$השומר״.בתלכמווניהולית

ללוותממשיכיםואנחנולניתוחחוזרכחל

בעודפוקדהואהמיטה״,את״ליישראותו.

דוםעוברהמנותחשללבומתארגן.הצוות

מו־דמועכשיומופסקת.ופעילותויזוםלב

זרם

$TS1$מוזרם$TS1$

$DN2$מוזרם$DN2$היישרמסועפתצינורותמערכתדרך

המ־חלילה.וחוזרלב-ריאהמכונתלתוך

כונה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$הזהבשלבהופכתמפעילשאלטשולר

מחברהמנתחמסוים״בשלבהמרכזי.לשחקן

שנקראותצינורות,ידיעללמכונההגוףבין

מסבירהואהמקצועית״,בשפה׳קאזולות׳

למ־מהגוףהדםזורם״דרכםעבודה.כדיתוך

כונה

$TS1$למכונה$TS1$

$DN2$למכונה$DN2$סירקולציהעושההמכונהחזרה.וחוזר

דם״.לחץעללשמורכדיחמצןשל

החזהלביתישירההצצהמקבליםאנחנו

לאכברהלבשעכשיואלאלרווחה,הפעור

בעבודתהמעקפיםאתמחברכחלפועם.

ד״רהרדמה,מחלקתמנהלכאשרנמלים,

המנותח.אחרהזמןכלעוקבמרואן,ארמלי

מסבירבווריד״,עירוידרךניתנת״ההרדמה

מיוחדת,הכנהעוברשהמנותח״אחרימרואן.

ומח־הסיכוןגורמיכלאתמאתריםאנחנו

לות

$TS1$ומחלות$TS1$

$DN2$ומחלות$DN2$ישההרדמה.סמיאתומתאימיםהרקע

לכןניתוח,כדיתוךלקרוסשיכוליםחולים

שלחץולוודאהזמןכלאותםלנטרצריך

חריגות.תגובותואיןתקיןהדם

לשמורהואשלנוהתפקידעצמו״בניתוח

מתןאוההרדמההעמקתדרךיציבותעל

שללנתוניםבהתאםספציפיות,תרופות

רמתאתשמנטרמכשירבמקביל,המנותח.

לנונותןהמצח,באזורהמוחשלהחמצון

למוח״.דםאספקתיששאכןלכךאינדיקציה

ער,החולהשמאחשדלשלולכדילדבריו,

המוח.גליאחריעוקביםהם

הביתלידשירות

לכחלאיפשרלב-ריאהלמכונתהחיבור

בשעותהמעקפים.השתלתאתלסיים

הצהריים,אחרעדשנמשךלניתוח,שנותרו

שלוהחזהביתמהמכונה,נותקהמנותח

נמרץלטיפולהועברוהואונסגר,נתפר

בגללמורכבהיה״הניתוחיציב.כשמצבו

לאחרכחלאומרסיכון״,גורמיהרבהשהיו

מהוזהמצוינותהתוצאותבסופו״אבלמכן.

שחשוב״.

הלבמנתחיאיגודכמזכירמשמשכחל

בכללבמנתחי70עלנמנהוהואבישראל

היהלפריפריהשכשהגיעמודההואהארץ.

״הופתע־המרכז.לעומתמהפעריםמופתע

תי

$TS1$״הופתעתי$TS1$

$DN2$״הופתעתי$DN2$מכשירכאןהיהשלאמכך,למשלmri

״איןאומר.הואלפעול״,החלהשבועשרק

תלשתושביהרפואהביןפערשיהיהסיבה

רקולאטבריה,תושבילביןמקבליםאביב

ואםחדשותטכניקותעודישלב.בניתוחי

הכלב׳פוריה׳,שעשינוכפיחלוציות,תהיה

אחרת״.ייראה

אל־ניתוחיםב׳פוריה׳מבוצעיםכיום

קטיביים

$TS1$אלקטיביים$TS1$

$DN2$אלקטיביים$DN2$ימיםשלושהמראש()שנקבעים

הגיעשהצוותכברקרהאבלבשבוע

בחלקדחופים.ניתוחיםלבצעבמיוחד

המחלקהמנהלגםמשתתףמהניתוחים

שמגיערענני,אהודפרופ׳השומר,בתל

ומבצעשבועייםאובשבועפעםל׳פוריה׳

מורכבים.ניתוחים

לני־בתורעומדיםלא״החוליםכחל:

תוח.

$TS1$.לניתוח$TS1$

$DN2$.לניתוח$DN2$תו־שיהיומצבאיןלב,שזהבגלל

רים.

$TS1$.תורים$TS1$

$DN2$.תורים$DN2$בצפוןשהחוליםהיאשליהשאיפה

להיטרטריצטרכולאלב,ניתוחשיצטרכו

אנילכאן.יגיעואלאלמרכזאולחיפה

וכדאיחדשיםשאנחנובגללזהאתאומר

ממשניתןהזהשהשירותיידעשהציבור

הבית״.ליד

שיהיהסיבה"אין

הרפואהביןפער

אביבתלשתושבי

תושבילביןמקבלים

ד׳׳רמימין:טבריה".

ד׳׳רמשמאל:כחל,

ארמליוד׳׳רשוי

המרדים
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