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טיפול
משפחתי

דור־נרווםאתי

אחותוהבתבינייםברפואתמתמחההבןמחלקה,מנהלהאבא

עובדיםמשפרעםנחיולמשפחתמבנישלושהביפנימיתבמחלקה

ההומורהמשותפת,העבודהעלבטבריה'פוריה׳החוליםבביתיחד

הלבןהחלוקבעקבותהיאגםשהולכתהקטנהוהבתהמשפחתי

לאאנחנולגאווה.מקורזהחיים.בהצלתעובדיםשילדיילי"כיף

נחיולסעידפרופ'האב,אומרבעבודה",לשניאחדמתערבים

דור־נרווםאתי

לארו־מתיישביםנח׳ולמשפחתכשבני

חה

$TS1$לארוחה$TS1$

$DN2$לארוחה$DN2$,מלברעוליםהשולחןעלמשפחתית

בנושאיםדיוניםגםהרגיליםהמטעמים

גוףבענייניכלומר,עולםשלשברומו

שמשפחותבשעהמרכיביו.כלעלהאדם

הקיץחופשותעללדברנוהגותאחרות

נח׳ולמשפחתאצלפוליטיקה,עלאו

מו־סביבסובבהמשפחתיההומוראפילו

נחים

$TS1$מונחים$TS1$

$DN2$מונחים$DN2$קונ־אואנזימיםכולסטרול,כמו

כיית

$TS1$קונכיית$TS1$

$DN2$קונכיית$DN2$.בחשבוןתיקחואםמפתיע?האף

יחדעובריםהמשפחהמבניששלושה

שזהתבינובטבריה,פוריההחוליםבבית

מתבקש.ממש

הואנח׳ול,סעירפרופ׳המשפחה,אב

במכ־ומרצהלנפרולוגיההמכוןמנהל

ללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$מת־הואנח׳ולבנובצפת,לרפואה

מחה

$TS1$מתמחה$TS1$

$DN2$מתמחה$DN2$אר־עיירהוההבתעיניים,ברפואת

מלי

$TS1$ארמלי$TS1$

$DN2$ארמלי$DN2$בעורב׳.פנימיתבמחלקתאחותהיא

גםלתחוםלהצטרףאמורהשניםכמה

מנסהאלהשבימיםרולה,הקטנההבת

רפואה.ללימודילהתקבל

לע־מורהלילי,ורעייתונח׳ולפרופ׳

ברית

$TS1$לעברית$TS1$

$DN2$לעברית$DN2$,בשפר־מתגורריםבמקצועה

עם.

$TS1$.בשפרעם$TS1$

$DN2$.בשפרעם$DN2$לת־פנוילדיהםמארבעתשלושה

חום

$TS1$לתחום$TS1$

$DN2$לתחום$DN2$ג׳ניפרהבתהאב.בעקבותהרפואה

משאביאחרכיווןשבחרההיחידההיא

לנ־המכוןאתמנהלנח׳ולפרופ׳אנוש.

פרולוגיה

$TS1$לנפרולוגיה$TS1$

$DN2$לנפרולוגיה$DN2$30כ־לאחראחרות,שניםזה

בחי־רמב״םהחוליםבביתעבורהשנות

פה.

$TS1$.בחיפה$TS1$

$DN2$.בחיפה$DN2$בעקבותיו,שהלךנח׳ול,ר״רבנו

לימודיסייםכבראבל27בןרקאמנם

מתמ־הואאלהבימיםבבודפשט.רפואה

חה

$TS1$מתמחה$TS1$

$DN2$מתמחה$DN2$פוריה.החוליםבביתעינייםברפואת

המשפח־בתחוםנשארהעיירההבתגם

תי,

$TS1$,המשפחתי$TS1$

$DN2$,המשפחתי$DN2$ב׳פנימיתבמחלקתכאחותועובדת

חולים.ביתבאותו

הסבלאתלהפחית

פרופ׳שלבמשרדוהשבוענפגשנו

גינוניםנטולהואהחולים.בביתנח׳ול

ומ־העינייםבגובהמדברפרופסור,של

רבה

$TS1$ומרבה$TS1$

$DN2$ומרבה$DN2$לי״תעשיבהומור.דבריואתלתבל

לעשותיודעיםשאתםכמונענע,עםתה

בחיוך.ממזכירתומבקשהואבטבריה״,

הואלילה.תורנותאחרימגיענח׳ולבנו

נכנסתלחדרערנות.עלשומראבלעייף

אנ־שמדברתהמחלקהמעובדותאחת

גלית,

$TS1$,אנגלית$TS1$

$DN2$,אנגלית$DN2$באנגליתאיתהמדברהבןונח׳ול

אתלמרהואאמריקאי.במבטאשוטפת

הוריועםהתגוררשבהבתקופההשפה

מעשריםלמעלהלפניהברית,בארצות

שנה.

לאהרפואהלימודיאת״כשסיימתי

כללי,באופןבשפרעם.רופאיםהרבההיו

בו״,רצושכולםמבוקשמקצועהיהזה

אבא.בליגדלתי״אנינח׳ול.פרופ׳נזכר

המצבבגללצעיר.כשהייתינפטרהוא

יכו־שרקדברבכלקשהעבדתישנוצר,

לתי

$TS1$יכולתי$TS1$

$DN2$יכולתי$DN2$ההחל־עלהשפיעזהלהתקיים.כדי

טה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$לישיהיהרציתילרופא.להפוךשלי

לאנ־לעזוראוכלשבאמצעותומקצוע

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$ובמקבילשלהם,הסבלאתולהפחית

אניהכנסה.לישיאפשרמקצוערציתי

מהאחרילעזור.רציתישבעיקרחושב

אנשים.עםלהיטיברציתיעברתישאני

טסתיוכשבגרתיבי,תמכההמשפחה

רפואה״.שםולמדתילאיטליה

1980בשנתארצהחזרנח׳ולפרופ׳

החוליםבביתסטאז׳שנהבמשךעשה

״הילדיםללילי.נישאמכןולאחרפוריה

בחיוךאומרהואמהדרך״,הושפעושלי

אחריתשושמעטשנראהבבנו,ומביט

לחברההמוןתורם״אניהלילה.משמרת

שאנינאמרבואכסף.בליגםהרבהועוזר

שצריך״.כמושליהעבודהאתעושה

בתפוחיםשילשהפציינטים

ילדותואתהיטבזוכרנח׳ולר״ר

אותילוקחהיה״אבאהרופא.אביובצל

מרפאהגםלווהייתהלעבודהפעםכל

משח־הואזה״,סביבהיההכולבבית,

זר.

$TS1$.משחזר$TS1$

$DN2$.משחזר$DN2$אותוממלאמזרק,לוקחהייתי״כילד

זהעלגדלתילהשפריץ.ומתחילבמים

בזמ־להם.עוזרואבאמגיעיםשחולים

נו

$TS1$בזמנו$TS1$

$DN2$בזמנו$DN2$נמרץטיפוליחידותבכפריםהיולא

בשפר־רופאיםמעטוהיוהיום,שישכמו

עם

$TS1$בשפרעם$TS1$

$DN2$בשפרעם$DN2$,חו־אליומגיעיםשהיוכךוהסביבה

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$בשלושגםודימומיםלבהתקפיעם

טי־מעיןהיהאבאבוקר.לפנותוארבע

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$באנ־מטפלהיהוהואראשוני,נמרץ

שים

$TS1$באנשים$TS1$

$DN2$באנשים$DN2$.בליאנשיםבהמוןטיפלאבאבחינם

תפו־בתמורהלומחזיריםהיווהםכסף,

חים

$TS1$תפוחים$TS1$

$DN2$תפוחים$DN2$שהםדבריםמיניכלאובצליםאו

בסרטים.שרואיםכמוהיהזהמגדלים.

שםישבהואיחסית,מרווחחדרלוהיה

בותלווהחוליםהרופא,שלהחלוקעם

אנ־ישלמושיע.הגיעושהםכאילומבט,

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$חכ־ופחותשלימאבאחכמיםיותר

מים

$TS1$חכמים$TS1$

$DN2$חכמים$DN2$,הלבבטוחאחדדבראבלממנו

מדהים״.שלו

כאחותתפקדהליליהמשפחהאם

שישלזההתרגלה״אימאמוצא.לעת

ולמרותמגיעים,ושהחוליםבביתמרפאה

הייתההיאלעבריתמורהבכללשהיא

מי־״למשל,נח׳ול.ר״רמספרמסייעת״,

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$אבאאזבמרפאה,ומתעלףמגיעהיה

עוזרתהייתהואימאלטפלמתחילהיה

אחות״.כמו

הפחותבצדדיםגםנזכרנח׳ולד״ר

בקו־שבהבתקופההמקצוע.שלנעימים

שי

$TS1$בקושי$TS1$

$DN2$בקושי$DN2$היה״הואאביו.עםלהתראותלויצא

רקאותורואיםוהיינותורנויותעושה

״עםמספר.הואימים״,לשלושהאחת

כמובןבעבורה.שמחשהואראיתיזאת,

הזאת״.המציאותאלגדלואחיותיישגם

תהנהאינפוזיה

החלהבעצמולרופאלהפוךהמחשבה

ההת־בגילכשהיהנח׳ולד״ראצללנבוט

בגרות.

$TS1$.ההתבגרות$TS1$

$DN2$.ההתבגרות$DN2$61,51בגילהיה"זה
״,

נזכר.הוא

עצמיאתוראיתישלימאבא״הושפעתי

לחי־מודללמעשההואאבאבדרכו.הולך

קוי

$TS1$לחיקוי$TS1$

$DN2$לחיקוי$DN2$,לארופא.להיותשאפתיולכןעבורי

אחרת״.שאיפהשוםליהייתה

ברפואהמתמחהנח׳ולשפרופ׳למרות

עי־ברפואתלהתמחותבנובחרפנימית,

ניים.

$TS1$.עיניים$TS1$

$DN2$.עיניים$DN2$18בגילרפואהללמוד״התחלתי

ד״רמספרבבודפשט״,לרפואהספרבבית

שליהעזיבהאתקיבלו״ההוריםנח׳ול.

במהלךבסרט.כמוהייתההפרידהקשה.

TS1$$עי;TS1$$עי־למרפאותלהיכנסהתחלנוהלימודים

$DN2$;עי$DN2$מאודשהואהזה,במקצועוהתאהבתיניים

ואבאלתחוםנשאבתיואינטליגנטי.עדין

אתשסיימתיאחריזה.עלללכתאותיעודר

TS1$$החו;TS1$$החו־בביתסטא׳ז׳שנהעשיתיהלימודים,

$DN2$;החו$DN2$לה־לפוריהוהגעתיבחיפהציוןבנילים$TS1$;לה$TS1$

$DN2$;לה$DN2$.תמהות״

ביותר,הצעירההבתהיאבתורהבאה

TS1$$בתו|TS1$$בתו־החליטההיאגם19ה־בתרולה

$DN2$|בתו$DN2$אני״השנהרפואה.ללמודרוצהשהיארה

באוניברסיטתביולוגיהללמודמתחילה

TS1$$אתק;TS1$$אתק־שנהשאחרימקווהואניאביב,תל

$DN2$;אתק$DN2$״אניהשבוע.סיפרהרפואה״,ללימודיבל

בבוקר,רפואהעלשמדברתכזאתאחת

עיידהואחותיכשאחיובערב.בצהריים

יושבתלאאניזה,עלומדבריםמגיעים

TS1$$עו;TS1$$עו־שלושתםשאלות.שואלתאלאבצד

$DN2$;עו$DN2$סי־עוליםואזהחוליםביתבאותובדים$TS1$:סי$TS1$

$DN2$:סי$DN2$,אנימבינה,לאשאנימשהוישואםפורים

אתדוחפתשאנימרגישהלאאנישואלת.

אותי״.מענייןשזהאלאעצמי

להתמחותרוצהרולהלעכשיו,נכון

TS1$$הע;TS1$$הע־שתחוםיודעתהיאאךבאונקולוגיה,

$DN2$;הע$DN2$ההתמ־במהלךלהשתנותעשוישלהניין$TS1$|ההתמ$TS1$

$DN2$|ההתמ$DN2$.שאר־רצהאבאתיכון"כשסיימתיחות$TS1$|שאר$TS1$

$DN2$|שאר$DN2$מאורמהרנרשמתי.ואכןלחשבונאות,שם

ביחד.הולכיםלאומספריםשאניהבנתי

הואשלישהייעודההבנהאתליחידדזה

זה.עלוחשבתיישבתישלמהשנהרפואה.

TS1$$וסיפ;TS1$$וסיפ־אינפוזיהעושיםאיךראיתיהשבוע

$DN2$;וסיפ$DN2$זהכמהרואה׳אתליאמרהואלאבא.רתי

אלאקשה,לאזהשעבורילואמרתיקשה׳,

שאתקבלמקווהבהחלטאניומהנה.חדש

TS1$$המ;TS1$$המ־בתחוםלהצליחגםרוצהאנילרפואה.

$DN2$;המ$DN2$,שלי״.אבאכמוהקר

היחידההיא22ה־בתג׳ניפרהאחות

מדעילמדההיאאביה.בדרכיהלכהשלא

שני.לתוארלהמשיךושוקלתההתנהגות

"זהמסבירה.היארפואה״,אוהבתלא״אני

אבלזה,סביבגדלתיאמנםשלי.הקטעלא

מהיעשהאחדשכלתמידליאמרוההורים

אוהב״.שהוא

פני־במחלקהכאחותשעובדתהבת
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בת־״דימוסיפה:ארמלי,עיירהב׳,מית

הב־בתחוםשאעסוקידעתידרכיהילת

זוכרתאניקטנהילדהשהייתימאזריאות.

כשחוליםמתעורריםשהיינוהלילות

אות־ומעיריםהביתהאלינומגיעיםהיו

שהואלמרותהתעורראבאאירראיתינו.

בחו־וטיפלעייףתורנותאחריהביתה

הואהביתי.בסלוןבאמצעבמסירותלים

צריךשהיהמיבכלוטיפלונתןעזרתמיד

וכלכלית.נפשיתוגםרפואיתעזרתו,את

לעזור״.זההעיקראצלו

מספ־היאהמשותפתהעבודהעל

עםמתייעצתלאהמקריםברוב״אנירת:

שעב־מאזבמיוחדלחולים,בקשראבא

עובד,הואשבוהחוליםביתלאותודתי

להש־לאכלקודםחשובלישהיהמכיוון

של.הבתמהיותימושפעתלהיותולאפיע

הצלללאעצמיאתלהוכיחחשובליהיה

אבאעםעובדתשאנימצחיקזהאבא.של

לייוצאלאאבלבניין,באותוואחישלי

משמרותלנוישכיאותםלראותכמעט

למחלקהמגיעמהםכשמישהואבלשונות.

אתלישמאיראורשישמרגישהאנישלי
'■

למחלקהנכנסאותורואהכשאניהחדר.

ומיבמהבגאווהמתמלאתאנילייעוצים,

בעי־שלי,המודלהיהתמידהואשהוא.

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$,כלפישלוובמקצועניותביחסבכבוד

החולים״.

של׳הבןרקלא

בנולביןנח׳ולפרופ׳ביןהיחסיםמערכת

ובן.אבביןשגרתיתיחסיםממערכתשונה

היהאבאבחו״ל״כשלמדתינח׳ול:ד״ר

ואנילחודשיים,אחתאותילבקרמגיע

בשנה.פעמיםשלושארצהמגיעהייתי

פותחהיההואמבחניםלפניהגיעכשהוא

לקרוא״׳.תתחיל׳יאללה,בי:ומפצירספר

שהואהדברים״אחדומזכיר:מתערבהאב

האמריקאיתהבחינהאתזהבכבודעשה

כריאותהלעשותאותושכנעתיברפואה.

הברית״.בארצותגםלעבוריוכלשהוא

עי־בארבעמדבריבאתבמהעל

נייב?

פרו׳פ

$TS1$עיפרו׳פ$TS1$

$DN2$עיפרו׳פ$DN2$איתימתייעץ״הואהאב:נח׳ול

אחרים.בנושאיםלארפואה,בנושאירק

בעבודה״.לשניאחדמתערביםלאאנחנו

צריךשהייתימקרים״היונח׳ול:ד״ר

שלי.לאבאוהתקשרתינפרולוגשלדעה

אוכללייםדבריםעלמדבריםאנחנו

ישרפואיות.בשאלותאותימאתגרשהוא

שנ־האדםבגוףמרכיבעםקטעעכשיולו

קרא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$.זה.עםאותנומשגעהואפוטסיום

הנושאעלאפשריתשאלהכלשואלהוא

אליו״.שקשוריםמקריםמביאאו

משות!??הומורלבביש

אספראניואםלנו,שקוריםדברים״יש

מצ־זהלמהיבינולאהםלחברים,אותם

חיק,

$TS1$,מצחיק$TS1$

$DN2$,מצחיק$DN2$סטנראפיסטהואיבין.כןאבאאבל

צחוקים״.אוהבוהואקטןלא

הסביבה?מצדהתגובותאיד

כאלהישצדדים.שנייש״למטבע

לך.נעזוראזשל׳׳הבןאתהלישאומרים

׳הבןאתהשאומרים,כאלהיששני,מצר

רףישכמוהו׳.להיותצריךאתהאזשל׳

פרופסורהואהכול,אחריגבוה.ציפיות

ליוישומאמריםמחקריםהרבהשפרסם

הול־אנחנולפעמיםלשאוף.לאןבהחלט

כים

$TS1$הולכים$TS1$

$DN2$הולכים$DN2$שחוש־אנשיםוישאוכל,לחדריחד$TS1$;שחוש$TS1$

$DN2$;שחוש$DN2$החו־ביתמנהלאצלו.מתמחהשאניבים

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$איתנוצוחקלפעמיםפרבשטייןד״ר

הבןכמולאאתה׳למהאבאאתושואל

עומרגםאלאשל׳׳הבןרקלאאנישלך?׳.

עצמי״.בזכות

קצת״אניבחיוך:מורהנה׳ולפרופ׳

בו״.משוויץ

שלד?השאיפותמה
פרופ׳,להיותהולם״אנינח׳ול:ד״ר

להמשיךהיאהמטרההמטרה.לאזואבל

עםהאינטראקציהאתאוהבאניליהנות.

מצרבסוף,התודהמילתואתהחולים

מתוךאחדעודלאשהואשהרגישחולה

חולים״.שלרשימה

לשתףמתהילים״אנחנונח׳ול:פרופ׳

במחקרים.פעולה

מספיקשלאחושבאניזאת,מלבר

טוב.אדםבןלהיותגםצריךרופא,להיות

ועוסקיםברפואהעובדיםשילדייליכיף

המטרהלגאווה.מקורזהחיים.בהצלת

שאפשר,טובהכיאתלתתזהאחרכלשל

החולים,לביתותורמיםמתקדמיםוילדיי

בכוחותיו״.אחרכל

והבת.הכןהאבא,

מתקדמים"ילדיי

לביתרסים

כלאחדהחולים

בכוחותיו"

דוברותצילום:

'פוריה'חוליםבית

לנויוצאלאולכןשונותמשמרותלנושישבגללאחיואתאבאאתהרבהרואהלא"אני

החדר״אתלישמאיראורשישמרגישהאנישלילמחלקהנזגיו!מהםכשמישהואבללהתראות,
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