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עמוד 1



 החולים מבית בלאונה אחמד האח
 אחד שהיה ההסעות בנהג טיפל פוריה

 עם "הלכתי בארץ: הראשונים הנדבקים
 בכור אני כאילו הרגשתי המיגון, חליפת
 ס גדול" משהו עושה שאני וידעתי גרעיני
 שוכחת לא מלניאדו גיגי בן לאה האחות

 שנפטר ,60 בן חולה של משפחתו את
 והתחננו בחוץ היו "הם שלה: במשמרת

 של בגיל היו שלו הילדים לו. שנעזור
 מיזין יבגניה האחות ס שלי" הילדים
 שהיא פעם שבכל מרגישה צדק משערי

 במחלקה, איתה שעבדו אנשים רואה
 ס מהמילואים" חבר׳ה לפגוש כמו "זה

 מג׳דלה כמאל ד״ר המרדים והרופא
 קורונה", "ד״ר לכינוי שזכה מוולפסון,

 אעזוב" לא עשירי, גל יהיה אם "גם מבטיח:
 שנתיים כבר שעובדים רפואי צוות אנשי ס

 על מדברים הקורונה במחלקות רצופות
 הקשה, והנפשית הפיזית ההתמודדות

השליחות ותחושת - לעתיד התקוות

אליאס אפשטיין in בת־
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מיזין,יבגניהמימין:
גיגיבןלאהבלאונה,אממד

מגידלה.כמאלוד"ר
הואאותישמניע"מהלאה:

תקווהלתתהיכולת
אותם",להצילוליםלמ

צילומים:תמונה.)עיבוד

אשל,אפרתחקון,בןאורן
אליהו-ג׳יני(גיל

face Shield

לס

•lt;::w

האחותבוקר.שעבר,השבועאמצע

למחלקתשובנכנסתגיגיבןלאה
החוליםבביתהמבודדתהקורונה

שוכ־חולים28שבנתניה.לניאדו

בים

$TS1$שוכבים$TS1$

$DN2$שוכבים$DN2$נותנתהמיטות,ביןעוברתולאההיום,כאן

ולאהאחר,אצלסטורציהמודדתלאחד,תרופות

אחד.לכלטובהמילהלומרשוכחת

יותר",פשוטנראהכברהכלהחמישית"בפעם
של־המטפחתאתמיישרתברוגע,מחייכתהיא

ראשה,

$TS1$,שלראשה$TS1$

$DN2$,שלראשה$DN2$שהיאאחריגםבמקוםלהישארשמצליחה

היאבפנים,אבלהשקופה.הפניםמסכתאתמסירה

סערה.מתחוללתעדייןכך,אחרמודה

בש־גומעתיוצאת.לאהבמחלקהשעתייםאחרי

קיקה

$TS1$בשקיקה$TS1$

$DN2$בשקיקה$DN2$מדברתשהיאתוךלה,שמחכההמיםמכוס

להורידיכוליםלאהעובדיםהקורונהבמחלקתאיתי.

מים.קצתלשתותכדילאגםלרגע,המסכהאת

סוח־עודאניאבללכאורה,בסדר,עוד"עכשיו

בת

$TS1$סוחבת$TS1$

$DN2$סוחבת$DN2$אנשיםראינושבוהקודם,מהגלגדוללבכאב

במהירות.הידרדרוופתאוםיחסית,טובשהרגישו

אבלזה,עםויסתדרובריאיםיהיושהםחושבתאת

חותםאצליהשאירהקודםהגלקורה.תמידלאזה

שנפ־חוליםשלגבוהמספרבוהיהכיפשוט,לא

טרו,

$TS1$,שנפטרו$TS1$

$DN2$,שנפטרו$DN2$שובר".וזהצעירים.בעיקר

הקורונה?במחלקתשובלעבודבחרתלמהאז
אתשבההקרדיולוגית,במחלקהלהישאריכולת

שגרה.בימיעובדת

הזה.שבדברהשליחותאתרואהאניאבל"נכון.

לחוליםתקווהלתתהיכולתהואאותישמניעמה

כאן".אשאריכולה,אניעודכלאותם.ולהציל
לשישה,ואםנשואהבקדומים,גרה,41בתהיא

בל־אחותוחצי.שנתייםבןרקוהקטן22בןהגדול

ניאדו

$TS1$בלניאדו$TS1$

$DN2$בלניאדו$DN2$האחרונותבשנתייםאבלשנה,מ־51יותרכבר

הקורו־במחלקתהפסקהללאכמעטעובדתהיא
נה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$עם,2020במארסהתחילההראשונה.שבקומה

לזה.ונשאבההראשונה,המחלקהפתיחת

החו־בבתיביותרהקשותהןהקורונהמחלקות

לים.

$TS1$.החולים$TS1$

$DN2$.החולים$DN2$מה־מבודדיםששוכביםלמאושפזים,קשות

עולם,
$TS1$,מהעולם$TS1$

$DN2$,מהעולם$DN2$לחץ,תחתשעובדהרפואי,לסגלוקשות
אפילווהכפפותהמסכהאתלהורידיכולתללא

במחל־הצוותיםוהרגשי,הפיזיהקושיבשללרגע.

קות

$TS1$במחלקות$TS1$

$DN2$במחלקות$DN2$ואחרבקורונה,שבועותכמהבסבבים.עובדים

מתירק"להתאוורר".האם,למחלקתבחזרהכך

הקורונה,למחלקותבשניתלחזורמסוגליםמעט
ופוריה,צדקשעריכמומסוימים,חוליםשבבתי

יותראףסגולהיחידילחלוטין.נסגרולאמעולם

כשהגלעכשיו,גםשםהםכלל.אותןעוזביםלא

יום.מדימאומתיםאלפיעשרותעםמכההחמישי

טוב,הכילעשותיודעיםשהםמהזהכישםוהם

כרגענדרשיםהכיהםשבווהמקוםלאנשים,לעזור

הקורונה.מחלקתהוא

האחותמהם.כמהפגשנוהאחרוניםבשבועיים

מג׳דלהכמאלד"רהמרדיםהרופאמלניאדו,לאה

והאחצדקמשערימיזיןיבגניההאחותמוולפסון,

מסורים,עובדיםארבעהמפוריה.בלאונהאחמד
הםעכשיוהקשה.למחלקהושובשובשחוזרים

בת־ארוכות,משמרותאחרישנשארבכאבמשתפים

קווה

$TS1$בתקווה$TS1$

$DN2$בתקווה$DN2$הגלזההפעםשאולימחדשפעםבכלשנגוזה

הםקורונה,מחלקותישעודשכלובהבטחההאחרון,

מפוקפקיםב"שיאים"מחזיקיםחלקםלעזור.שםיהיו
במחלקהלהישארהצליחושבהןארוכותשעותשל
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צילומים:
גיל

אליהו-ג׳יני,
אורן
בן

חקון

בלאתה:אחמד

חשבתי"בהתחלה

ילדים,לךישלעצמי,
צריךלאאתהמשפחה,
התקשרתיאותם.לסכן
להוסיפרתילאשתי

אחיםשמחפשים

קורונה.בחולישיטפלו
ביחד,רגעהתלבטנו
שאםלהאמרתיואז

לשם?"ילךמיאני,לא

;tg-
מספרושלבמשמרת,נפטריםמספרשליציאה,ללא

שביצעו.רפואייםהליכיםשלגבוה

נשברה.כמעטלאההרביעי,הגלאחרי

פחדתי,2020במארסבמחלקה,שליהראשון"ביום

יודעתלאאתלילדים.הביתה,מהמחלהמשהושאביא

קורונה,חולילידנמצאתשאתאחדימידבקתאתכמה

אוליבשבוע.פעמיםכמהברצף,משמרותשתילפעמים

במחלקהלעבודככהלקפוץמציריאחראיהיהלאזה
לע־אמרתיאבלומסוכנת,מסתוריתבמחלהחוליםעם
צמי

$TS1$לעצמי$TS1$
$DN2$לעצמי$DN2$בהם.ולתמוךהאלהבחוליםלטפלחייבשמישהו

אלילהתקרבלאהמשפחהבניאתשהרגלתי"אחרי

להחליףלילתתאלאמהעבודה,חוזרתכשאנימייד
בחרתילעשות,מהאיןירד.החששולהתקלח,בגדים

סיכוןישאםמשנהלאולכןשליחות,שהואבמקצוע

לעבוד".באהאנילא.אובעבודה
טי־במחלקתבכיראחהיום,(40)בלאונהאחמדגם

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$ועדשבטבריה,פוריההחוליםבביתקורונהנמרץ

קצתחששלב,נמרץטיפולבמחלקתאחשנתייםלפני

במארסנקראאיךזוכרהואהיוםעדהראשון.ברגע

שהיהמיוון,התייריםשלההסעותבנהגלטפל2020

בארץ.הראשוניםהקורונהמחוליאחד
חוליעםעבודהעלמהמחשבהנרתעתי"בהתחלה

מש־ילדיםלךישלעצמי,"חשבתימספר.הואקורונה",

מיזץיבגניהרודלים".פההיוהזמן"כלבלאונהאוומדסלי".לקפוץלאהתרגלו"הילדים

"היוםמיזץ:יבגניה

מפחדתיותרקצתאני

רגילה.במחלקהלעבוד

אניהקורונהבמחלקת

במחלקההיטב;מוגנת
משתמשיםרגילה

רגילה,במסכה
זהשוכביםהמטופלים

מסכה,בליזהלצד
אםלדעתאפשרואי

כחיוביים"יתגלוהםומתי

לעבורממניכשביקשואותם.לסכןצריךלאאתהפחה,
שמחפשיםלהסיפרתילאשתי.התקשרתישם,לעבוד

מסכימים.כולםושלאקורונה,בחולישיטפלואחים

מיאני,לאשאםלהאמרתיואזביחד,רגעהתלבטנו

שליהוותקבגללמחויבות,לישישהרגשתילשם?ילך

נמרץ".בטיפולשליוהמומחיות
במס־הלכתיאיךזוכר"אניעמוקה.נשימהלוקחהוא

דרון

$TS1$במסדרון$TS1$

$DN2$במסדרון$DN2$והר־מיגון,בחליפתלבוששנדבק,הנהגשללחדר

גשתי

$TS1$והרגשתי$TS1$

$DN2$והרגשתי$DN2$שלהנשימותאתשמעתיגרעיני.בכוראניכאילו

במתחםשליהצעדיםשלההדואתהמסכהבתוךעצמי

בפנים־אבלגדול.משהועושהשאניוידעתיהמבודד,

בפנים

$TS1$בפניםבפנים$TS1$

$DN2$בפניםבפנים$DN2$הזאת.המחלהזומהידענולאהריחששתי.מאוד

לייצבוהצלחתילעבודהתחלתיאוויר,הרבה"לקחתי

ובי־לאשתיהתקשרתיהמשמרתאתכשסיימתיאותו.

קשתי

$TS1$וביקשתי$TS1$

$DN2$וביקשתי$DN2$שא־כדילבית,מחוץבגדיםשקיתלישתשאיר

חליף
$TS1$שאחליף$TS1$

$DN2$שאחליף$DN2$הילדים.ואתאותהאראהאזורקואתקלח,בגדים

פחדנו.כךכדיעד

שכשאניהתרגלוכברהילדיםאחרי,שנתיים"היום,

מחכיםאלאעלי,לקפוץישריכוליםלאהםהביתה,חוזר

הראשוןהגלכשנגמרשלהם.אניואזלהתקלח,שאסיים

לעבודהוחזרתינגמרשהכלחשבנונסגרה,והמחלקה
כברכךאחרשבועותשלושהנמרץ.בטיפולהרגילה

השני".הגלבתוךעמוקהיינו

ההתמחותאתבכרמיאל.גרלשלושה,ואבנשויאחמד,

בבילינסון,וחזהלבניתוחיבמחלקתעשהנמרץבטיפול
בפוריה.נמרץלטיפולהיחידהאתלהקיםעזרוב־4102

במחלקתבעיקרהאחרונותובשנתייםשם,הואמאז
שבתחילתעמוסה,קשה,מחלקהקורונה.נמרץטיפול

קריטי.במצבמהםשנייםחולים,עשרהבהשכבוהשבוע
משואה.להשיאנבחרשעברהעצמאותביום

המחל־נמצאתקורונהנמרץלטיפולהמחלקהליד

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$רגילים".בחוליםשמטפלתנשימתי,נמרץלטיפול"
אתושובשובומורידעוטהשתיהן,ביןמתרוצץאחמד

ישכימהקודמים,שונהקצתהזה"הגלהמיגון.חליפת

והת־אחרותמסיבותהחוליםלביתשהגיעוחוליםהרבה

גלו

$TS1$והתגלו$TS1$

$DN2$והתגלו$DN2$חוליםהרבהכאן"ישמספר.הואקורונה",כחולי

הקורונהחולימספרלסוגיה.שפעתכמוחורף,במחלות

התר־לאעדייןלהשתנות.יכולזהאבלמועט,הקשים

גלתי

$TS1$התרגלתי$TS1$

$DN2$התרגלתי$DN2$במהירות.שמידרדריםחוליםשללמראה

ומ־המחלקהמנהלעםביחדארגנתי,הראשון"בגל

נהל

$TS1$ומנהל$TS1$

$DN2$ומנהל$DN2$לעובדיםהכשרההחולים,בביתלבניתוחישירות
אתהמחליף)המכשיראקמולהפעילאיךבמחלקה

השני,בגללדרך.ויצאנוב"א(,והריאות;הלבפעולת
ואזבה,לעבודהתנדבתימחרש,המחלקהאתכשפתחו

זקו־שהיוקשיםחוליםהגיעוקשה.ממשלהיותהתחיל

קים

$TS1$זקוקים$TS1$

$DN2$זקוקים$DN2$,הקורונה,מחלקתבתוךנמרץטיפולהקמנולאקמו
קיבלתיבמחלקה.נמרץטיפוללאחראיהפכתיואני
ומאחיותמאחיםשמורכבתצוות,אנשישלרשימה

הרצאותלהםוארגנוהחולים,בביתאחרותממחלקות

בעבודה".להצליחשיוכלוכדיוקורסים
מלאהואהבהירות,בעיניוהניכרתהעייפותלמרות

יהיהאםגםבמחלקהלעבודשימשיךומבטיחאנרגיה

היתההיאבהתחלהפשוטה.עבודהלא"זועשירי.גל

החיצוניים.התנאיםבגללבעיקרמורכבת,יותרעוד

מיזוגבליאסטרונאוטים,שלכמוחליפותעםעבדנו

היוזיהומים.למנועכדיחלונות,לפתוחאפשרותובלי

לעשות,מהאיןאבלבגרון.מחנקשהרגשתימשמרות
ולנשום.המסכהאתלהורידיכוללאאתה

כדיברצף,שעות24לעבודצריךהייתי"לפעמים

חוליםמבתילאקמוזקוקיםשהיוחוליםלהביאלעזור

מי־ארבעלעודתקןקיבלנושנהלפנילפוריה.אחרים

טות

$TS1$מיטות$TS1$

$DN2$מיטות$DN2$והמיטותקורונה,חולילטובתשהוסבונמרץטיפול

מלאות".כללבדרךהאלו

TUI D'D HXIRשונוהגליםוביןהקורונה,בנהר! בנ

שבתחילההחולים,שלהמשפחהבניהעבודה.נוהלי

להדבקה,מחששלמחלקותלהיכנסהורשולאכמעט
המיגוןחליפותוגםירוק,תובתנאילבקרהיוםיכולים
המס־חד־פעמיים.כחוליםבחלוקיםהוחלפוהסגורות

כות

$TS1$המסכות$TS1$

$DN2$המסכות$DN2$אתלזהותכברשאפשרכךשקופות,להיותהפכו

המטפל.הצוותאנשישלהפניםהבעות

החוליםבביתבהרדמהמתמחה,(35)מג׳דלהכמאלד"ר

בש־קורונה"."ד"רלכינויזכהכברשבחולון,וולפסון

נתיים

$TS1$בשנתיים$TS1$

$DN2$בשנתיים$DN2$האינטובציהמהליכיאחוזכ־08ביצעהאחרונות

הקורונהחולישלב"א(הנשימה;לכליצינור)החדרת
ביום.אינטובציותשבעשלשיאכוללהחולים,בבית

פעמים.שלוש-ארבעהואהקורונהבמחלקתהממוצע

לוולפ־אל־גרבייה.בבאקהואחיוהוריועםגרהוא

סון

$TS1$לוולפסון$TS1$

$DN2$לוולפסון$DN2$שנהכחצישלהתמחותאחרישנתיים,לפניהגיע

המגפה.פרצהכךאחרספוריםשבועותבשיבא.

שישאחרבביתישןהייתיהשני,ובגלהראשון"בגל

הםהמבוגרים.הוריישללבריאותמחששביישוב,לי

בת־והולכים.הדלתלידשמיםאוכל,לימביאיםהיו

קופה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$אףבפאניקה.היינוהחוליםבביתכולנוההיא
עושיםאיךמטפלים,איךמתמגנים,איךידעלאאחד

כןאבלהאלה.המסורבליםהבגדיםכלעםאינטובציה

שיגיעו.בחוליםלטפלאלאברירהלנותהיהשלאידענו

טיפ־שבההראשונההקשההחולהאתאשכח"לא

לתי,
$TS1$,טיפלתי$TS1$

$DN2$,טיפלתי$DN2$בלילה,12בשעהקריאהקיבלנו.2020בפברואר
הנשמה.שצריכהפנימיתבמחלקהקורונהחולתשיש

להתמגןחייבאניהולך,שאנישלפניאמרשליהאחראי
חליפהעםהחזירים,שפעתבימיבעברשהתמגנוכמו

מנ־להתרחקלנסותליאמרהואראש.ועדרגלמכף

תיב

$TS1$מנתיב$TS1$

$DN2$מנתיב$DN2$שלה.האוויר

שהדופקלינראהמפחידה.היתהלשם"ההליכה
דווקאלמההבנתילאפחד.מרוב130-120היהשלי
למחלקהכשהגעתיהזו.בחולההטיפולעלנפלתיאני
בראש.החוםכלאתהרגשתי

אתהמסכה,אתלישנתןסיעודיצוותשם"עמד

עמו־נשימהלקחתיהתלבשתי,החלוק,ואתהערדליים

קה

$TS1$עמוקה$TS1$

$DN2$עמוקה$DN2$.עםירוד,הכרהבמצבהיתהכברהחולהונכנסתי

עליהפחדתיבכבדות.נשמהבערך,65שלסטורציה
מולועמדתיפנים,אלפניםהיינוכיעצמי,עלופחדתי

לחשובצריךאתהכימלחיץ,זהשלה.האווירנתיב

לעשות.מהלהביןמהר,
אותהמחבראניאיךשהבנתיעדרגעעוד"לקחתי

אווירנתיבלהופותחב"א(הנשמה;)מפוחלאמבו

למרותנרגעתי.הסתדר.הכלאחרי,רגעבאינטובציה.

אחרלה.לעזורהצלחתיבמסכה,והאדיםהלחץהפחד,

ואחריקורונה,במחלקתהראשונההחולההיתההיאכך

כברזוכרלאכבראניושוחררה.החלימהשבועותכמה

מאז".טיפלתיחוליםבכמה

לאוהביקשההביבמחלקהדווקאלעבודלמה

החולים?בביתצפויה

שמביןזההואהמרדיםלעזור.יכולשאניראיתי"כי
משרהוזהלחולה,נשימתיתובעזרהההנשמהבשיטות

לאהפנימיותבמחלקותהרופאיםהצוותים.עלרוגע

נהד־עבודהעושיםהםביומיום.הנשמהעםמתעסקים

רת,

$TS1$,נהדרת$TS1$

$DN2$,נהדרת$DN2$ובאינטובציה,בהנשמהשמומחיםאלהאנחנואבל

בצורהזהאתשנעשהברורלכןקובעת.שנייהכלשבהן

טוברואיםוכשלאבמסכהאדיםכשישגםטובה,הכי

החולים".ריבויבגלללחץויש

שוב?שםתהיהנוסף,גליהיהאם

שבומהיוםאעזוב.לאעשירי,גליהיהאם"אפילו

להתנהגליאמרשליאבאהחולים,בביתלעבודהתחלתי

עושה.אניוככהשלימשפחהבניהםכאילולחולים

ואומ־נגמרתשליהמשמרתאםגםמהרגש.עובדאני

רים

$TS1$ואומרים$TS1$

$DN2$ואומרים$DN2$אליו.אחזורלהנשים,שצריךקורונהחולהשישלי

ברוטינה,כברהיאהעבודההתרגלנו,שגם"כמובן
וגםלעבודואיךלעשותצריךמהבדיוקיודעואתה

אינטובציהעשינולמשל,בהתחלה,הזמן.עםמשתכלל

ישיבה.המדמהבזוויתאותהעושהאניהיוםבשכיבה.

החיים".שלהספרביתהיאהקורונה

התחילהלמה(47)מיזיןיבגניהאתכששואלים

צדק,שעריהחוליםבביתהקורונהבמחלקתלעבוד
כשיקולהתחילזהאבללומר,נעים"לאצוחקת.היא
לזה".נשאבתימאודמהר"אבלאומרת,היאכלכלי",

בשניםכאחות,עובדתשהיאשנה20כמעטכבר

אחריבחוליםמטפלתגרון,אוזןאףבמחלקתהאחרונות

הקורונה,מחלקתופתיחתהמגפהפרוץעםניתוחים.

מראששנקבעוהניתוחיםשכלהחוליםבביתהודיעו

לקבלרוצהאנישאם"הבנתימופסקים.שלהבמחלקה
הקו־למחלקתלהתנדבליכדאיבעבודה,משמרותעוד
רונה.

$TS1$.הקורונה$TS1$
$DN2$.הקורונה$DN2$שמדוברוידעתימיון,בחדרבעבודהניסיוןליהיה

חשבבכללמיממוגנת.בצורהושנעבודויראלית,במחלה

הזה".בדברלטפלאמשיךעדייןכךאחרששנתייםאז

"הבן.6ובן17בתילדיה,שניעםבירושליםגרההיא
לישגרםמההלידה,אחרימונשםוהיהפגנולדשלי

ביקשתיאותו.אסכןאואדביקשאוליבהתחלהלחשוש

היוםשאםהסבירהוהיאבכירה,רופאהעםלהתייעץ

אזנשימתית,תמיכהלשוםזקוקולארגילנושםהוא

שלישהפחדחושבתאניאותי.הרגיעזהבעיה.אין

הניתוחיםכלאתשביטלואחריעבודהבלילהישאר

מהמחלה".מהפחדיותרגדולהיההאלקטיביים

לב־כשמחלקתהראשון,מהיוםשםהיתהיבגניה

חזה

$TS1$לבחזה$TS1$

$DN2$לבחזה$DN2$למניעתאחראיתכאחותהקורונה.למחלקתהפכה
בהתחלההתנדבההיאגרון,אוזןאףבמחלקתזיהומים

אתללבושלצוותיםעזרההרפואי.הצוותבמיגוןלעבוד

במקביל,ביציאה.אותוולהורידלמחלקהבכניסההמיגון
המחלקה.בתוךבחוליםלטפלבעצמהנכנסה
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 אף והרגליים, הידיים את מצאו לא אנשים "בהתחלה
 מהרגע כבר והביגוד. הציוד בגלל כלום ראה לא אחד

במ במשמרת, שעות 12 של לעבודה עברנו הראשון
 נתנו מהצוות. אחד אף הכרתי לא שבה חדשה, חלקה

 במחלקה, דבר כל של המיקום על קצרה הדרכה לנו
 עם באינטרקום לדבר איך למדנו עבודה כדי תוך וזהו.

 הידרדרות של במקרה למטופל לעזור איך שבחוץ, מי
הזה". המיגון כל עם להסתדר ואיך נשימתית,

 המחלקה. את עזבה לא יבגניה הראשון, החולה מאז
 "אחרי אומרת. היא חולים", אפם עם היינו לא פעם "אף
 כמה נשארנו צוות אנשי כמה ועוד אני הראשון, הגל

 היו השני. הגל התחיל ואז בודדים. חולים עם שבועות
 בספטמבר מונשמים. כמה סביב משימות הזמן כל לנו

 בין נדדה והמחלקה במאושפזים עלייה היתה 2020
השלישית". בקומה שהתמקמה עד הקומות,

 צדק בשערי הקורונה במחלקת היו השבוע שני ביום
 חשבה כבר הרביעי הגל שאחרי יבגניה, חולים. 56

 לעבודתה במקביל שם לעבוד ממשיכה נגמר, שהכל
גרון. אוזן אף במחלקת
 היא חדש", משהו עכשיו להתחיל יותר קשה לי "יהיה
 הזה ב׳בית׳ להישאר יכולה שאני יודעת "אני מחייכת.

 יותר קצת גם אני היום ניסיון. לי יש שבו הקורונה, של
 אני הקורונה במחלקת רגילה. במחלקה לעבוד מפחדת
 רגילה, במסכה משתמשים רגילה במחלקה היטב; מוגנת

 אפשר ואי מסכה, בלי זה לצד זה שוכבים המטופלים
כחיוביים. יתגלו הם ומתי אם לדעת
 רגילה. כבר אני אבל פשוטה, עבודה לא זו קל, לא "זה

במ בעבר איתי שעבדו צוות אנשי רואה שאני פעם בכל
מהמילואים". החבר׳ה את לפגוש כמו זה הקורונה, חלקת

 חלו לחייהם, 60ה־ בשנות שניהם לאה, של הוריה
 אבל טוב, לא קצת הרגישו "הם האחרון. בקיץ בקורונה
 גם ,2021 בספטמבר כך, אחר מעט זה. את ועברו החלימו

 ועם שלו אבא עם לחו״ל טס הוא חלה. שלי הבנים אחד
כחולה. והתגלה לבידוד נכנם שחזר ואחרי מאחיו, אחד

עו שאני אפילו אחות, שאני אפילו אותי. הפחיד "זה
 עובדת שאני בגלל דווקא ואולי חולים, עם יום בכל בדת

 בזכות אבל כזו. פחד תחושת בי היתה חולים, עם היום כל
 ללבוש יכולתי קורונה חולי עם עובדת שאני העובדה
 ולטפל אותו להרגיע לחדר, אליו ולהיכנס מיגון אמצעי

והחלים". טוב יותר הרבה הרגיש הוא ימים כמה אחרי בו.
 בקו־ חלו והצעיר, הגדול אחמד, של מילדיו שניים גם
 הספר, בבית נדבקו "הם .2021 ספטמבר בתחילת רונה

 כעובד מוגדר אני אליהם. צמודה היתה שלהם ואמא
לעבו והולך בוקר בכל בדיקה עושה הייתי ולכן חיוני,

נדבקתי". לא מעולם אני לאל, תודה דה.
 עשרות האלה בשנתיים ראה מהארבעה אחד כל

 שהשאיר זה את יש מהם אחד ולכל חולים, ומאות
ובבטן. בלב חותם

וכ הסתבך, שמצבו 54 בן מטופל לנו ״היה כמאל:
 המשפחה עם דיבר בדיוק הוא אותו, להנשים שנכנסתי

 לעזור כדי כאן שאני בעדינות לו אמרתי בטלפון. שלו
 למשפחה זה את הודיע והוא אותו, להנשים ושצריך לו

 איתו, ביחד לבכות התחלתי כמעט גדול. לב בכאב שלו
 אותו אעזוב שלא והבטחתי היד את לו לחצתי אבל

אותו. אראה שעוד מאמין ושאני התהליך, כל לאורך
 לדום נכנם הוא כך אחר ומעט אותו, להנשים "התחלנו

 ימים ועשרה חודש אחרי לנשום. וחזר החייאה עבר לב,
 לי נותן זה הרגליים. על החולים, מבית השתחרר הוא

תקווה". יש האלה לחולים שגם הזאת הידיעה כוח, המון
 אחד ז״ל, שאוליאן בחי שטיפל בצוות גם היה כמאל
 וול־ החולים בבית שנפטר הידועים, החיסונים ממתנגדי

 על חשב שהוא מה כל "למרות האחרון. בספטמבר פסון
 יודעים לא שאנשים ואמר בעיניים לי הסתכל הוא החיסון,

 אותנו לצלם ושצריך עושים, אנחנו קודש עבודת איזו
מהעבו חלק שזה לו "אמרתי כמאל. אומר שיידעו", כדי
משפחה. בן הוא כאילו מטופל כל על לשמור שלנו, דה

 עדיין הוא אם אותו שאלתי הוא, מי לי "כשסיפרו
לענות". מה ידע לא כבר הוא לחיסונים. מתנגד

.וי״״״ .ill
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 החולים, אחד של משפחה בני עם בקשר עדיין יבגניה
 מבוגר אדם היה "הוא שעברה. בשנה מקורונה שנפטר
 חולים להרבה שאופייני בלבול עם קשה, במצב ואושפז

 גם שחלו אחרי בבידוד, היו שלו המשפחה בני מבוגרים.
 בצורה בטלפון איתם לדבר מצליח לא שהוא וראיתי הם,

להם. ושלחתי קצר לסרטון אותו צילמתי אז ברורה.
 לאוטו נכנסתי שלי המשמרת שהסתיימה "אחרי

 קלינית, מבחינה יציב היה החולה רגועה. הייתי ולא
 שלו לבן התקשרתי בסדר. לא שמשהו הרגשתי אבל

 זה לבוא. ויכול בבידוד, שלא מישהו יש אם ושאלתי
 אישור עם להיכנס הורשו משפחה בני שבו בשלב היה

 יישב שמישהו שחשוב לי שנראה להם ואמרתי מיוחד,
מסכן. כך כל היה הוא דקות. כמה איתו

 להכניס במחלקה מהרופא מיוחד אישור "השגתי
 חמש החולים. לבית הגיעה שלו והבת משפחה, בן אליו
נפטר. הוא כך, אחר דקות

 והודתה אלי התקשרה שלו המשפחה ימים כמה "אחרי
 ולשמוע לראות הזכות את לו שנתתי על בהתרגשות לי

 אני היום שגם הסיבה זו מותו. לפני מהמשפחה מישהו
 את מבינה אני כי הזאת, במחלקה כאן, להיות מוכנה

כאן". העבודה של החשיבות

 חייו על השלישי בגל נלחמה איך תשכח לא לאה
 "המשפחה במהירות. הידרדר שמצבו ,60 בן חולה של

 נלחמים אנחנו לו. שנעזור מתחננת בחוץ, היתה שלו
 במשמרת נפטר הזה האדם אבל החולים, כל על תמיד,
 בחוץ, שעמדו שלו, הילדים לי. כאב כך כל וזה שלי,

שלי. הילדים של בגיל היו
שלך, בידיים לא זה שלפעמים יודעת שאת "למרות

 עוד לעשות אפשר היה שאולי כישלון. של תחושה יש
הצלחנו. לא ואנחנו משהו,
 מאוד הרבה היו שבו הקודם, בגל בעיקר בלט "זה
 אני אישית. הכרתי אפילו חלקם את קשים. חולים
 עם לדבר לי קוראים היו לפעמים אז צרפתית, דוברת
 הייתי כי יותר, אליהם ונקשרתי צרפתית דוברי חולים

 לאנשים, מתחברת כשאת הצוות. לשאר שלהם הצינור
 פעמים הרבה היו שורדים. לא כשהם לך כואב יותר

ובכיתי". הביתה שחזרתי
שוב? זה את לעשות למה אז

 היתה האחרון בספטמבר מרגשים. מקרים גם "יש
 חתונת לפני ימים כמה קשה במצב שאושפזה אישה
 לה שיביאו המשפחה מבני ביקשנו החתונה ביום בתה.

 עזרו הם לחתונה. מראש הכינה שהיא חגיגיים, בגדים
 האירוע לפני הגיעה שלה והבת ולהתאפר, להתלבש לה

להצט שיוכלו כדי הכלה, שמלת עם החולים לבית
 כמה בערב השנייה. את אחת ולברך מרחוק ביחד לם

 לאישה שרו במחלקה, קטנה תזמורת ארגנו מתנדבים
מרגש. מאוד היה זה שמח. לה ועשו שירים

 זכתה גם הזו האישה כי לטובה, שזכורים מקרים "אלה
 כמה אחרי החלימה וגם החתונה, ביום בתה לצד להיות

הביתה". וחזרה ימים
הקורונה. למחלקת שוב חזרת ואחריה

 ׳אוי, אמרתי לא המחלקה, את מחדש "כשפתחנו
 על עצוב לי היה קורונה׳. במחלקת לעבוד שוב צריך

במ הסדר ואי בבדיקות, והתורים והבירורים, החולים,
 אנחנו גל. לעוד שמתלווה מה וכל הילדים, של סגרות
מהכל. מותשים פשוט

 סדנת החולים בבית לנו ארגנו חודשים כמה "לפני
 עוד אז כ׳פוסט־קורונה׳. שהוגדרה יומיים, של תמיכה
 מנחות שתי לנו היו מאחורינו. שהמחלה חשבנו באמת

הרג כל את להוציא דרכים על איתנו שעבדו מעולות,
 לי, עזרה הזאת הסדנה הקודמים. בגלים שהפנמנו שות

 המטען של התיק כל את לרוקן יכולה שאני הרגשתי
קשה. מאוד לי שהיה הרגשי,
 פיזיים בתנאים העבודה עם להסתדר מצליחה "אני

 פעם בכל עלייך. יושב הרגשי הקושי אבל קלים, לא
 לראות לחולים, לעזור רוצה אני למחלקה נכנסת שאני
 ראינו שני, מצד מצליח. זה תמיד ולא מבריאים, אותם
 ויצאו החלימו והם מזה, ייצאו שלא שחשבנו חולים
 ומלמדים מחזקים כאלה מקרים חזקים. החולים מבית
להילחם. ותמיד תקווה, לאבד לא אותך

לה יכולה אני לזולת לעזור הרצון שבזכות "למדתי
 ועם קשים מיגון בתנאי לעבודה גם דבר, לכל סתגל
 שרבים מאחר במיוחד, עכשיו שמורגש עניין חסר, צוות

 שוב, מתמלאת כשהמחלקה שעכשיו, עובדה בבידוד.
 פנימיים כוחות אלה עליה. מוותרת לא שם, עדיין אני

אותם". צריכים כשאנחנו שמתגלים
 בתחילת שהגיעה ,50 בת אחת, מטופלת זוכר אחמד

 בהכרה קורונה, נמרץ לטיפול למחלקה השלישי הגל
וע קצת איתה דיברתי למחלקה, אותה "קיבלתי מלאה.

 סיימתי 15:00 ״בשעה מספר. הוא להתאקלם״, לה זרתי
 אחר הידרדר שלה שהמצב גיליתי למחרת המשמרת. את
נפטרה. 21:00וב־ הנשמה, עברה היא 18:00 בשעה כך.

 באישה כשמדובר אבל לעיכול. קשה הוא מוות "כל
 לא כבר ובערב כרגיל דיברה שבבוקר יחסית, צעירה
 מצליח לא אני היום עד פשוט. לא זה החיים, בין היתה
אותו". מבין לא פשוט כזה. מוות לעכל
הקורונה? במחלקת לעבוד ממשיך אתה למה אז

 לסיים רוצה ואני תהליך, התחלתי המחויבות. "בגלל
 להציל הצלחתי שבהם מקרים הרבה גם לי והיו אותו.

 תקווה עם הזאת, האור נקודת על גם מסתכל אני חולים.
 של מהפוגה חוץ היום, עד תיגמר. הקורונה שאוטוטו

 לטיפול המחלקה לשני, הראשון הגל בין שבועות שלושה
 נחשבו כשהחולים גם לעבוד. הפסיקה לא קורונה נמרץ
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 "אני גיגי: בן לאה
 עם להסתדר מצליחה
 אבל הפיזיים, התנאים
 יושב הרגשי הקושי
 לעזור רוצה אני עלייך.

 אותם לראות לחולים,
 זה תמיד ולא מבריאים,

 ראינו שני, מצד מצליח.
 שלא שחשבנו חולים
 החלימו והם מזה, ייצאו
חזקים" מכאן ויצאו

 מג׳דלה: □מאל ד״ר
 התחלתי שבו "מהיום
 החולים, בבית לעבוד

 לי אמר שלי אבא
 כאילו לחולים להתנהג

 שלי משפחה בני הם
 גם עושה. אני וככה -

 שלי המשמרת אם
 שיש לי ואומרים נגמרת
 שצריך קורונה חולה

אליו" אחזור להנשים,

ם:
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