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(סימין)ופרלמן.קיבלו
שרון

את חייהם

כחזרה צילום;

סור כוכבי

אחיםלגורל
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גילו
חייהם של שי שרון ומאירפולמן מחדרה שצח כשלפתע
הם עברו באותו שבועניתוח מורכב להסרת
גידול במוח
להם
השבוע ,הם חזרו באורח פלאלשיגרת חייהם
הגידול
שי שרון  32ומאיר פרלמן
שניהם תושבי חדרה ,נפגשו במקרה ולא
לפגוע בגפיים ,ביכו־
$TS1$ביכולת$TS1$
ידעו כי הםחולקים אותוגורל .שניהם דול
$DN2$הגידול $DN2$יתפשטועלול
$DN2$ביכולת $DN2$הדיבור ואףלהוות סכנת חיים.
לת
ניהלו אורח חיים תקין ובריא ,ללא שום
״הרמתי את אורי ,בני הפעוט וחשב־
$TS1$וחשבתי$TS1$
סימנים שיבשרו את מהשגילו הרופאים
$DN2$וחשבתי $DN2$על מצב בו שלא אוכללהרימויותר״,
תי
שיש להםגידול במוח
ביום בהיר אחד
משחזר שרון.
ויש לנתחם בהקדם.
וכך ,גם שרון וגםפרלמן ,נכנסו לחדר
הם שכבו על אותה מיטה,טופלו בירי
הניתוחים .״הייתי אופטימי ,לא חשבתי
אותו רופא ,בביתהחולים ״שיבא״ בתל
על דבריםרעים״ ,מספרפרלמן.
השומר ,שביצע בשניים ניתוחים להסרת
שרון עבר את הניתוח המסובך בה־
$TS1$בהרדמה$TS1$
שניהם
הגידול באותו שבוע .לאחרונה
הניתוח
רדמה
$DN2$בהרדמה $DN2$מקומית כך שבמהלך
שוחררו מביתהחולים עם בשורות מעו־
$TS1$מעודרות$TS1$:
הוא היה בהכרה מלאה והיה ער למתר־
$TS1$למתרחש$TS1$.
$DN2$מעודרות $DN2$:הם שניהם בריאים וחזרו באורח
דרות:
$DN2$למתרחש $DN2$.הוא הועברלטיפול נמרץ שם טופל
חש.
פלא לתפקוד יומיומי סדיר.
מאירפרלמן 18 ,תלמיד י״ב בבית
הלוואי היו
מספר ימים.
לדבריו ,תופעות
לאביו,ישראל,
קשות מנשוא .״היולי כאבי תופת ,בחי־
$TS1$בחילות$TS1$
ספר ״נעמת״ בחדרה עזר
$DN2$בחילות $DN2$והקאות שלא יתוארו .השבתי שאני
לות
בעבודות הבית ,ולא היה ניכר כי משהו
בו אינו תקין.
הולך .גם תרופות ההרגעה לא עזרו וע־
$TS1$ועברתי$TS1$
$DN2$ועברתי $DN2$סבל רב״.
ברתי
אך למחרת בבוקר ,בשעה שבע ,שמעו
לאט לאט שרון ההל להתרגללחייו
ההורים קול הבטה מאחד ההדרים .עי־
$TS1$עירית$TS1$,
,)18

שלכלי

דם במוח .גם כאן נכנס ד״ר הר-

נוף לתמונה וקבע

75

רית,
$DN2$עירית $DN2$,האם,עלתהלמעלה
שוכב על הרצפה ללא
$DN2$ניסתה$DN2$להעיר אותו אך הוא לא הגיב .פר־
$TS1$פרלמן$TS1$
תה

ומצאה את בנה

הכרה .היא ניס־
$TS1$ניסתה$TS1$

למן
$DN2$פרלמן $DN2$הובהל להדר מיון ב״הלל יפה",

שם

שישלנתח,ולא ,הגי־
$TS1$הגידול$TS1$

החדשים .היום ,הוא נמצא במעקב,

חזרלעבודתו

כבר

ומרגיש טוב יותר .״אני

מרגיש שקיבלתי
נשמע קצת דרמטי ,אבל

את חיי

זה

בחזרה .זה

באמת ככה״,

הודיעו למשפחתו שהתגלה
הסי.טיגידול במוחו.
הראשונים
ההתאוששות בימים
היא.
עליי .פר־
$TS1$פרצתי$TS1$
עולמי הרב
״הרגשתי שכל
הייתה קשה ,אך הוא קיבל טיפול פי־
$TS1$פיזיותרפי$TS1$,
משחזרת האם .״לא האמנ־
$TS1$האמנתי$TS1$
$DN2$פרצתי $DN2$בבכי״,
צתי
$DN2$פיזיותרפי$DN2$,פסיכולוגי ורפואי .הוא חזר
זיותרפי,
לבני ,ילד בריא ,ספורטאי,
$DN2$האמנתי $DN2$שזה קורה
תי
מבדקים
למסגרתהלימודים אחר שהצליח לה־
$TS1$להדביק$TS1$
ראשונים לצבא והתכוון
עבר
דביק
להתגייסלצנחנים .ישר נסענו באמבו־
$TS1$באמבולנס$TS1$
$DN2$להדביק $DN2$פיגורים שצבר .״חזרתי לעצמי
סדרת
לנס
מהר מאוד .ממש סידרו לי את המוח״,
$DN2$באמבולנס $DN2$לתל השומר ,ומיד הוא עבר
קצת
כתבתי
הוא מתלוצץ .״בהתחלה
וטיפולים ראשוניים .ד״ר שגיא
בדיקות
במשך הזמן חזרתי לקצב הר־
$TS1$הרפרלמן$TS1$
לאט ,אך
הר -נוף נכנסלתמונה וקבע שיש צורך
גיל״.
לנתח בהקדם״.
לימודיו בסוף
$DN2$הרפרלמן $DN2$עומדלסיים את
פרלמן
בערך באותו הזמן ,שי שרון 32 ,נשוי
ומבקש להתגייסלצה״ל .סיירת
השנה
ואב לאורי בן שנה והצי ,החל לסבול
הצנחנים תיאלץ לוותר
מפרכוסים בידו הימנית .שרון גם הופ־
$TS1$הופנה$TS1$
עליו ,אך הוא
רוצה לעשות שירות משמעותי שיוכל
$DN2$הופנה $DN2$לביתחולים ״שיבא״ ולאחר בדיקות
נה
מקיפות הוסברלו שמדוברבגידול מולד לתרום.
בבדיקת

הוא אומר השבוע.
התקדמותו

של פרלמן

הפתיעה גם
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״ניתש תורכב ורגיש
ד״ר

שגיא

הר-נוף

שמדובר

מסביר

סיבים כל כך עדינים
תפקוד כלשהו בגוף.
לסכן

ומסובכים

״עירנות
ואפשרות

המנותח
תיקון

חייהם לפניהם
ד״ר

מהירה.
וחס

הר-נוף הביע

שהליקוי

תורמת

בניתוח

וחלילה

אם

שביעות רצון

מורכב,

במוח שכל פגיעה

לתגובות
"היולנו

משום שיש

מיידיות
כאן שני

משהו

היה

מהניתוחים

בהם עלולה

במקרה

אנשים

של

סטייה

צעירים שכל

תפקוד"
תפקח
לסכן
עלולה לסכ

משתבש׳׳.
ואומר כי אין

שהוסר יחזור שוב .לדבריו הוא עוסק

בניתוחים

חשש

מעין אלה גםבחו׳יל

ורובם ככולם עוברים בשלום ובהצלחה.
״אי אפשר להימנע מלערב שיקולים
אתה
קצובים
מאשר לאנשים שחייהם עוד לפניהם.
זקן שימיו
אצלו זה יעבור בשלום ולא מזלזל חלילה .אבל
כשבאהאליי,
רגשיים בניתוח.

אימא ל11 -ילדים ,עם

אותה בעיה

׳^\
״כל פגיע
פגיעה
הר-נוף".כל
הר-נוף.

ואתה יודע

שהיא

ההתייחסות שונה אל

בידיך

מתאמץ

כמו לפני

ואם

היא תצא עם נכות כלשהי מהניתוח ,אז צריך להבין את גודל
המנותחים שתוך שבוע עברו תחת ידיי ,האחד נער צעיר לפני
שני
צעיר לתינוק בן שנה וחצי שעוד לא החלו את חייהם״.

חס

אדם

שגם
זמן

קצר,

וחלילה

האחריות .כך גם
צבא והשני

אב
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