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עמוד 1



שניבין

ניסים
חייםמסכנימוחגידולישנימתקדמים,הריונותשנינשים,שתי

ברק,מבניחרדיתולאה,אביב,מתלקריירהאשתגילת,

שלהנויתכירורגיתבמחלקהדופןיוצאמקריםבצירוףנפגשו

נקרעוהמנוסיםהרופאיםהשומרבתלשיבאהחוליםבית

לדחותהנטייהמולוהעוברהאםחייהצלתעקרונות:שניבין

שכבוימיםכמהשלבהפרשהלידהלאתרימורכבהליךכל

וגםראשניתוחגםעוברותכשהןניתוח,בחדרהנשיםשתי

עובהיההמקרים,בשניהסוף,קיסריניתוח

לנעוקי,נעמה

מזגרבי״קובניזיוה

א.שניצילומים־.

היתד.אביב,מתלשיווקאשתמלמן,ילת

גדלשלההעוברלהריון.השמיניהחודשבסוף

עפעפיומשקלו.אתהכפילכמעטבמהירות,

רובהופיעו.ציפורניוהתארכו,ריסיונפתחו,

התהפךהואהבשילו,כברשלוהגוףמערכות

לעולם,ליציאהמתכונןמטה,כלפיכשראשו'־:

jflזמן,באותובבטנה.להתנועעלרגעהפסיקולא

Jmm<שלהמנינגיומהגםענקממיי'׳גד^כמוהו

בקדמתשהשתרשהמוחבקרומיגידולגילת:

לפחות,שניםארבעבןהיההגידולראשה.

הכושרלשעתהפרגילתשלהריונהאבל^^

תאוותוהםבהריוןשמופרשיםהנשייםההורמוניםשלו:

ופרוגסטרון,אסטרוגןזללהואחודשיםובמשךהגדולה,

לחץלהפעילוהחלענקישהפךעדושמן,תפחאותם,שאב

גולגולתה.בפניםרב

מהעללאאבלבבטנה,שמתחוללמהעלידעהגילת

לא?מיאבלראש,מכאביסבלההיאנכון,בראשה.שקורה

התשישות,אותההכריעהשבועותארבעהלפנישישיכיום

ובנהבעלה,שחיים,בזמןבביתלנוחלהישארהחליטהוהיא

אצלמשפחתיתערבלארוחתנסעוהשנה,בןאריהתינוק,

הבית,אתשעזטלאחרדקותכמהברעננה.חייםשלהוריו

ההח־אותה.גםלקחתויבואושיחזרווביקשההתחרטההיא

לטה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$חייה.אתהצילהכנראההזו

לחמישהאםבדוי(,)שםלאההגיעהלכןקודםימיםכמה

השומר.בתלשיבאהחוליםלביתמתקדם,בהריוןברקמבני

מחו־ראש,מכאבימסחרחורות,וסבלהמבולבלתהיתד,היא

לשה

$TS1$מחולשה$TS1$

$DN2$מחולשה$DN2$זהידעההיאבדיבור.קשותמהפרעותואפילוכגפיים

עורךשהמנינגיומהשיערהלאאךבסדר,לאשמשהומהזמן

סריקתגולגולתה.בתוךנשייםהורמוניםרוויותהילולות

המ־קריטי:היהמצבהענקי.גידולעלהצביעהקצרהמוח

נינגיומה

$TS1$המנינגיומה$TS1$

$DN2$המנינגיומה$DN2$המרכזבקרבתממוקםוהיהמאסיבילחץהפעיל

ולאחרבהילותיצרמצבהבמוח.הדיבורומרכזהמוטורי

כפולה:לפרוצדורההניתוחלחדרהוכנסהבלבדיממה

אפילוהמוחי.הגידולהוצאתלאחריוומידהתינוקהוצאת

הםספוריםימיםשבעודשיערולאהמנוסיםהצוותאנשי

שוב.הכפולהניתוחאתלבצעייאלצו

מההורמוניםניזוןהגידול

הר־שגיאד״רלדברינדיר.אינומנינגיומהמסוגגידול

נוף,

$TS1$,הרנוף$TS1$

$DN2$,הרנוף$DN2$100כ־ישבשיבא,הנוירוכירורגיתהמחלקהמנהלסגן

אצללרובומופיעשפיר״הגידולבשנה.מגינגיומותמקרי

נגרלראשהקרנותשעברומיאצלאומבוגריםאנשים

50ה־בשנותהגזזתמחלת
,"

״בקרבכיומצייןמסבירהוא

זאת,עםמאוד׳.נדירבהחלטהמנינגיומהצעירות,נשים

לגדולנטייהלמנינגיומהבהריון,הצעירההאישהכאשר

הורמונליים.משינוייםכתוצאהבמהירות

איטיים',גידוליםעםולהתמודדלהסתגליודע״המוח

הנוירוכירורגיתהמחלקהמנהלהדני,משהפרופ׳מוסיף

מר־עללוחציםגדול,לגודלמגיעיםשאלה״עדבשיבא,

כזים

$TS1$מרכזים$TS1$

$DN2$מרכזים$DN2$אפילפטיים.כמווהתקפיםבצקתויוצריםקריטיים

מתפתחכשהגידולבמיוחדקשההמוחשלהתמודדותו

וגילתלאהיכולותהסימניםעלבהריון״.כמובמהירות,

כאבמהם:להתעלםקלמינוריים,הםבהתחלהלהעיד.

לעי־עימומביאלארגילשהריוןדברשוםהקאות,ראש,

תים.

$TS1$.לעיתים$TS1$

$DN2$.לעיתים$DN2$חולשהוגםבראייהירידהישנוניות,יופיעובהמשך

הגוףטיפול,ללאמה,זמןלאחרבדיבור.והפרעותבגפיים

גילת.שגילתהכמויקרוס,פשוט

אותהאחריבעלה,משפחתעםבמרפסתאזישבההיא

כש־התינוק,בנהעםשיחקהקפה,שתתהשישי.ארוחת

לפתע

$TS1$כשלפתע$TS1$

$DN2$כשלפתע$DN2$התעוות,גופהכלהרצפה.אלוצנחהלפרכסהחלה

מפיה.יצאקצףהכחיל,פניהעורהתגלגלו,שלההעיניים

חייםלמד״א.להתקשררץמישהובמהירות,הורחקוהילדים

ההפרשותאתסילקהואלמות:עומדתשאשתומשוכנעהיה

עצמהאתזוכרתגילתיפסיקו.שהפרכוסיםמתפללמהפה,

הבחינההיאכהדרגה.שהתבהרמוחלטלחושךעינייםפוקחת

בנישלהפניםמעליה.שעומדיםפרמדיקיםובקבוצתבבעלה

מעליה.ריחפומבוהליםחיוכיםחיוורים,היומשפחתה

לביוץבכבישבאמבולנסשכבהכברדקותכמהאחרי

לקולחשבה׳אפילפסיה?׳,השומר.בתלשיבאהחוליםבית

נגעהגילת?״.37בגילאפילפסיהליצצה״מאיפההצפירות,

העידוהחוליםבבית35כשבועבהריון,שהיאונזכרהבבטנה

נותרוכעתשרד,שהעוברוהאולטרה־סאונדהמוניטורבדיקות

להלחשלקרות״,עומדרע״משהושלו.לאמאקרהמהלהבץ

מוח.לסריקתMR1מערתבתוךכששכבהפנימיקול
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מלמו:גילת

אתמתה״זה

ומידיולדת

אותךמנתחים

מהתינוק.

הלידה

הראשונה

ליזמרה

כחוויה

מקסימה,

התאהבתי

שליבילד

הראשון.ברגע

החוויה

לגמרי,שונה

עדייואנחנו

עלעובדים

בינינו״הקשר

אתדמ״גתיגך

שלי״ההריון

בשיבא:המירוכירורגיתהמחלקהמנהלהדני,משהפרופ'

במקריםחד־משמעידברשוםאיןברורה,לאהפעולה"דרך

לעשות.מהאותךשמנחהבנושאמסודרתספרותאיןכאלה.

מאוד"גדולהיהמבחינתנוהאתגר

בהתקהלותהבחיןהואקורה.רעשמשהוהביןחייםגם

רו־צ־לצלו,טלפוניםהבדיקה:אתשביצעהטכנאיבחדר

פאים

$TS1$רופאים$TS1$

$DN2$רופאים$DN2$בתוםהמסך.סביבהתאסףגדולוצוותויצאו,נכנסו

נוירוכירורגגלגלים.בכיסאוהושבהמהבדיקההוצאהשעה

״מצאנואמר,טובות״,לא״התוצאותהזוג.בניאלניגש

הגול־מנפחכרבעפניעלשהתפרשהמוחעלגדולגידול

גולת

$TS1$הגולגולת$TS1$

$DN2$הגולגולת$DN2$כאלהמקריםבהקדם".להסירומוכרחיםבצקת.ויצר

לכמהאחתבמדינה,הגדולהחוליםביתלשיבא,מזדמנים

"לפניהיסוס,לאחרהמשירהוא״אמן״,לאדי״זהשנים.

היאגםנוספת,אישהאצלזההגידולהתגלהימיםכמה

להריונה״,השמיניבחודש

להמתין"היה"אסור

וגילתלאהשלהסיפורהרפואי,הצוותמבחינתהזה,בשלב

לערוךהאםאחת:קריטיתלהחלטהומתנקזמתאחדכמעט

״אצלביניהם?להפרידאוזה,אחרבזהברצף,הניתוחיםאת

בלתילנזקלגרוםעלולהיההמתנהשליוםכלוגילת,לאה

ד״רמבהירחיים״,סיכוןכריעדולעוברים,לאמהותהפיר

לאהפעולה"דרךמהירות".החלטותלקבל׳נדרשנוהרנוף,

פרופ'אומרכאלה״,במקריםחר־משמעידברשוםאץבתרה,

לעשות.מהאותרשמנחהבנושאמסודרתספרות׳׳אץהדני,

פני־דיוניםסדרתוערכנומאודגדולהיהמבחינתנוהאתגר

מיים

$TS1$פנימיים$TS1$

$DN2$פנימיים$DN2$והעובר״.האםלרפואתהמעירעם

להבטיחהרצוןהתנגשו:ברפואהמקובליםעקרונותשני

הגידולים,להסרתמיידיניתוחשחייבהאמהות,שלוםאת

לאכד־הלידה,לאחרמורכבניתוחכללדחותהניסיוןמול

בחודשבמיוחדמסובךהמצביחד.גםוהעוברהאםאתלסכן

ההורמוניםרמתשונה,בגוףהנוזליםמעירלהריון:השמיני

עשויהלעוברהחמצןאספקתלצנוח,עלולהדםלחץגבוהה,

מגויסהגוףמוחית.מצוקהעםלהתמודדיותרוקשהלהיפגע

יכולתאתמאודשמחלישהנטייההעובר,עללשמירהכולו

בס־גידוליםוהסרתהראשכפתיחתאתגרעםהתמודדותו

דרי

$TS1$בסדרי$TS1$

$DN2$בסדרי$DN2$במהלרבנוסף,ולאה.גילתשלבראשיהןשהיוהגודל

לתרופותלקרינה,בחשיפתוהעובראתמלסכןנמנעיםהריון

הרדמה.ולחומריעוצמתיות

בשיבא,והעוברהאםלרפואתהמעירראשולחאילפרופ׳

קודםליילדכל־ניתוחהנשיםאתלהעבירלרגעשקללא

ושנ־אחתהרדמהבאמהותלבצערצההואהתינוקות.את

ניתוחים.

$TS1$.ושנניתוחים$TS1$

$DN2$.ושנניתוחים$DN2$'לאנוספים,שיקוליםלמשוואההוסיףהדניפרופ

ק־סרי,ניתוחשלתהלירהכף.אתבעיניושהכריעורפואיים,

מוחניתוחולאחריושבועותאוימיםכמהשלהתאוששות

בי־מחבלתשהיתר,ארוכהלתקופההאמהותאתמנטרלהיה

כולתן

$TS1$ביכולתן$TS1$

$DN2$ביכולתן$DN2$עתהשזההקטניםהתינוקותכוללילדיהם,עםלהיות

והרנוף,הדניכפול,שבניתוחוהמתחהאתגרלמרותנולדו.

הנכונה.החלופהשזוחשוסיון,כמו

למות"פחדתילא"לרגע

החצרותמאחתביותר,חרד־מרקעהמגיעהלאה,עבור

סירבהוהיאברוישמה)לכןברקבבניוהמפוארותהגתלות

שמיים.בידיהיההכלוזמ׳׳קו,נ׳׳לזו;לכתבהבגלוילהתראיין

עםהתייעצותערכומשפחתהוקרוביבשאלות,המעיטההיא

לעומ־גילת,החולים.מביתשקיבלולמידעבהתאםרבנים,

תה,

$TS1$,לעומתה$TS1$

$DN2$,לעומתה$DN2$בכיסאישבהשבוהרגעאתזוכרתהיאבמידע.הוצפה

לעצמי,״חשבתיוזורמים.זורמיםהרופאוהסבר'הגלגלים,

מספרת,היאלידה״,לפניכשאנילאבטחלי,קורהלאזה

בריא,טיפוסאניאחרים.לאנשיםקורהבסרטים,קורה״זה

האמתעצמי.עלשומרתטוב,אוכלתספורט,עושהאני
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קורהזהבראש.גידוללישישנעלבתישקצתהיא

חשבתיכמוני.חזקהלמישהילאחלשים,לאנשים

להרגיעניסההואייעלם.זהלרופאאקשיבלאשאם

היההואשאםלדאוג,מהל'שאץאמראות־,

בדיוק.הזהבגידולבוחרהיההואשלו,לאמאגידוללבחור

ני־שעברואנשיםמכירהאנירופאים.שלהומורחושמין

תוח*

$TS1$*ניתוח$TS1$

$DN2$*ניתוח$DN2$.בביתמישהואיתיהיהלגמרי.דפוקיםיצאוהםראש

לגמרי.ודפוקאליםמופרע,והפרראשניתוחשעברהספר

אמרתישנה.20לפניאיתישלמדמישהועלחשבתי,זהעל

אכפתהיהלאלחלוטין.יידפקבישמשהויודעתאנילעצמי,

תתפקד.פחותאחתשידרגל,שאסחבמוטורית,מהפרעהלי

הזההניתוחשאחריהתבונה.עלשלי,האישיותעלפחדתי

אחרת״.לג־לתאהפוך

פחדת?וממוות

היהשליוהשפיותהשכלעלהפחדלרגע.לא״אפילו

ילדים.להביאשהחלטתיעדהרבהחיכיתייותר.גדול

יל־כךאחרורקוחיים,עבודהכלשקודםאמרתיתמיד

דים.

$TS1$.ילדים$TS1$

$DN2$.ילדים$DN2$במחלקהכשהתאשפזתיטעיתי.שאוליתפשתיפתאום

בניבנים,שניעםאישהבחדראיתיהיתההנוירוכירורגית

ביןהשוויתימפחדת?׳.לא׳אתאותי:שאלהוהיאו־11

יהיוועכשיומרי,יותרחיכיתישאולילעצמיואמרתישתינו

בריאהשלהםאמאאתלהכיריזכושלאתינוקותשנילי

הגידול״.אצלישהתגלהלפנישהייתיכמוושפייה,

מהניתוחבעיקרחששהנחתומי־שיק,ד׳׳רמספרתלאה,

הקודמותבלידותקיסריניתוחעברהכבר"היאהקיסרי:

מאודה־תההיאניתוחבחדרהכללית.מההרדמהופחדה

היהאפשרואיגבוההיהשלההדםשלחץכדכדיעדלחוצה,

ולהיותהפחדיםאתלהסתירניסתההיאטשטוש.להלתת

וביר־בידיכםפה׳אניאמרה,היאדברשלבסופומאופקת.

שמיים'.

$TS1$.'ובירשמיים$TS1$

$DN2$.'ובירשמיים$DN2$שלאהסתרה,היתההתגובההמשפחתיתבסביבה

תרע״.ולאתדברלאשהקהילההמקרה,עליידעו

המ־גילתהניתוח,לחדרמידשהובהלהללאה,בניגוד

תינה

$TS1$המתינה$TS1$

$DN2$המתינה$DN2$התעוררתיבוקר״בכלהמורכב.לניתוחימיםחמישה

ההבנה,ובנוסףההריוןסוףשלהורמוניםלבכות.והתחלתי

ראשמגולחימוקפתהייתיחלום.לאשזהמחדש,בוקרבכל

לפניאישהעםחדרלישמצאוכךכדיעראותי,הבהילוזה

על־אסרוהימיםשבאחדעדונעיםטובהיההכלניתוח.

להיכנס

$TS1$עללהיכנס$TS1$

$DN2$עללהיכנס$DN2$כמהואחריבחוץחיכיתיהחייאה.בד.עשוכילחדר

גדולעזרוצוותברםמלאיםשליהחפציםאתהוציאודקות

שנו־הבלאגןבכלשםלטפלכדיכמיוחדלהגיעצריךהיה

צר.

$TS1$.שנוצר$TS1$

$DN2$.שנוצר$DN2$לצרוחהפסיקשלאמישהוהיהאחרבחדרנפטרה.היא

לוהשתבששמשהוחושבתאנימשוגעים.בביתכמולרגע,

דמיינתיכךלאבקיצור,אותי.הפחידיותרעודוזהכניתוח

שלי".ההריוןסוףאת

בהתח־אותההטרידההניתוחיםשילובלגביהדילמהגם

לה.

$TS1$.בהתחלה$TS1$

$DN2$.בהתחלה$DN2$הניתו־ביןלהפרידלההומלץמסוימותדעתחוותלפי

חים,

$TS1$,הניתוחים$TS1$

$DN2$,הניתוחים$DN2$ה־ה"המתחביניהם.לשלבכאמור,נטו,בשיבאואילו

נתונהשהיתהההחלטהמעצםעומסעלינוצרנסבל.בלתי

הדניפרופ׳שלבהחלטהאמוןלתתשהחלטתימרגעכידי.

העברתיהכפולהניתוחעדלישנותרהזמןואתלי,הוקל

גילת.מספרתמוזרה״,בשלווה

היתהלאהגילת.שלהניתוחלפניקצתנפגשוהנשיםשתי

לקראתמתרגשתהחולים,מביתהשחרורבהליךעסוקהאז

סוףסוףאותהלקחתוהאפשרותהקטנהבתהעםהאיחור

אותה.ולהרגיעגילתאללחייךכדיהתפנתההיאהביתה.

הבטן,באזוררקשגרתיים,הםשהכאביםלהסיפרההיא

הראש,כיסוינחלאהשלראשהעלהקיסרי.הניתוחכגלל

השלווהמשונה.בהתנהגותלאוגםבצלקתהבחינהלאוגילת

וגברה.הלכהרקהמוזרה

בבוקר,וחצ־שבעבשעהשבועות,שלושהלפניחמישיביום

הכפו־לפרוצדורהערוךשהיההניתוחלחדדגילתהוכנסה

לה

$TS1$הכפולה$TS1$

$DN2$הכפולה$DN2$שכבהכשלאהקורם,ימיםכמהשהתרחשכפיממש

נחתומי־אוריתר״רקיבלהפניהאתהטיפולים.מיטתעל

שיק,

$TS1$,נחתומישיק$TS1$

$DN2$,נחתומישיק$DN2$קיסרי'בניתוחנויתכירורגית.להרדמההיחידהמנהלת

היאמקומית",הרדמהומבצעיםבאפידורלמשתמשיםרגיל

שמשמעותהכלליתהרדמהביצענוהזה״במקרהמסבירה,

העוברעללהשפיעשעלולמהורידיים,תוךהרדמהחומרי

בחדרנכחלכןלבבי.דיכויאונשימהלהפסקתחלילהולגרום

הני־שלשלבבכלהערכותלביצועדרוךרחב,צוותהניתוח

תוח,

$TS1$,הניתוח$TS1$

$DN2$,הניתוח$DN2$חששהמנתח,סיון,פרופ׳בפגים״.המומחהרופאכולל

המנתחים.צוות

מימין;

חשהפרופ׳

אוריתד״רהדני,

נחתומי־שיק,

הרנוף,שגיאד״ר

סיוןאילפרופ׳

ראהבשיבא,הנוירוכירורגיתהמחלקהמנהלהדני,משהפרופ׳

לעצמי,ואמרתיעליו״הסתכלתירון.הטרי,התינוקובתוכההעגלהאת

אמא״אתלולהחזירצריואניעכשיואו.קיי,

תרופתיטיפוללהניתן״אמנםנוספים:מפרכוסיםבעיקר

במוח״.גידולכשישפחותיעילהואאבלפרכוסים,למניעת

הדםבלחץירידהכלמינימלי:להיותחייבהיההדימוםגם

העובר.ואתהאםאתסיכנה

והיאתקלותללאמבטנההוצארון,גילת,שלהתינוק

הסדי־הראש.ניתוחלמטרתהניתוחחדרהוסבכעתנתפרה.

נים

$TS1$הסדינים$TS1$

$DN2$הסדינים$DN2$חיטויבוצעהוכנס,המתאיםהציודהוחלפו,המוכתמים

הניתוח.חדרשלהדממההחליפההתינוקשלבכיוואתנוסף

ראהבמסדרוןכשעמדהנוירוכירורגי.הצוותהמתיןבחוץ

משלושהיותרששקלרון,ובתוכההעגלהאתהדניפרופ׳

לעצמי,ואמרתיעליו״הסתכלת־לאינקובטור.נזקקולאק״ג

בראשוגםאמא״.אתלולהחזירצריךאניעכשיואו.קיי,

לח־שלאאפשר״א־מחשבה:אותהחלפההתוףר״רשל

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$משאיריםמסתבכת,הגידולהוצאתוחלילהחסשאם

חלפוהבוקרכלמוגבלת.אונכהלאמאילדאו־תוםילד

שאמרתיזוכראנ־אם.יהיהמהבראש,שוניםתסריטיםל־

ואתהבעלאתרואהאתהלהצליח.חייביםשאנחנולעצמי

שלכליודעשלהם,ובדאגהבחרדהמרגישבחוץ,המשפחה

אליהם".יוצאוליבךבביתילדיםגםישאישה

מהקורעליהלהגןכדילבנהבשמיכהכוסהגילתשלגופה

ראשהסדינים.הונחוהשמיכהועלהניתוח,בחדרהמקפיא

גולחהקדמיחלקומתכת,בתפסנימוחזקבאוויר,נתוןהיה

בסדרהתנהלהכלארוכות.רקותבמשךהיטבוחוטאמעט

חודשגםהרופאיםשלבתיאוריםשניכרתבדייקנותמופתי,

שכבהאחרשכבהנותחה.היאשעותשמונהבמשךאחרי:

ראשהלתוךוהרנוףהדניחדרוהמוחמעטפתעצם,עור,

במדויקעבורםהממפהממוחשבתבמערכתמלוויםגילת,של

הואבאפרסק.גדולהמנינגיומה,נחשףלבסוףמילימטר.כל

בזריזות.למקומושבוהכלאחתכמקשהכמעטהוסר

שהתקלקלמחשבכמובחומרה.מתעסקיםאנחנו"במוח

הדני,פרופ׳מחייךהחוטים״,אתמחבריםכרטיס,ומחליפים

אנ־התוכנהאתכרגע.לעשותיודעיםבעיקרשאנחנומה״זה

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הרבהעודיידרשומוגבל.הידעעדיין,מספיקמכיריםלא

בפלסט־קההמתמחההתוף,ד״רהמוח״.ללמידתשניםמאוד

בקפידה.גילתשלבראשההפתחאתתפרהגולגולת,של

עלהרפואימהצוותמחמאותלאינספורתזכהיותרמאוחר

רופאים.שלהומורלחושסימןעודהצלקת.שליופייה

המנתחים,מעידיםראש,ניתוחאחריביותרהמותחהרגע

מתעוררת,היאאיךלראות״חיכית־ההתעוררות.רגעהוא

הג־אתלהזיזמצליחההיאאםמהר,להכרהחוזרתה־אאם

פיים,

$TS1$,הגפיים$TS1$

$DN2$,הגפיים$DN2$הדני.פרופ׳אומרמתפקדת״,היאאםקול,להשמיע

והובי־בדיקותכמהערכומידהמולה.לתוך"התעוררתי

לו

$TS1$והובילו$TS1$

$DN2$והובילו$DN2$שחיטה״,אחריתרנגולתכמוהתאוששות,לחדראותי

התאוששותבחדרשכבתישעות24״במשךגילת,צוחקת

ומסו־מרוסקתהרגשתירכבת.יד־עלשנדרסתיבתחושה

ממת.

$TS1$.ומסוממת$TS1$

$DN2$.ומסוממת$DN2$זז.בקושיהקירשעלהשעוןשלהמחוגקפא,הזמן

התינוקעללחשוביכולת־ולאעצמיעללחשוביכולתילא

אותי״.שדרסההזוהרכבתעםלהתמודדניסיתירקשלי.

אבלהחולים,לביתלחזורנאלצהלאהחלפו.שבועותכמה

הקי־הניתוחשלהתפריםכ־דווקאאלאהגידולבגלללא

סר־

$TS1$הקיסר$TS1$

$DN2$הקיסר$DN2$הצוותתיקןנוספת,מלאההרדמהתחתבחלקם.נפרמו

שתיהןעברה.מהלנחשקשהגילת,שלבמקרההבעיה.את

ישובלאשהמנינגיומההסיכוייםרובאבלבמעקב,נמצאות

נרהריונותמתכננתלאהשוב.להרותמניעהואיןלעולם

ילדים.בשנישתסתפקטוענתגילתספים.

ישתנה?גךשמשהושלךהפחדלגבימהגילת,

גילת.אותהשאניידעתיהעינייםאתשפקחתי״ברגע

היהשליהפנימיוהקולמחשבות,אותןבראשליהתרוצצו

קודם,כמובדיוקשאניהבנתיהניתוחים.שלפנילזהזהה

הניתוחים.לאחרימיםשלושהפגשהרוןאתפצועה״.רק

היאמהתינוק",אותךמנתקיםומידיולדתאתמוזר.״זה

מקסימה,כחוויהליזכורההראשונה״הלידהמהרהרת,

לגמרי,שונההחוויהפההראשון.ברגעשליבילדהתאהבתי

בינינו".הקשרעלעובדיםעדייןאנחנו

naamal@israelhayom.co.il

zivam@israelhayom.co.il
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