
  

  2020אוגוסט ב 17

 לכבוד: הנהלת בית חולים אסותא 

  הכרת תודה לפרופ׳ אלון בן נון ולצוות שאיתוהנדון: 

  

לפני כשלוש שנים התגלה בגופי סרטן ושט, שלאחר הקרנות וכימותרפיה, הוסר על ידי פרופ׳ בן נון 
  בתל השומר. 

התגלתה קישרית בריאה השמאלית  ctבבדיקת  2020בזמן המעקב הרוטיני אחרי המחלה, בתחילת 
  בבדיקה נוספת נמצא שהקישרית הכפילה את גודלה.  2020וביוני 

  הידיעה הייתה מטלטלת ומלווה בפחד והרבה אי וודאות. 

 מאיה מלמדנתן לי את הטלפון של מזכירתו  האינפורמציה הזו ומיד הוא ענה לי, פניתי לבן נון עם 
  פגישה.  המקסימה וביקש שניצור קשר לתיאום

בשיחתי עם מאיה למחרת, ניכר היה שבן נון כבר עדכן אותה ונקבעה לנו פגישה לאותו היום בשעות 
  הערב!!! 

במהלך הפגישה פרס בפנינו בן נון את כל התסריטים האפשריים ובמקביל הפנה אותנו לערוך את כל 
פנה אותי לכל הבדיקות ומאוחר יותר גם ביופסיה מחטית, ובמקביל ה pet ctהבדיקות האבחנתיות, 

  הנדרשות לניתוח.

פרופסור בן נון נהג במקצועיות, אחריות וזהירות יחד עם המון אמפטיה סבלנות וסובלנות שכה 
  חשובים לאדם/משפחה בשעה שידיעה כה קשה ומפחידה נופלת עליהם. 

תעדכן החל מהפגישה הראשונה עם פרופ׳ בן נון ועד לניתוח (כשישה שבועות) פרופ׳ בן נון ה
  והקפיד לעדכן אותנו.  ,בין אם נעשו באסותא ובין אם נעשו במקומות אחרים ,בתוצאות הבדיקות

ושניהם נתנו לנו את  תהתקשורת איתו ועם מאיה מלמד מזכירתו הייתה תמיד חמה ואמפאטי
מאמץ וזמן,  ,ההרגשה והביטחון שהם צוות שיעשה ככול שביכולתו, ללא חשבון של שעות עבודה

  שנזכה לטיפול הטוב ביותר ובמהירות האפשרית. בכדי 

  . יוצאי דופן םחשוב לי לציין שני אירועי

  לפני שנכנסתי לניתוח, ניגש אלי בן נון, הניח יד על כתפי ועדכן אותי במה שצפוי לי תוך כדי
  הניתוח. 

 למחרת הניתוח כששכבתי בטיפול נמרץ, הגיע בן נון, בדק אותי ותיאר לי את מהלך הניתוח, 
  כאשר כל הזמן הזה כף ידו אחזה בזרועי. 

אוצר המילים קטן ודל בכדי לתאר איזו הרגשה טובה וכמה ביטחון ורוגע התנהגותו של בן נון נסכה 
הם שילוב מנצח שכה חשוב  ,בי. הרגשתי שהמקצועיות שלו כרופא יחד עם האנושיות שלו כאדם

  למטופליו.

כמו גם אנשי צוות כמו מאיה  ,קומתו של פרופ׳ בן נוןאשרי המוסד שזוכה להעסיק אנשים בשיעור 
  מלמד. 

  ואשרי המטופלים שזוכים להיות מטופלים על ידם. 

  הערכה גדולהבתודה וב ,בברכה

 יואב פיין


