
  
   11.6.20 -הנס שקרה לנו השבוע

 
 .זה סיפור מדהים על הצלת חיים אבל לא רק

  זה סיפור על אומץ, נחישות, מקצועיות
  ...אבל לא רק

  ואזה סיפור על אנושיות ועל ראיית האדם באשר ה
  .91אפילו שהוא כבר בן 

 ...אבל לא רק
 זה סיפור על מלאכים, על גיבורי על

  .על הרפואה במיטבה
  

  השבוע מלאכים גיבורי על של ממש הצילו
  -את אחד האנשים הכי יקרים ואהובים שלי

  .את זידה שלי
  הוא לא סבא רגיל עבורי -זידה 

  אלא הכי קרוב לאבא שהיה לי ולמיטלי אחותי
  .האחת והיחידה... כל חיינו

  .והוא גאווה אדירה למדינת ישראל
  ,ניצול שואה, שבנה ממש את מדינת ישראל

נלחם במלחמותיה והוא האדם הכי מצחיק, חם, אופטימי, מתוק, כיפי, אהוב, טוב לב חכם 
  .והכי אמיץ שיש! והכי הכי גבר אמיתי. מלח הארץ. נדיר

 
 .בחודשים האחרונים זידה סבל מתעוקת

אין פשוט מה לעשות יותר חוץ  !91-מספר מומחי לב מובילים הסבירו לנו שמפאת גילו 
  .י כל התערבות תסכן את חייוכ -לא ממש עזר ש-משינוי תרופתי כזה או אחר 

 
  .אז זידה שלנו הדרדר והדרדר מיום ליום וחייו הפכו לסבל יומיומי

 
בשבועות האחרונים ממש חשנו עננת מוות מרחפת מעל ראשנו אבל המשפט של אמא ז״ל 

  הדהד בי
  ״אין כזה דבר שאי אפשר!!!״

  .והרגשתי שיש. שיש מה לעשות
  .וות מיידימודה שפחדתי מאד בעצמי שכל התערבות עלולה להיות גם גזר דין מ

  .מבלי להמשיך לנסות להציל אי אפשר ואסור להמתין למותו - אבל האינטואיציה אמרה לי
  

  .לבסוף, החלטנו לקבל חוות דעת שלישית
 

בזכות כמה אנשים מדהימים שעזרו בדרך ולהם הודיתי באופן אישי... הגענו השבוע 
 .שומרה תל שיבא הרפואי המרכזלמלאכים המדהימים מ

  .המלאכים שנלחמו על חייו של זידה שלנו
 

  כרונולוגית 91גבר זקן בן  הם לא ראו
 אלא ראו אדם. גבר מתפקד וצלול

 עם בעיה חריפה בלב שחי על זמן שאול
 .שאפשר להצילו וחייבים להצילו

  .הם ראו אדם!! שראוי להצילו כמו כל אדם
 

  ? איך בכלל מודים לאנשים שהיו עבורך כמלאכים
 .לא חושבת שיש אפילו דרך



ם להודות לך... אתה נדיר... כמה חד, חריף, אמיץ אין לי מילי -פרופ׳ שלומי מטצקי 
ומקצועי ברמות שאין לתאר...הנחישות שלך שנטעת בנו מייד באומץ רב... לאשפז מיידית 

 91את זידה...ולהצילו... שכבר בשיחתנו הטלפונית זיהיתי כשאמרת כשהסברתי שזידה בן 
ת ״אצלי אין כזה דבר שאי אפשר!!!״ ועניתי ״זה המשפט בדיוק ואמרו שאין מה לעשות עני

שאמי לימדה אותי. אני בטוחה עכשיו שהגענו לרופא המתאים״ ואפילו לא הבנתי עד כמה 
  !!!ךמלא -מדוייק. כמה מקצועיות ואנושיות באדם אחד 

 
 Segev Amit - ופרופ׳ עמית שגב

  
הקוסם... בעל ידי הזהב, שאני מקווה שהן עצמן מבוטחות כמו שצריך. שצנתר את זידה שלי 

ן לי מילים חוץ מ״וואו״ ותודה תותח על. אי -בוירטואוזיות על שאין לתאר ובאומץ רב מאד 
עט שהצלחת להציל את ליבו וחייו של זידה בסיטואציה סופר עדינה ומורכבת שבשניות כמ

  !!!מלאך -והתהפכה בקלות
 

 וכמובן פרופ׳ אודי רענני האלוף
  שבמלוא הרגישות, האנושיות והמקצועיות

  !!!סייע בכל מה שהיה צריך!!! מלאך
 

בזכות מלאכים אלו ועוד צוות מדהים בקרדיולוגיה משיבא.... זידה שלי שהתברר שהיתה לו 
 .שוט ניצלפ -אחוזים  100חסימה בעורק ראשי בלב של כמעט 

  !100-אולי ה 99והכל ממש בדקה ה
 

  -אז לכל המלאכים המדהימים משיבא
  עגרמתם לי להצטער השבו -וידוי קטן

  ...שלא בחרתי להיות רופאה
 .איזה מקצוע מעורר השראה
  .אתם אלופים אבל אמיתיים

  
  .בזכותכם, יכולתי לחבק את זידה שלי (עם מסיכה) במקום לשבת עליו חלילה שבעה

 
  לי עדיין דומעות מהתרגשותהעיניים ש

 .ולא מאמינה מה קרה כאן...פשוט וואו
כי הוא נחוץ, חי כל כך והוא הכי קרוב  אז תודה. כל כך תודה שהשארתם אותו איתנו בינתיים

  .בר שבגבריםג -לאמא ואבא עבורי... והוא זכר ממשי להסטוריה של מדינת ישראל 
 

  - תודה שגרמתם לי לצאת משיבא
  המקום שהיה לנו קשה מאד לחזור אליו

  עם שמחה אדירה בלב...אחרי שאמא נפטרה שם
 וזידה אחד שאומר

  !!״91לא  19אני בן . ״אני מוכן להתגייס לצבא עכשיו



  


