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  מכתב תודה על השרתו שקיבלתי בבית חולים הנדון:

  

  שלום רב,

  עברתי ניתוח להסרת חלק מריאה עקב גידול סרטני.  30.08.20ב. 

פגשתי אנשים שתמכו בי לאורך  במהלך כל התהליך כל כך שלילי ועצוב, כאשר החולה לחוץ ומעוצבן,
  מצאתי לנכון לכתוב את המכתב . כןכל הדרך ול

  הסרטן שלי התגלה בפתאומיות, ללא כל הכנה מוקדמת (כך כנראה קורה לרוב האנשים...).

  במהלך האבחון בוצעה טעות ולכן הייתי לחוצה הרבה יותר. 

  ר. קיבלתי המלצה לפנות לפרופ' בן נון מחולה שהיה בטיפולו בעב

התקשרתי למזכירה שלו מאיה, שמסרה שהפרופ' נמצאה בחופשה. אמרתי שאני לא ישנה בלילות 
נפשי. ואז היא בטון מאוד מאוד מרגיע אמרה  לי: "מבטיחה לך, ברגע שאת בטיפול של המרוב הלחץ 

  הפרופסור את יכולה לישון בלילה. הכל יטופל הכי טוב. מבטיחה" . ישנתי טוב בלילה הזה. 

  שבוע בוצע ניתוח. תוך

במהלך ההכנה כל אנשי הצוות היו מאוד אופטימיים עם צחוקים וחיוכים. היה לי מאוד מוזר להיכנס 
  לחדר  ניתוחים עם חיוך ורוגע. הכל בזכות הצוות.

הניתוח בוצע והגעתי לטיפול נמרץ. מצבי היה גרוע עם כאבים אזים. במהלך הלילה טופלתי ע"י אחות 
א זוכרת שמה, נראה לי חנה) שדאגה לי וכל הזמן שמה לי כריות מכל מיני צדדים (אישה מבוגרת, ל

  שיהיה לי יותר נוח לשכב. להפחית כאבים וכדי 

בבוקר טיפל בי אח בשם אשרף . בחור מדהים. כאבים היו בלתי נסבלים . איבדתי קול ולא יכולתי 
  :לדבר כלל. הוא הסתכל לי בעניים ושאל

  כמה כואב?" .  ,10"בסקלה מאפס עד  

  " עניתי.8"

הוא רץ מהר מאוד והזריק לי חומר משכך כאבים. הוא ישב לידי וחיכה עד שחומר יתחיל לעבוד. הוא 
ראה ידיים שלי שכל המקומות שהיו עם מחתים היו מזוהמים וכואבים. הוא ניקה הכל, טיפל בכל 

לכמה שעות.  ףסו  סוףהמקומות מזוהמים. הוא פשוט התייחס אלי כמו אימא לתינוק. נרדמתי 
 נפנפתימצוקה ולא היה לי קול לקרוא לו. הכפתור הוררתי מכאבים שחזרו. לא יכולתי ללחוץ על התע

עם היד . הוא רץ אלי ושוב הסתכל בעיניים. הוא הזריק לי מיד חומר משכך נוסף. הוא טיפל בי בכזו 
 את רמתבכלל. לצערי הרב הייתי בלא מעט ניתוחים בחיים ואני יודעת להעריך מסירות, שלא ציפיתי 

  הטיפול. זה היה בלתי צפוי בהחלט.

  הועברתי לחדר בהשגחה במחלקת ריאות ליום נוסף וכאן כבר הייתי יותר ערה. 



  חייבת לציין, שבמהלך כל התהליך הייתי בפגישות עם פרופסור בן נון. 

פגשתי אדם שמשדר רצון לעזור אדם מדהים. משרה רוגע ובטחון. בפגישה ראשונה לפני הניתוח 
שסרטן ריאה זה לא , תחבר לכאב שלי, עם הרבה סבלנות, קיבלתי כל ההסברים. הוא הרגיע אותיומ

. שיש היום טיפולים. זה כמו להחזיר לנידון למוות תקווה שעוד אפשר ללא מוצא – כמו שהיה בעבר
  ה הבטיחה לי. יהנות מהחיים גם בבית הסוהר. יצאתי רגועה כמו שמאיל

תי לטובה עוד יותר ממה שראיתי עשיתי בחירה נכונה. אבל הופתמפגישה ראשונה הרגשתי שע
ראיתי איך הפרופסור טיפל בחולה אחר. זה היה מדהים. הוא בדק חיבורים של כל בחדר בהשגחה. 

המכשירים, הוא הגיע לחולה הזה גם בערב וגם בלילה. הוא עשה לו טיפול כירורגי בחדר בהשגחה, 
ולה לחדר ניתוחים. הוא דאג לחולה כמו שמראים בסרטים. הוא בגלל שלא היה ניתן להעביר את הח

העביר את הטיפול לרופאים אחרים אלא טיפל בעצמו. לראות דאגה אמתית של הרופא לחולה, לא 
בגלל שקיבל דרגה ולא מתייחס לחולה כמו לעוד תיק או  סחרחורת להבין שהאדם הזה לא קיבל 

גם, מעט לצערי). זה היה מדהים !!! אימא שלי רופאה גוש בשר (כי ראיתי גם רופאים כאלה לא ל
כספים התמיד חייב לשים חיי האדם מעל הכל, מעל  ִהיּפֹוְקָרֵטסשתמיד אמרה שמי שנתן שבועה של 

  . בן נון ומעל הנאה עצמית ושחיי אדם זה הכי חשוב לרופא. ואני ראיתי את זה אצל פרופסור

  מידי.  ט. קיבלתי תשובות לכל השאלות כמעשלו ישירומייל  פרטי טלפון מס' אני קיבלתי 

בכל הימים שהייתי מאושפזת במחלקה גם קיבלתי טיפול טוב מאוד מהאחיות של המחלקה וכוח 
  עזר. הטיפול שלהם לא היה יבש, אלא תמיד עם חיוך ודאגה שיהיה לי טוב. 

וד קשה כבן אדם, אני ראיתי איך אח (מצטערת לא יודעת מה שמו) טיפל בגברת חולה אחרת, מא
שטמטמה לו את מוח בזמן שהוא היה אמור לטפל בחולה קשה אחר. ראיתי איך הוא מתייחס אליה 

  באיזו רוגע וסבלנות, איך הוא כל הזמן ניסה להרגיע אותה. צוות מעולה ללא כל ספק.

  אני יודעת שאני בידיים הכי טובות. 

לה תדע מי הם האנשים של הצוות שצריך מצאתי לנכון לכתוב את המכתב, כי היה לי חשוב שהנה
אני יכולה להגיד את זה בוודאות כי הם אוצר של הבית חולים. הרבה כאלה. אין לשמור אליהם, כי 

  . תשמרו אליהם. הם מעולים!.לא מעט בתי חולים ורופאים בחייראיתי 

  יי.שטיפל בי במהלך החוויה מאוד קשה בח המון תודות והרבה בריאות וסבלנות לכל מי

  

  

  

  בברכה,

 

 רנת גרינשפון


