
5הנה עוד סיפור שיגרום לכם לחייך  ילד בן : מירב מילר 

מטנזניה שהגיע ארצה לתיקון מום בלבו זכה לעמוד על רגליו

בפעם הראשונה בחייו  בזכות רופאים מבית החולים וולפסון

.קטי דור תיעדה אותו הרגע המרגש. שנרתמו להציל גם את רגלו

. הוא גר בטנזני הוא נולד עם מום בלב5דאוס בן :  קטי דור 

הוא הגיע עם אימו לישראל" הצל לב של ילד"במסגרת פרויקט 

אבל כשראו נציגי הצל לבו.  לתיקון המום בבית החולים וולפסון

של ילד  את דאוס הם הבינו שיש לו עוד מום קשה והם רוצים

.מאוד לעזור לו

מלבד המום הלבבי: מרכזת הצל לבו של ילד - תמר שפירא  

כל החלק הימני של הגוף, שאיתו הוא נולד הוא בעצם גם נכה

היד והרגל קצרות והוא  בכלל לא מצליח ללכת, שלו לא מתפקד

הצל לבו של ילד, אנחנו. הוא מתנהל בזחילה על הטוסיק שלו
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הבנו שאנחנו  לא רוצים לשלוח אותו הביתה ככה אלא בעצם

רוצים לתת לו הזדמנות לחיות כמ כל ילד רגיל ולעמוד על שתי

.רגליים

דאוס בעצם בחמש שנות חייו מעולם לא  עמד:  קטי דור 

הוא קופץ, הוא  רץ . כל חייו הוא מתנועע על עכוזו. רגליו 

הוא אפילו משחק כדורגל  מבלי לעמוד ואפילו רוקד לצלילי

אחרי שתוקן המ ום הלב. המוזיקה שהוא אוהב שמצא ביוטיוב

ואז הם. החלו אנשי הצל לבו של ילד לגייס כסף כדי טפל ברגלו

פנו למחלה האורתופדית בבית החולים וולפסון ושם נרתמו  מיד

.לעזרה

:ח וולפסון "אורתופדית ילדים בי' מנהל מח-  ר אלן ענר "ד

התברר לנו שהעיוות ברגל הוא קשה מדי הוא מעבר לאפשרות של

שיחזור ניתוחי שהאופציה היחידה כדי לשקם אותו זה לבצע

.קטיעה

דאוס עבר קטיעה של הרגל המעוותת ואז הותאמה:  קטי דור 

והצוות בבית החולים וולפסון חשב שיידרש המון זמן, לו פרוטזה 

,אבל דאוס שוב הפתיע.  עד שדאוס ילמד ללכת

תראי מה זה, הוא ילד חזק הוא ילד  גיבור:  תמר שפירא 

במצב שהוא נמצא בו לתפקד ככה עם כל הילדים כמו כל

ובעצם עד לפני חודשיים הוא עשה את כל זה עם מום,  הילדים
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בעוד שנה  וחצי שנתיים כשיגדל יזדקק דאוס לעוד:  קטי דור 

לוסיה אימו של דאוס. פרוטזה אבל גם לכך כבר גויס הכסף

אפילו לא חלמה שהוא יעמוד  פעם על שתי רגליו ובטח שלא

.יחזור כך הביתה

.איך את מרגישה כשאת רואה אותו הולך:  שאלה באנגלית 

תודה לכל הרופאים והאחיות:  תרגום מאנגלית - ארס 'לוסיה צ

על העבודה הקשה  שהם עשו למען דאוס עשיו הוא יכול ללכת

.הוא לא ציפה שיום אחד הוא יוכל ללכת כפי שהוא הולך עכשיו

..חוזר הביתה על שתי רגליים, דאוס נוסע  לטנזניה:  קטי דור 

הוא למד כאן קצת אנגלית קצת עברית בעיקר חדר לליבם של

.רבים כאן

5387921 מתוך   3עמוד  3


