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כותרת :דנה בן שמעון  -שדרות .לפני דקות אחדות
נשמעה אזעקת צבע אדום .ד"ר חוליו
דוד ויצטום :דנה בן שמעון נמצאת בשדרות ,עם אחד הרופאים
שם ,דנה.
דנה :כן ,שלום לכם ,אנחנו נמצאים סמוך לשדרות ,יותר נכון,
באיזור המועצה האיזורית חוף אשקלון ,לספר לכם שלפני דקות
אחדות ,נשמעה פה ביישובים אזעקת צבע אדום .עדיין לא דווחנו
לגבי התוצאות של האזעקה הזאת ,אבל גם הבוקר נשמעו לא
מעט אזעקות פה ,ביישובים .ודווחנו על נפילות בשטחים פתוחים,
כך שאין נזק ,ואין נפגעים .אנחנו נמצאים במקום שבו ,משעות
הבוקר ,ראינו הרבה מאד חיילים ,חיילי מילואים שגוייסו אתמול
בלילה ,ונכנסו לרצועה ,מספרים לנו שזאת על מנת שחיילים ,שכבר
נמצאים שם עכשיו ,בפעילות,

יוכלו לחזור הביתה ולהתרענן.

מעין תחלופה שכזאת .וגם משפחות הורים ,שהגיעו לכאן ,כדי
להיפרד מהבנים ,רגע לפני שהם נכנסים לתוך הפעילות ,ואנחנו
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איתך ,ד"ר חוליו ויינשטיין ,נפרדת לפני כמה שעות מהבן.
ד"ר ויינשטיין :כן ,לפני שעה קלה ,הבאנו את הבן שלי ,שהוא
משמש כרופא גדודי ,בגדוד חי"ר ,הוא שירת בסדיר בזמנו בגבעתי,
כחובש פלוגתי ,היום הוא רופא צעיר ,וקיבל צו  ,8אז הבאנו אותו
ולהיפרד ממנו שם.

לבסיס ,לצורך הגיוס שלו,

דנה :כמה זה מדאיג ,כמה זה מטריד?
ד"ר ויינשטיין :אנחנו כמובן הורים לילד הבכור שגידלנו אותו
באהבה ,ובחום ,ואנחנו כמובן מוטרדים כמו כל עם ישראל,
מהמצב הנוכחי ,ויחד עם זאת ,כמו כל עם ישראל ,אנחנו מבינים
מאד מאד ,את הצורך בהתגייסות המונית של כל העם שלנו ,של
כל המדינה ,על מנת להגן על עצמנו ,אני לא זוכר בחמישים
השנים האחרונות ,מלחמה צודקת יותר ,אולי מלחמת ששת הימים,
אבל כולנו חשים בתחושה הזאת ,שאנחנו נלחמים ,מלחמה אמיתית,
על הזכות שלנו לחיות כאן.
דנה :אוקיי ,ואתה גם בכובע השני שלך ,אתה גם דוקטור ,ביחידה
לטיפול בסוכרת ,בבית החולים וולפסון ,שגם לשם מגיעים פצועים,
אני מניחה.
ד"ר ויינשטיין :כמובן ,לצערי ,מגיעים לכל הארץ ,חולי הסוכרת,
צריכים להיות רגועים בין השאר ,על מנת לאזן את רמת הסוכר
שלהם בדם ,לא מספיק לקחת את התרופות ,לא מספיק לשמור
על דיאטה .ואנחנו יודעים ,והוכחנו את זה גם ,במלחמות קודמות,
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שכאשר יש סטרס ,כזה ,כמו במלחמה ,אזעקות וכן הלאה ,חולי
הסוכרת שמאוזנים ,יוצאים מאיזונם ,רמת הסוכר עולה ,ויש צורך
בטיפול נמרץ יותר.
דנה :נתקלתם בזה גם במבצע הקודם ,אני מבינה ,נכון? בעמוד
ענן?
ד"ר ויינשטיין :הוכחנו את זה בעמוד ענן ,ובבית חולים איכילוב
הוכיחו את זה במלחמת המפרץ ,ויש גם ספרות רפואית על כך,
שהסטרס ,מגביר את רמות הסוכר בדם ,ולכן חולי הסוכרת,
צריכים במיוחד להיזהר .אנחנו מדברים על אוכלוסיה של כמיליון
איש בישראל .זאת אומרת ,סוכרת זאת מחלה מאד נפוצה ,ומי
ששומע היום ,ויודע שהוא לוקה בזה ,צריך להישמר במיוחד על
כך ,כדאי לנטר ולבדוק את רמת הסוכר ,ולטפל בה בהתאם.
דנה :כן ,ואתה עשית איזשהיא פאוזה של חצי יום ,אתה כבר
חוזר לחולים שלך ,אחר הצהריים ,אנחנו נודה לך בשלב הזה .אז
כמו ד"ר חוליו ,לא מעט הורים שנפרדים מהבנים ,כמובן מקווים
שזה יקח כמה שפחות זמן ,וכולם ישובו במהירה ובשלום הביתה.
דוד :כן ,תודה לך ,דנה.

5819468
עמוד

3

מתוך

3

