רופאיםבוולפסון הסירו

ציסטה

ענקית מליבה של ילדה

הזיזו
את
עמנואל בת ה־13
מאנגולה
אליזה
סביבליבה של
בגודל  14ס״מ שדחקה אתהלב הצידה
במשך שנים ציסטה
כמעט עד בית־השחי "מגיל היולי כאבים חזקים בחזה,
אבל אף רופא לא הביןלמה .רק פה
גילו שישליבעיה"

צמחה

דניאל

אדל וו

אליזה

עמנואל

עם ד״ר

רקמותבגוף .ביוץ־ כללגודלה של ציסטה בלב אינועולה על
סנטימטרים ספורים .במקרה הנדיר

של
עמנואל

ציון

חורי

כמד,

בוולפסון.

הציסטהגדלה ער

השבוע

צילום:

צביקה

טישלר

הסית הרופאים את

הציסטהמליבה

של
עמנואל ,והיא

צפויהלחזור לביתהבאנגולה כבר בשבוע הבא .״אני

מרגישה

בחזה ,אבל

אף רופא

אליזד! אנטוניועמנואל בת ה־ 13מאנגולה מרותקתלמסך.
לחלוטין ודחקה את ריאותיה.
כדי כר שעטפה אתליבה
עכשיו מצוין.מגיל היו לי
״זה פשוט נס שהיא חיה עם זה עדעכשיו״ ,אומר ד״ר חורי.
שהוצאה מליבה
הציסטה
היא פשוט מסרבתלהאמין למראה
לא הביןלמה .רק פה
"השק היה מלא בקרישי דםשיכלולחדורלליבה אולנדודלמוח
הממארטפון של ד״ר ציון
בתמונה על מטך
גילו שישליבעיה״ ,אמרהעמנואל ועברה
ומתגלה לה כעת
לכולם״.
מוביל לעברית :״אני ממש שמחה ומודה
למוות .נוסף על כך,אילו היה השק מתפוצץ הוא היה
וולפמון .״זאת ולגרום
חורי ,מנהלטיפול נמרץילדימ שלבית־החולים
בזכות עמותת ״הצלליבו של
לדבריו ,הציסטה נוצרה ככל
לדימום שממנו אי־אפשרלשרוד״.
הלב?׳׳ היא שואלת בחיוך.
ילד" ,שבה חברים ד״ר ששון
המפלצת הרעה שישבהלי על
ילדים שהגיעו מיותר
בוולפסון כ־
וד״ר חורי ,נותחו עד כה
עמנואל לא
הנראה בעקבות מום מולה חלק מדופן שריר הלב של
לבית־החולים במסגרת פרויקט
009,2
עמנואל הגיעה בשבוע שעבר
ברו־
$TS1$ברוחב$TS1$
הרשותהפלסטינית ומ־
$TS1$ומדינות$TS1$
מ־  46מדינות
היה מפותח מספיק ויצר
בעולם ,ובהן גם עיראק,
״בלון״ לחץ שהלר והתרחב כין פעימה
״הצלליבו שלילד״ לאחר שהתגלתהבליבה ציסטה ענקית
דינות
ממשית
שדחקה את הלב הצידה עד בית־השחי .לפעימה .״הוא ישב כמועוגן על בית־החזה והיווה סכנהמממנת
$DN2$ומדינות $DN2$אפריקה .את ניתוחי הלב שלהילדיםמאנגולה
$ברוחב 14 $DN2$ס״מובאורר ס״מ
חב
ציסטה היא מעין שק סגור עטוף בקרום שמתפתח על איבריםועל לחייה״ ,מספר המנתח ד״רליאור ששון,מנהל מחלקת ניתוחי לב
קבוצת LRהישראלית.
כאבים חזקים

