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ן   צילומים: קובי קואנקס   לימור סימו

בצד שמאל של המסדרון שוכבות נשים שייצאו 
מכאן עם תינוק ‰ בצד ימין מאושפזות כאלה 

שנלחמות על חייהן ‰ הצוות הרפואי נע ביניהן 
כמטוטלת, רגע בתחושה עילאית של הצלה 
ורגע בנגיעה במוות ‰ כתבתנו ביקרה בשני 

צדיה של המחלקה האונקוגינקולוגית בבית 
החולים וולפסון בחולון ‰ "שתי המחלקות 

יוצרות יחד את השלם. דווקא מהניידות בין 
האגפים שואבים את הכוחות"

ישן  במבנה  אחד,  במקום 
מו־ עולם  מתקיים  נושן, 

היחידה  בתוככי  רכב 
של  האונקוגינקולוגית 
בית החולים וולפסון. את 
בנקודת  כבר  להרגיש  אפשר  הדיסוננס 
המפגש, בדלפק. בצד שמאל של המחלקה 
מאושפזות נשים עם בעיות גינקולוגיות, 
יום־ של  לאשפוז  או  לבדיקה  שמגיעות 

יומיים, ונשים בשמירת הריון רגע לפני 
ימין של אותה מחלקה ממש  לידה. לצד 
מגיעות נשים שסובלות ממחלות אונקו־

לוגיות־גינקולוגיות, בהן סרטן השחלות, 
סרטן הרחם וסרטן באיברי המין. 

בין שני צדי המסדרון נע כמו מטוטלת 
חמושות  לבנים,  בחלוקים  האחיות.  צוות 
הן עוברות מצד לצד:  בחיוך על הפנים, 
בין הציפייה לחיים שעומדים להגיע בצד 
המוות שמתדפק על  לבין מלאך  שמאל, 

דלתן של אלו השוכבות בצד ימין. 
מנהלת  של  במחיצתן  ליום  הצטרפנו 
כדי  והאחיות,  לוי  טליה  ד"ר  המחלקה 
במחלקה  עבודתן  יום  את  מקרוב  לחוות 

המורכבת.

הכוח להמשיך הלאה
אורית  שוכבת  המחלקה  של  ימין  בצד 
השחלות  בסרטן  חלתה  מאז  בדוי).  (שם 
היא נאחזת בחיים בכוח, מסרבת לוותר. 
לחדר נכנסת במרץ האחות אתי אשכנזי, 
האונקולוגי־גינקו־ הצד  על  האחראית 

לוגי. רגע לפני היא נושמת עמוק, עוטה 
על פניה חיוך של תקווה, בודקת לחץ דם 
ומרגיעה את החולה המיואשת. חצי שעה 
לאחר מכן היא כבר תהיה בחלק השמאלי 
של אגף הנשים, שם שוכבת לילך כשכר־

סה בין שיניה. כשהצירים נעשים תכופים 
אשכנזי מרגיעה את האם העתידית. "או־

טו־טו הכל מאחורייך", היא אומרת לה.
אשכנזי בת ה־52 עובדת כבר 31 שנה 
במחלקה. "הייחוד של המחלקה הוא שהיא 
רב תחומית", היא אומרת. "תחילת החיים 
נוצרת בצד אחד של המחלקה וסופם נמצא 
בצד האחר. שתי המחלקות יחד יוצרות את 
השלם. דווקא מהניידות בין האגפים אני 
שואבת את הכוחות. ברגעים של שבירה, 
ויש לא מעט כאלה כשעובדים במחלקה 
כזו, היווצרות החיים נותנת כוח להמשיך 

הלאה".
ובאמת אפשר להתנתק?

"קשה מאוד לעשות ניתוקים. בזמן הע־
בודה אתה נטו בעבודה, אבל יש רגעים של 
שבירה. למשל, כשנפרדים מחולה אהובה 
שנקשרנו אליה, שהייתה מטופלת שנים 
והחברים.  המשפחה  עם  קשר  נוצר  וכבר 
במקרים כאלה יש מעורבות רגשית גדו־

לה גם אצל הצוות, ורגע אחרי שזה נגמר 
צריך לשדר עסקים כרגיל ולהיכנס ליתר 
שבבית  כמובן  אופטימיות.  עם  החדרים 
הכל חוזר. כולנו סוחבות את המסע הזה 

הביתה". 
בפחדים  קרוב  הכי  שנוגע  המקום  זה 

הכי עמוקים שלנו.
"הייתה תקופה שהיו לי סיוטים, כאילו 
אני  הרעה.  הבשורה  את  לי  שמבשרים 
חשופה למחלה כמו כל אחד אחר, אבל אני 
כזה  במקום  לעבוד  שבוחר  שמי  חושבת 
בא להשלים בעצמו איזה צורך. לא תמיד 

הצורך ידוע וברור, אבל זה צורך שקיים".
בין  פה  לנווט  כדי  מיוחד  אופי  צריך 

שתי המחלקות?
"צריך יכולת נתינה גדולה והבנה שזה 
לא נגמר במשמרת שלך, שזה הולך איתך 

הביתה ולעתים גם שנים אחרי".
זה משהו שרק נשים יכולות לעשות?

"במחלקה שלנו הרוב המוחץ הוא נשי. 
אני מניחה שיש גם גברים שהיו עומדים 
בזה. כשאישה ניגשת לאישה במצב כזה, 
יש איזו אחוות אחיות לטוב ולרע. לנשים 

יש כוחות שלגברים לא תמיד יש".

רגע פה, רגע שם
יאנה, בת 29 מחולון, מאושפזת בשבוע 
ה־28 להיריונה עם צירים מוקדמים. יום 
לפני כן היא אושפזה במחלקה וכבר מחכה 
בקוצר רוח לשחרור הביתה. האחות נטליה 
בובנוב, בת 38, שעובדת במחלקה כבר 13 
שנה, בודקת את הדופק ואת תנועות העו־

בר ומבטיחה לה שהכל יהיה בסדר. "את 
רק צריכה לנוח", היא אומרת.

וההתר־ ההריון הראשון  זה  יאנה  עבור 
גשות שלה בשיאה. העובדה שבצד השני 
מחלות  עם  נשים  שוכבות  המחלקה  של 
סופניות לא מטרידה אותה. "אלה החיים 
היא  העולמות",  שני  בין  הדינמיקה  וזו 
והמוות.  החיים  בין  חיים  "כולנו  אומרת, 
כשאתה שוכב כאן זה לא משהו שמורגש. 
אולי זה היופי, ואולי זה גם נותן סוג של 

תקווה לאלה ששוכבות בצד השני".
בובנוב ממהרת לצד הימני של המחל־

קה, שם שוכבת סווטלנה, בת 47, נשואה 
אצלה  התגלה  כשנה  לפני  לשניים.  ואם 
ובשבו־ חלשה  סווטלנה  השחלות.  סרטן 

שלא  כמעט  מאושפזת  היא  שבהם  עיים 
יצאה מהחדר. "אני עייפה מכדי להסתו־

היא  למלחמה",  אותי  הכניסו  החיים  בב, 
אומרת.

כשאת שוכבת כאן ויודעת שבמסדרון 
ללידה,  שמצפות  נשים  שוכבות  השני 

מה זה עושה לך?
אופטי־ משהו  יש  טובה.  הרגשה  "זאת 

שעומדים  חדשים  חיים  שיש  בידיעה  מי 
להגיע לעולם, והלוואי שיהיו אלה חיים 
אני  להפריע.  לא  משתדלת  אני  קלים. 
חושבת שאולי לא נעים להן לראות אות־

נו ככה, כשהן נמצאות במצב אחר, אבל 
דווקא כאן אני מגלה בכל פעם את הרגי־

שות שיש לאנשים".
בובנוב מחזיקה לסווטלנה את היד. יש 

משהו מרגיע בתנוחה הזו של שתיהן, יד 
אוחזת ביד עם הרבה תקווה. כשהיא יוצאת 
קל",  לא  "זה  עמוק.  נושמת  היא  מהחדר 
היא מודה, "אבל זה הכוח של המחלקה הזו. 

רגע אתה פה ורגע אתה שם". 

ללכת עד הסוף
מחכה  מחולון,   33 בת  תורג'מן,  שלי 
ברחם   עיניים.  בכיליון  הראשונה  ללידה 
לי  "היו  עוברים.  שלושה  בועטים  שלה 
צירים בלילה ואני רק בשבוע ה־30", היא 
אומרת בדאגה, "באתי להיבדק, אני מקווה 

שהכל בסדר".
בלה  לה  אומרת  בסדר",  שהכל  "ברור 
וסבתא  לארבעה  אם   ,49 בת  מסטורוב, 
לחמישה, שסוגרת 17 שנה במחלקה. מס־
בדוק  מתכון  הוא  שחיוך  מאמינה  טורוב 
לכל אירוע. "בתחילת הדרך רציתי ללכת 
הבנתי  לכאן  כשהגעתי  אבל  למיילדות, 
שהגעתי למקום הנכון. יש משהו במחלקה 
הזאת שמשאיר כל אחות שמגיעה, משהו 

מידבק".
מה זה הדבר הזה?

לנשים  לעזור  היכולת  זאת  אחד  "מצד 
לפני לידה, או לנשים עם בעיות גינקולו־
גיות קטנות שנפתרות תוך יומיים, ומצד 
זה האתגר להכיל נשים עם מחלות  שני 
שהתה־ סופניות,  לפעמים  אונקולוגיות, 
ליך איתן ארוך ומחבר. כמובן שהוא קשה 
יותר, אבל בצד הקשה הזה יש משהו מע־
צים. אני חושבת שאם המחלקות האונקו־
לוגית והגינקולוגית היו מופרדות, ההת־

מודדות הייתה הרבה יותר קשה".
"כשבאות לכאן נשים חדשות", מוסיפה 
שנמ־ בכאלה  מדובר  "לפעמים  אשכנזי, 
צאות בשלב ראשוני, עם גידולים ברי טי־
פול. אבל יש מקרים שאתה מסתכל ואומר 
'זה רק עניין של זמן'. התפקיד שלי במק־
רה כזה הוא להפוך את הזמן הזה לזמן טוב 
ומרגיע, שיהפוך את הסוף לפחות נורא. 
זה מקצוע לא קל, עם חוויות לא נעימות, 
אבל אם אתה יכול לעשות משהו לאדם 

בסוף ימיו אז הזכות היא שלנו". 

אחוות נשים
בת  לוי,  טליה  ד"ר  ממונה  היחידה  על 
53, שנמצאת במחלקה משנת 87'. "בחרתי 
בת־ ראיתי  כי  בגינקולוגיה  מלכתחילה 
חום הזה הרבה יופי. ברגע שראיתי לידה 
ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, שמ־
שהו בתינוק חדש שבא לעולם ממלא את 
החדר באור שלא ניתן להסבירו. השילוב 
של האונקולוגיה הגיע בהתמחות, והיכו־
בין שני התחומים היא בעצם  לת לשלב 
הדבר הנכון עבורי ועבור כל מי שעובד 
במחלקה הזו. זו לא מחלקה קלה, והעבודה 
מאוד תובענית. יש חולות שאנחנו מלווים 
שנים, לעתים עד הסוף. אתה עובר איתן 

את התהליך וזה דורש תעצומות נפש".
קשה שלא לחשוב על המוות כשמס־

תובבים במחלקה הזו.
הגישה  חושבים על המוות.  "אנחנו לא 
כשהסוף  גם  אופטימית.  היא  הצוות  של 
וידוע מראש כולנו משדרים  מאוד ברור 
אופטימיות, לא מתוך הטעיית החולה אלא 
מתוך כוונה להעביר תחושה נעימה. סוף 

לא חייב להיות קודר".

"במחלקה שלנו הרוב 
המוחץ הוא נשי. 

אני מניחה שיש גם 
גברים שהיו עומדים 

בזה. כשאישה ניגשת 
לאישה במצב כזה, 

יש איזו אחוות אחיות 
לטוב ולרע. לנשים יש 

כוחות שלגברים לא 
תמיד יש"
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"יש נשים שנאחזות 
בחיים בציפורניים ולא 
מוותרות עד הרגע 
האחרון". במחלקה

עזרת 
נשים
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את נקשרת לחולות?
עוברות  החולות  "בוודאי, 

החל  התהליך,  כל  את  אצלנו 
רובן  באשפוזים.  וכלה  בטיפולים 

מרגישות צורך להיות כאן ולא בבית, כי 
כאן הן מרגישות יותר בטוחות. למרות 
שטיפלנו במאות נשים ונפרדנו מחולות 
וקר,  אדיש  להישאר  אפשר  אי  רבות, 
המון פעמים אנחנו יוצאות מחדרי מטו־
פלות ומתפרקות לרסיסים. לפני כשבוע 
נפטרה אישה שטופלה במחלקה שלנו 15 
שנה. זה התחיל בסרטן צוואר הרחם, עבר 
לשד ולפני שלוש שנים גם לאיבר המין. 
קבוע  לנוף  והפכה   ,58 בת  הייתה  היא 
הכרנו  כאן.  מהחיים  לחלק  במחלקה, 
את כל בני משפחתה. היא נפטרה בסבל 
בכינו.  פשוט  מחדרה  וכשיצאנו  גדול, 
יש מצבים שבהם אתה פוגש מאושפזות 
שלפני שנים ילדו אצלנו במחלקה, בצד 

שמאל, ועכשיו מגיעות לצד ימין".
שאת  משבר,  ברגעי  לך,  קורה  לא 
אני  מה  'בשביל  עצמך  את  שואלת 

צריכה את זה?'.
חוזרת  שאני  ימים  שיש  מודה  "אני 
ימים  אין  אבל  רגשית,  סחוטה  הביתה 
שבהם בא לי לברוח. גם כשאני בחופשה, 
אני כל הזמן כאן במוחי ובמחשבותיי. זו 
לא עבודה שמסתיימת בשעה מסוימת. 
העובדה שאני עוסקת בנשים גורמת לי 

לפגוש אותי כאישה".
כלומר?

"אף אחד אינו חסין מפני מחלות. לנו, 
לצוות הרפואי, יש יותר מודעות לסכנות, 
אבל זה לא הופך אותנו לחסינות. כשאני 
רואה אישה שנאחזת בחיים בציפורניים 
ולא מוותרת עד הרגע האחרון, זה מכניס 
שאין  ולהבנה  לפרופורציה  החיים  את 

מקום שהוא רחוק מדי ואין קצה".
יש כל מיני סוגים של חולות.

"כמובן. יש את אלה שרוצות לדעת את 
האמת, שמבקשות שיסתכלו להן לתוך 
העיניים ויגידו להן אם הן הולכות למות. 
יש את אלה שמעדיפות לדעת את מה 
וזה בסדר. אני משת־ שנוח להן לדעת 

דלת להיענות לצורך של כל אחת מהן 
מתוך ההיכרות שלי איתן".

נשים חזקות יותר מגברים לדעתך?
אבל  האדם,  ולסוג  לאופי  קשור  "זה 
השנים בהחלט לימדו אותי שנשים מת־

עד  נלחמות  הן  מגברים.  יותר  מודדות 
אין סוף. בסרטן השחלה, למשל, מקובל 
להמשיך בטיפולים עוד ועוד, לפעמים 

הן חו־ עד המוות, כי הנשים מבקשות. 
שבות על הבית, הבעל, הילדים, על מה 
שנשאר. הרבה מאוד נשים הן עמוד הת־
ווך של הבית. בזמן המחלה הן לוקחות 
על עצמן גם את הטיפול בבני זוגן ואת 
עומדים  הגברים  בעוד  בעצמן,  הטיפול 
פע־ שהרבה  מוצאת  אני  אונים.  חסרי 
מים הילדים הבוגרים של הבית לוקחים 
פיקוד ובאים עם השאלות. השוק הגדול 
מכניס את הגברים למצב של חוסר תפ־

קוד".
יש יתרון בכך שנשים מטפלות בנ־

שים?
"אני חושבת שכן. הן הרבה יותר פתו־
חות לדבר איתי על דברים אישיים ונו־
צר קשר אישי. יש תחושה של ביחד, של 

משפחה, סוג של אחוות נשים".
אתן עובדות במקום שכולו על טהרת 
הנשים, מראשונת המטופלות ועד אח־

רונת המטפלות.
"בנשים יש הרבה כוח ועוצמה, ויש גם 
הרבה ויכוחים ואמוציות, כמו בכל עבו־

דת צוות".
מה למדת על נשים בשנות עבודתך?

להילחם  ויכולות  כוח  יש  "שלנשים 
ולרצות לחיות עד הסוף. אחד הדברים 
שמדהימים אותי תמיד הוא שלמרות כל 
הקשים  הטיפולים  עוברות,  שהן  הסבל 
ותופעות הלוואי, חשוב להן תמיד לה־
גיע למחלקה מתוקתקות, לבושות יפה, 
עם פאה יפה, איפור ולק. משהו בתהליך 
הטיפולי של המחלה לוקח ממך הרבה. 
הצורך לשמר את זה מפתיע ומרגש אותי 

בכל פעם מחדש. זה משהו של נשים".
ד"ר לוי מוזעקת לחדרה של חולה ותי־
קה. היא נכנסת לחדר עם חיוך ויוצאת 
ממנו כעבור מספר דקות. החולה במצב 
הוראות  במתן  עסוקה  ולוי  פשוט  לא 
למחלקה  מגיעה  זמן  באותו  לאחיות. 
שנראית  מוקדמים,  צירים  עם  אישה 
הראש  את  מרימה  לוי  נוראי.  בלחץ 
מהניירת הצפופה ועל פניה הבעה של 
רוגע. "החיים והמוות", היא אומרת, "זה 

שם המשחק".
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בנימה אישית
את מחלקת הנשים פגשתי 

מקרוב במהלך השנה 
האחרונה. מדי יום הגעתי  
לבקר את חברתי, שהייתה 

מאושפזת, לדאבוני, בצד הימני 
של המחלקה. כל הקלישאות 

תופסות בתיאור עבודת הקודש 
של הצוות, שכמו מלאכיות 

בלבן נתנו את כל כולן. 
מספיקה שעה אחת במקום 

כדי להתפעם מהיכולת שלהן 
לנוע ולנוד בין שני העולמות, 

מבלי לתת לאיש להרגיש 
מה מתרחש בעולמן הפרטי. 
ראיתי אותן, את המסירות, 
את העיניים הכואבות בכל 

פעם שיצאו מחדר זה או 
אחר, את המסכה שעטו בצד 

האחד והשני, את השמירה 
ההדוקה שלהן על פרטיות 

החולות וגם את הרגעים 
שבהם לבן נשבר והדמעות 

הציפו. ברגעים האלה הן מצאו 
נחמה זו בזרועות זו בחדרן 

הפרטי, בפאתי המחלקה. 
לא פעם הבטתי בהשתאות 
ובהתפעמות על היכולת הזו 
שלהן להכיל את החולי ובני 

המשפחה, שתולים בהן עיניים 
עם המון סימני שאלה. כמה 

מאותם מבטים הולכים איתן 
אחר כך בדרך הפרטית שלהן? 

"לדרכים אין עיניים לראות 
מה עמקו חלומות הולכיהם", 
כתב המשורר אברהם חלפי, 
ובדרך הזו, שיש בה חיים ויש 

בה תקווה ויש בה צער וגם סוף, 
יודעת המחלקה הזו לראות 

את עומק החלומות, לנוע בין 
כל העולמות, למשש את הדופק 

ולהיות אדם לאדם אדם. 

לימור סימון

אופטימיות במחלקת הנשים. בלה מסטורוב

"הנשים חושבות 
על הבית, הבעל, 

הילדים. נשים רבות 
הן עמוד התווך של 

הבית. בזמן המחלה 
הן לוקחות על עצמן 
גם את הטיפול בבני 

זוגן ואת הטיפול 
בעצמן, בעוד הגברים 
עומדים חסרי אונים"

"לנשים יש כוח 
ויכולות להילחם 

ולרצות לחיות עד 
הסוף. למרות כל 

הסבל שהן עוברות, 
הטיפולים הקשים 
ותופעות הלוואי, 

חשוב להן תמיד להגיע 
למחלקה מתוקתקות, 
לבושות יפה, עם פאה 

יפה, איפור ולק"

בחדר ניתוח???????????

כמו משפחה. ד"ר טליה לוי בדרך למחלקת היולדות


