מבדיקה שגר

ללידה־ !1J1־ הצי שעה

ליאת תדד תושבת שדרות בת ת  -38הגיע לבדיקת מעקב הריון שגרתית בשבוע ה 39-כשחיברו
אותה למוניטור הרגישה שיש לה צירים  -שהובילג ללידה מהירה ומפתיעה בתוך התרפאה
באשקלון" .דיר נמזוב היה מדהים הוא היה רגוע
«<ליארנ חדד תושבת שדרות לא חלמה שאת
בדיקת ההיריון השגרתית שלה במרפאת ",מככי
והשרה עליי נחת בלידה ,ביקשתי שהאחות תהיה
שחתי בריאות" בעיר מגורית היא תסיים ע□ תינוק
איתי ,היא תיכתה איתי עד ש ווידאה שהכל
בריא !שלם על הידיים ,בסוף השבוע האחרון
טוב ושא ני בסדר",סיפרה השבוע חדד בהתרגשות.
הגיעה חדד בשבוע ה־ 39להריונה לבדיקה שגרתית
"היא התקשרה אלי לאחר מכן כדי לברר מה תצבי
שבמהלכה חשת צירים ,שהסתיימו בלידה תקינה
ואיך אני מרגישה .ההתעניינות הזאת מאוד רגשה
במרפאת'מכבי שרותי בריא1ת י בעיר.
אותי ,ג□ הרופא הפתיע אותי היום .לפני המשמרת
שעושה
בפי
'ליאת הגיעה לבדיקת מעקב שגרתית
שלו בבית החולים ,התקשר לבדוק לשלומי .אני
כל אישה בשלבי□ המתקדמים של ההיריון ,חיברתי
לא ח!שבת שאם הייתי נופלת על צוות אחר הייתי
לה מוניטור במסגרת הבדיקה ולפתע היא הרגישה
עוברת את זה ככה .הם תפקדו למופת ואני מודה
צירים מאוד חזקים -הכל קרה תון פחות מחמש
להם על הטיפול ועל החוויה המרהימה הזו .עכשיו
דקות " ,סיפרה דניאל גביו אחות במרפאת מכבי
ברור שהתינוק יהיה חבר בתכבי שרותי בריאות",
שירותי בריאות בסניף שדרות .י ד״ר אחמט נמזוב,
ג□ הצוות הרפואי לא נשאר אדיש ללידה יוצאת
רופא המשפחה שנכח במרפאה ההל לבדוק את
הדופן" ,הייתה ח וויה מדהימה ,אמרתי ליולדת תודה
ליאת .למרבה ההפתעה .היא חייתה כבר בעיצומה
על המשמרת יוצאת הדופ]" ,תיארת האחות דניאל
של הלידה והבנתי שאנחנו כנראה ויילד אומה
את הארנע מנקודת המבט שלה" ,כולם עשו בדיוק
במרפאה .התמלגו לטפל בה ובמקביל הזעקתי
את העבודה שלה□ וזה היה שילוב מדהים ,השקט
אמבולנס",
הפנימי של ד״ר נמזוב השרה אותרה טובה ,האמא
באותו שלב ליאת כבר הבינה שהלידה קרבה ,לכן
הייתה אלופה ,חשבנו כל הזמן על איך אנחנו
התקשרה בדחיפות לבעלה ,אבל גס היא לא שיערה
מייצרים חוויה מדהימה לאמא בזמן החשוב הזה,
עד כמה קרובה",השבתי שהיא תלד אולי באמבולנס
היה לי מאד מרגש ואני מרגישה חלק מהחוויה
בדרך לבית חולים ,העברנו אותה למרפאת אחיות
הפרסית שלהם".
שם יש ערכת לידה וכל הצי1ד הנדרש לצורך הלידה,
"כבר יצא לי ליילד באמבולנס ,זו לא פע□ ראשונה",
ברגע שהיא התיישבה בכיסא ,הייתה לה ירידת מים"
סיפר ד״ר נמזוב ".כל הכבוד לאמות דניאל
משחזרת האחות .האמבולנס הגיע תוך כמה דקות,
שהתעקשה לבדוק אותה לפני שהיא עולה על
העלו אותה למיטה ודקה אח״כ החלו צירי תלתן "
האמבולנס ויוצאת משדרות .נדירות הפעמים בהן
ליאת כבר הייתה בפתיחה של 010״מ והראש התל
אישה יולדת בתוך מרפאה בזמן כל כך קצר .מזל
לצאת ,ד״ר נמזוב התל ליילד א!תה בתוך האמבולנס".
גדול שהיה פה צוות מקצועי שידע לתת טיפול
תוך  15דקות הגיח לאוויר העולם תינוק קטן בריא
מהיר ונכון ובזכותו יצאה מפה יולדת עס תינוק בריא
וחמוד בלידה רגילה ,לאחר מכן פונו האם והתינוק
הטרי להמשך טיפול בבית החולי□ "ברזילי"
ושלם על הידיים.

