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בועותמצב
חולים.בביתנמצאתביקורונה׳במלחמהביותרוהקשההאמיתיתהעבודה

הפך׳ברזיל"הרפואיהמרכזחולים,אובחנווסביבתהבאשקלוןשגםלאחר

ולילהיוםמסתובבלויחזיפרוסישבו.והמחלקות"עודואתושינהלחמ"ל

שהואלפניהוירוסעללהשתלםבתקווהמענה,לתתומנסההשונותבמחלקות

ראיוןעלינוישתלט

׳ברזיל"דוברותדודאביעוזתמונות:אזולאיקרן־אור
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;בדירע׳ב־ויל־'דוולי?יד.

מיגץ,ללצולחימהשלמצבי?
כעיוו!שלמלאה,En'713של

פרסומיםמעשלאוגשתקציב

זעםהדונות,בשניםשליליים,
לביר!לרחויפרום'הגיעמזוז

שבנייו!ההלפניו,שינההחולי?ביו!הדרלים,

־יופאיםוו7םוןוזוישיתמחלקותמםוגן,מיון

לאאחד.אףאךחראשינה.מהשירהמומרי?

שתםדקדיונהלבגיףהחוליםביתאתהכין

ביתאחרכדנעשרבנים.הכילאאותנוגש

ירעהשלאחידושלמתכינתגבנסהתילים
להתגוררכשעטעברלויחדפרום'המדיגה,
רהיקהאחרונים,בשבועייםהרדליםכביר.
וםו70ישהמהאישהמזמן,לאשנולדהמחנכזיה

סדיעלעלההעניבה,אתהורידהניחה,

החולי?בביתמשסרליהתלשלוהניתוח

רגעככלמוכניםלהיותמהעובדיםוסכקש

לשיחהאותותפסגולישיבהשיחהביןנתין.

והבנוהקורונהבתקופתהחוליבביהעלקלה

לסמוך,מיעלשיש
בימיםשלומךמהשלום,חזי
אלו?

קליםלאיפיםשיג.ננרר;ב־יאיםהי,ינדוך
עליגו."קוברים

שונהברזיליהחוליםריחהאם
מכירים?שאנוממההיום

אותי,שסבי־יםמשהלדזלומיןשונההחיל?'?בית

השתנו,התשתיותרובבהימ-ה,נתחילראשית

JiEbiiפוזלדףלבניית־?ml:חלקובניני

אתמהיכורלשנות1ש?שהלק־ו,לבנותאיpma;רכשאני

מושלהבנייתמחלקה,עלועיברתהתבניתכל

מלאההגנהלשפקישכתכלית,שונהקורינהלחולי
סבתן?בלילונתהחליםשלטזהלשובידורלצוות
שנ-יתןככלע־מגעזשבנילוגיים,באשצעישרםואה
וזשוליש,"הצוותשלחישיךואפשר

דוגמאליוון

דנשיטה,אתשריפק,אתשטכטר'?מבשר

הרבריםאתהגדולושיהיהלחודוששח־כיכורצתז,

ההילהעםלרנדאפשריתישל"זיה,בטוביטוו

אששיותאליו.להיכנשלאקיגפרנב,ויראודרך

אתבווקחושןשבללשרי,מתחתמכשירלילשיב

אתשעימעלמכשיראותולחברשלי,הנסיכות

שלו,הריאותשלו,הגרץאתרואהשלי,הראית
נקיבאיוו־י"סבשזרושאבגיוגיטווישמשדרהבל $TS1$באיוונקי$TS1$$DN2$באיוונקי$DN2$
טלפוניםענ7ךת,תקשי־תלנוישזה,אתורואה

ישהלפו־שבכל $TS1$הלפויש$TS1$$DN2$הלפויש$DN2$,עםונרנדטתקסראניטלוידש
עוברתגםבזד;לויששאסטוב,גבווההחולש

אית1,"לדבריבילהבוציאלית

שלהגדולהאחעללנותסבר
ברזילי

מכךעשלו,7ןואאניהגדולהאההרד,?בגינו
אתרואההחולשטילדושונים.תשנחלסלויזיה

שיה,מנהלים1השאותרריאתוה־יופאבטסךהרישא
?שהלקיתשתיבגינוחנך,עתקהוןזההזההדבר
לתקשירת,להנשמה,נקרותתוששתעשכאלה,
עשהדטדה־םוהצייתשוהישהעכורהבאןנעשתה

שתיכנוהם?מיש™־שהמצוינת,?בזהכאן

טיליםליאךושולים.טביתטבזדיתמדלקות

ייםעבריהםאליהש,שערכתיאתלהרע?שנתעל

בגרורלתית,?שתהוהרכו,כבלים,ששחיליולילד:,

יוכלושאהיותנכוןו־ימהתרשיםעסודלתות,
להתלבשאהד,שפקובלצאתאהד,מ:ק1םלה־׳כנם
שעליהן."שטיגוןהורדתpma;בד.ינתטסורדת,כצו־ה
המול׳??ביתתפקודומרחינת

איןאתו!,50ב-ידושהזוליםבבית'שפעילות
ניתוחיםרקאלאאלקכיביב.ניתורםכטעם

משנוו!ורבדיםלסרסןשקשודישוטיפוליםדהיפ־ש

כוללטיפוליששטוןדהפרקהנרותנתתיהוד*
שהערתזלקשוץ,מרפאותאיןשורות,שיפילי

נשצאיםב־ש"חמצוות30להיוםנשיןכשיחד,1טצא

בשת,בביח־ $TS1$,בביחבשת$TS1$$DN2$,בביחבשת$DN2$כלנדבק.לאאהראךעליץלשולי

לשנייש,השיוןאתהילקנוסונש,דמיו?מדו
נכנסיםובשיטהבדרכימשלותעבשמגיעשלק

לבכןלאמנתעלבבירזומסיפל"םלשהלקדישר
כ־תהניבpma;יב,הטעופלים1אתורפואיהצוותאת

לטגןחןשהעדרוניתלדלוטיןהשתנהההירם
שאניקריששטששנרזושניתן,ככלועוותאת

לו־ביףההודים,אתלבורועליה,שתפשו־לא
שיחאצור•שנתעלשרחק,רפיאדשלשבנולוגיית

אםישאיאליששעולו:'שיחלהבותשהוליש,עש

שנסטה,במכונותל־וצשיידטוגנת.יפואהציד,

כעלהעובקיםאגושונה.הזוליםביתב7צור

או(־,*רבלבשיםולאבקרונה

המצב?עלאינדיקציהלכסיש

שיחתלנוישהצורות,עששרברישדזטןכליאגחנו

במעשוע"־הושיהיתהבריאותמש־”עםחומות

לטחויודעי?ספייתשטוןקוראיםאנויום,כל
שללעטותDN2$$עזךTS1$$DN2$$עזךTS1$$עז־להצריךלמשלאניבפיד,עדךלה

מוגשמים,100

שנגיעמאמיןכאמתאתה
כזו?לכמות

טהזהעבשידרואעשאנוסהכשבור,תלוי*שבל

שוטריםא?השגר,תוצאיתאתשבוע,לפגישקרה

תקפתזזבישבועיים,שנדעבעז־נראהאותו
לאמבץ,לאהציבורוזע,ובלהדגירהההדבקה,

ובטלוטזחבפארקיםללנתלעצשומ־שהמעבד

שהדבקה,שעוראתטביניםלאהםציבו־"ם.
שהרבלהמשטלףיםאחווsoב-לשטחתגואמנם

אצלאחז,דואהששתבביששיעדקלה.היא
ביטוי,לירבאזפחתהיאהילדים

יי

בניגו"ודאהוועשטהלהמניניםלאאנעיםאך

ששפעת,יותרמשכנתשיאיותר,טדביקזלשפעת

אשגםהדוואות.עללשמדצריניםאנשיםלבן

נששמעפדה,אתרואהלאאתהאםגםקשז,זה

בכיתלעבתמשכית,יוצא?לאואתהשסעטבאם

הווהאינבראקציהאגשיבעשאינס־קציהולטנוע

הבל,מים,במינדבקיםאבשיסדשו־םאנומדבקת,
אתלואסאפסיהזו,־בקרהדאתלניגועאפעד

אתלצטצםאששיה1ו,השחלהשלהצמזהקצב

בששטעתתלויזהשחוליש,כביתשחולישכטות

שזנו,*העצשית

חוקיםכיתאנשי?כמהעל
אחראי?

,"והסביבהDN2$$אויאעלןזיוןTS1$$DN2$$אויאעלןזיוןTS1$$אעלןזיוןאוי־יכל

להגיעלאמאנשיםביקשתם
הסחולים,בביתלבקר

מקשיבים?
במייחדביקשתילהפנים,מתחליםיאנע־ם

הללוהטבקרםיגיעו,לאשהילדיםלזקנים,
אתולשרביקהמחלהאתאית?לשביאיכוליש

שלהם,"היקרש

לשפעתבניגודהיאהזושהמחלהמביני?לאאנשים

אנשיםלכןמשפעת,יותרמסוכנתוהיאיותר,מדביקה

א?גםקשה,זהא?גםההוראות,עללשמורצריכים

לאואתהמשעמםאםגםהמשפחה,אתרואהלאאתה

אנשים.ע?אינטרקציהולמנועבביתלשבתמהבית,יוצא

כמונדבקיםאנשיםרואיםאםמדבקת,הזוהאינטראקציה

להא?אפשרהזו,ההדבקהאתלמנועאפשרחבל,מים,

אתלצמצםאפשרהזו,המחלהשלהצמיחהקצבאת

העצמיתבמשמעתתלויזההחולים,בביתהחוליםכמות

שלנו."
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ר.ת5אותצוותעםלויחזי׳ר"ר

המחלקהאתהעברתםלמה
הגריאטרית?

אוויחלתפוךכדיהעברנוהגדיאפריה"את

רבחפניהעכשי'ישחשודיוש,לשחלקת

קושישיעול,חום,ע?חיליםהטיון,לדודי
שעםסיכלטכעבר,כשדנהשבחינתנונשטה,

אלובנגיף,גדכקכידושירהלל'התסטינים
שלאאלהמר"א,עםטתואטיםשכבירוד
פבצעי?אנוכאןהוליםלביתסגיעי?בבידוד

יותרשט־ינישיםאלהקוי-ונח,בדיקתלחם

שטדגיש"םאלהלבידוד,הביתהנשלהיבטוב

טחםאודכללדתאשפו,נשאריםשיםלא

כטתלין!לערבביכולאניהדי,1ריך
תשדרי?בשהםאךהחולים,כלאתקורונה

לבשריכילאניחרד.אחרלכלשריךאני
שעותותוךחולי?בביתטעבדהשפתחנו

אתעישיםלטיאינריקכיהישהועאיה.יש

טאוד."־ירבהכידאוהתועושיםהויהבדיקה

מסוכנת?היםבחוףריצההאם

שפחותבטחאךבבודריש,מפורש"שיעשו

התקהלות.
ידבק?יהניתןבאמתהאס
מעלית?שלמכפתור

עדשעותהישתיירוםיודעיש"אגחנו

גםלהידבקותכבנהישלכןטששחים,

כשעלית."

העיףהתפרצותעלעומענו
עדייןשאיןזהאיןרב,זמןכבר
לכתות?רמזאותרופה

שלוקחיםתרופותלתרופות,רטז"יש
תרופותאייז"ש,אוטלר־יחאה-ותכטולשחלות

חזה.טהסוגוירוסיםעשלהתשרדרשיודעות

שאודשהואלשריתלכולנו,חדשהיאהוירוס

,2002בשנתכאןשהיההכאוסליירוםדרסת

אנותרופות,טנכיםאותו,לושדיםאנולכן

חלקןוכידקיםאותן,לחוליםתריפיתנותנים
בשלבעדייןאנחנולא,חלקןטשפיעדת

סידע."איכוף

rr

צריךאבלנכוון,מלחיץזה

80האנשים.אתלהרגיע

וחלקהקלהמהמחלהאחוז
אסורתסמיני?ללאאפילו

לאזחאךאחזה,לשכוח

לזחיחות,לנולגרוםצריך

לקחתצריךעדייןאבל
אךאתזהבפרופורצי!ת.

ביתעלעומסליצורהחשש

אחוז20אםגםכיהחולים

מאוכלוסיהמסובכיםיהיו

שיפגעואלפיםמאותשל

מערכתאתמעמיסזה

כמהצריךלכןהבריאות

במגעלבואלאשיוותר

יהיהמהולראותולחכות

הבריעותמעוררומנב"לליצטן,niwmnעם
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לא?קצתמלחיץזח

אתלהרגיעגר־יךאבלגבון,מלתיץ"וה

אפילו,לקתידקלהמהמתלהאהוז;Dampהאנשים,

לאזהאךזה,אתלשכיראסירתפמיניםללא

צריךעדייןאבללותיהות,לגולגרים1דיך

ליגורהחששאךבפייופורציות.זהאתדקרה

אחוז20אםנםביתהוליסביתעלעומס

אלפי?מאותשלמאובליםיתמפובביםתלו

לבןהבריאותנועדכתאתמעמיםזתשיפגעו
ולהבותבמגעלבואלאשייתרבמהנריך

יהיה,"סהולדאות

שה?שסיקרבאיטליהרופאיש
האם.,60גילמעלימי?!מנשלא

בעתידתלךגםכאןהמדיניות

!הזה?לכיוון

הזה,במגבלאעדייןאנהנווהלילה,"?חס
אלאאידיאולוגיה,מתוךלאואתעושיםהם

שקורהמהנוראוזתבאמצעים,מהפורמתוך
הזה,"למקוםנגיעשלאמקיוהואנישם

בגד,עםלהסת1ב1החלטתלמה
ניתוח?

אניאתמיל.רקוהאתהתתלתי"האpma;ת,

רוגהלאיאניתהיליםביתבכלמכתיכב

היוםשכלאחדיהביתשלהבגדיםאתלהביא

לכןהללו,הכגדיסעםבמחלקותהסתובבתי
למרותלעשות,נכוןיותרזהכך,ההלטתי
בבלמשתמשאנילמהלקהנכנםשבשאני

מסיבה."כוללהטיגון,אמצעי

היאכמהעדמסיכה,אפרופו
הידבקות?במניעתעוזרת

עוזרתלאהיאלהפיץ,לאלךעז"וית"?המפיכה

שלבסקרהרקעדז"יתt?71לקלוט,לאלך

קפהלביתאיחההולךאתתאםמשפל,תילה
שטויית,זההידבקות,ממךתמנעלאהיא

יהיהמההקורונה,שאחריביו?
פה?

הפגעים,אתללקקלנשום,גצש־יך'אגהנו
לכיתיקרהמהלשגרה,תיודיםאיךלדאות

זהתבדיאות,מערכתלכל'בכללתהולים

מטשיכיםאיךללמודנצטרךפשוש,יהירלא

תקגיבים,אילוההילים,בתיאתלהפעיל
הביתה,ילבוכמהלקליט,נובלעובדםכסת
אחוזפמאהלמעלהע?הייגוחודשייםלפני

תהיהזה,אתזוב1לאאהד;1t|lt'תפוסה

להיותשנגסז־ךהתאוששותתהדמת,עקימת

ביתלזר"בנוגעבקשרהבדייאיתפשר־עם

יהקגבבניהשדבפרויקטיםהתודלוצלים
שיפוץלהתתילרצינווז,פהותוההואם
בבלזוכרלאאנירעך.שגםלילההררשל

בזו,"ומגיפתבזתבדיאיתיסשברשנות"

ונהיהיעבורשדהלךנראהמחי
דה?כלמאחורי

ואנילשישים,ניתנההנביאהמושג,לי"!דין

שדשה,'שאניחושבתלאשאתמאסין

להעבירשתרצהמסריש
ולקורא,?אשקלוןלתושבי
שלנו?
?"

כנהברויליהחוליםביתיקדים,תושבים

ביותרותומתקדםטבנילוגיותאפשדייות

הלילה,בסונשמיסגםקורינה,בחולילספל
הרפואהעלתפמכוהדית,הימןעלתשמרו

השקעהתוךלצרכםנעטודשלעולםבקהילה
כולנוביהראףקטןלאפיכוןולעתיםרבה

אתלטפהונחזו"יולוההמשבראתנעביר

והמוינר,"?הקהילה

מדהימהעבודהכאןנעשתה

כאןעשההמדוהיםוהצוות

בהמישהמצוינת,עבודה

מחלקותשתיבנוהםימים
איןהחולים.מביתמבודדות

אתלהביעמנתעלמיליםלי

עבדוח?אליהם,הערכתי

כבלים,השחילו1לילה,יום

םגרודלתות,פתחוהרסו,

זרימהתרשי?עשודלתות,

להיכנסיוכלושאחיותנכון

ממקוםלצאתאחד,ממקום

בצורהלהתלבשאחר,

הורדתמבחינתמסודרת,

מעליהןהמעון

מעיףחולים14מאושפזיםהחוליםבבית

־1בינוניבמצבקשה,במצבהקורונה

קליםמתסמעיםסובלים

מלון.לביתשוחררומסופלי?ארבעה
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