31.2.31
לכבוד:
מנהל בית החולים ברזילי  -ד"ר חזי לוי
מנהל המערך למיילדות וגינקולוגיה – פרופ' אייל ענתבי
מנהלי מחלקות – חדר לידה – ד"ר אלה איבשין
התאוששות  -ד"ר קלאודיו קריסטל
יולדות – ד"ר סימון שנהב
אחיות אחראיות – חדר לידה – גב' אילנה פולט
התאוששות – גב' פאינה פסקל
יולדות – גב' גלי מרום

מכתב תודה והערכה
ברצוננו להגיד תודה ענקית לצוות חדר לידה ,התאוששות ומחלקת יולדות בבית חולים ברזילי.
אין מספיק מילים כדי לתאר את הערכתנו לאנשים שיום יום עושים ניסים בעבודתם.
ב 11.3.31-בהיותי בשבוע  , 11הגענו עם בן זוגי לחדר לידה עקב הפחתה בתנועות עובר .מלאך במדים ,ד"ר
ג'ברי ,שם לב למוניטור לא תקין והחליט לבצע זירוז .הכל הלך כמו שצריך ,התחילו לתת פיטוצין ,התחילו צירים,
חיכינו להתקדמות ,ואז התחילו ירידות בדופק העובר .סבטה המיילדת ,גם כן מלאכית במדים ,בסיוע צוות רפואי –
ד"ר אלישע וד"ר שצ'רבינה – איבחנו צניחת חבל טבור .תוך רגעים ספורים הובהלתי לניתוח קיסרי חירום ,כאשר
כל הזמן סבטה המיילדת מרגיעה אותי ,במילים ובמגע .וזו התמונה שנצורה חזק בזיכרוני.
סבטה היקרה ,שכל חייך יהיו נפלאים ומדהימים כמוך!
בנוסף ,אנו מודים מקרב לב לד"ר אלישע וד"ר שצ'רבינה שביצעו את הניתוח .המקצועיות והזריזות שלכם הצילו
את חיי בננו.
כמובן ,ידוע לנו שהיו עוד המון אנשי צוות שלצערנו ,עקב המצב ,נבצר מאיתנו להכיר ולהודות אישית ועל כך אנו
מתנצלים .לכן נודה באופן כללי לכל אנשי משמרת ערב של  11.3.31בחדר לידה.
לאחר הניתוח הגעתי למחלקת התאוששות ,לידיים המחבקות של לילי ,וורה ואלכס .לא ידעתי איפה אני ולא
זכרתי מה קרה כשהתעוררתי ושם הסבירו לי הכל ,הרגיעו וטיפלו בעדינות .המון תודות לכם על הנועם והרוגע!
ולבסוף הגעתי למקום שכולו אהבה וחום – מחלקת יולדות .החל מהקבלה ועד השחרור הרגשתי שאני בידיים
מקצועיות ,מעודדות ותומכות .אני בכוונה לא מציינת שמות ,כיוון שכל הצוות ,ללא יוצא מן הכלל – המשק ,הכוחות
עזר ,האחיות והרופאים – תמיד עם חיוך ,עם מילה טובה ,עם התעניינות ,עם עצות מועילות .כל זה תורם
להחלמה מהירה והרגשה מעולה.
אז שוב תודה רבה לכל אחד ואחת על הטיפול המסור ,על המקצועיות ועל האנושיות.
מאחלים לכם אושר ונחת מעבודתכם ,שנים רבות של עשייה וכוחות ,שנים גדושות חסדים ומצוות.
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