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זה קרה אצלנו בשבוע שעבר במחלקה להשתלות מח עצם. 
היה זה יום קשה ביותר. הצוות הרפואי בדיוק הודיע לא’, 
בת ה-19, תיירת מרוסיה, שאין כבר יותר טיפולים להציע 
לה. לאחר בשורות איוב אלו, היא החליטה לחזור לביתה 
וכבר התחילה להתכונן לקראת טיסתה הביתה בעוד יומיים. 
הייתה תחושה כבדה וקשה במחלקה. כל אחד ניסה למצוא 
דרך לעודד אותה ואת משפחתה, ללא הצלחה. עד שאחד 
האחים נכנס אליה ושאל אותה אם יש לה חלום - משאלה 
שהיא תרצה לממש. היא הביטה בו עם ציפייה בעיניים 

ואמרה שהייתה רוצה לעשות צניחה חופשית. 

לפעמים חלומות מתגשמים…

בקפידה ולמחרת א’ נסעה בליווי אחד האחים מהמחלקה 
לצניחה החופשית, יחד עם משפחתה. זאת הייתה חוויה 
בלתי ניתנת לתיאור. במילותיה של א’ “הרגשתי כמו בחלום. 

הרגשתי שאני חיה”. אז כן, לפעמים חלומות מתגשמים.
רבים ממטופלינו מגיעים דרך תיירות מרפא, לרוב לאחר 
שתמו האפשרויות לטיפול במדינתם. הם מגיעים אלינו 
מלאי תקווה, כאשר מחלקתנו היא תקוותם האחרונה. 
על בסיס תקווה זו אנו מטפלים בהם והופכים להיות כל 
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מאותו רגע הצוות נכנס לפעולה. בוצעו טלפונים רבים עד 
שהצליחו לשריין מקום בשבילה לצניחה חופשית ביום 
המחרת, וכל זאת כתרומה. הארגון של הצניחה, מלבד היותו 
מהיר ומיידי, היה צריך להתחשב במצבה הבריאותי של א’, 
שכלל מתן תרומבוציטים לפני הצניחה, שכנוע הרופאים 
למתן אישור לצניחה וליווי של איש צוות רפואי. הכל אורגן 

אפרת, לוי

מדברים מהשטח
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עולמם, מאחר שאת כל המטפלים, החברים והמשפחה 

השאירו בלית ברירה בארץ מגוריהם. כאשר השתלת 

מח עצם מצליחה והם שבים לביתם, אין דרך לבטא את 

שמחת הצוות ואת ההתרגשות שמתלווה אל הפרידה. אך 

כשזה לא קורה, כשכבר אין מה להציע מבחינה טיפולית, 

המטופל שב לביתו להיפרד ממשפחתו ומחבריו ברגעיו 

האחרונים. מצב זה מלווה בכאב ועצב רב, הן מבחינת 

הצוות והן מבחינת המטופל. אנו שולחים אותם לדרכם 

עם כל מה שניתן באפשרותנו, תרופות נגד כאבים, ושיחות 

עם המשפחה לדרכי מתן טיפול תומך. עם זאת, לפעמים 

אנו, הצוות, מרגישים כי פרידה זו אינה מספקת ומחפשים 

דרכים נוספות להתמודד ולהיפרד.

הדרך שלנו, הצוות, לתת למטופלים אלו בימיהם האחרונים 

נקודת אור חיובית בתוך כל הצער והיגון, היא לממש 

משאלה. מעין צידה לדרכם האחרונה, כאשר הקו המנחה 

אותנו הוא ממשנתה של קובלר-רוס “האנשים היפים 

ביותר שהכרתי, הם אלה שידעו ניסיונות, ידעו מאבקים, 

ומצאו את דרכם אל מחוץ למעמקים” אובדן,   ידעו 

 .(Kübler-Ross, 1975)
כמו כן, מימוש המשאלה יכול לספק הזדמנות, אפילו 

קצרה, לחיות חיים מלאים, של איחוד הפיזיות והרוחניות. 

המימוש מאזן בין חיי הסבל, הכאב והייסורים, על ידי קידום 

 Ewing,) חוויה מלאת תקווה, לבין ההתקדמות לעבר המוות

.(2009
במאי 2014, ביום רביעי אחד בשעות הצהריים, רופא בכיר 

פנה למחלקתנו עם בקשה לאשפז את מ’, תייר מרוסיה 

בשנות העשרים הראשונות של חייו. מ’ מוכר למחלקה 

כאשר עבר השתלת מח עצם מתורם זר רק חודש וחצי 

קודם לכן. ההשתלה נכשלה וסיבת האשפוז הייתה לייצב 

אותו לפני חזרתו לארצו. בקבלתו למחלקה מ’ היה חלש, 

חיוור וכבוי. אח מהמחלקה ניסה לעודד את מ’ ושאל אותו 

אם יש לו משאלה. מ’ ענה שתמיד חלם לטוס במטוס קל. 

מוקדם ביום חמישי בבוקר התחלנו לפעול, ולמחרת סודרה 

למ’ ואמו טיסה פרטית. בחזרתו משדה התעופה, צוות 

המחלקה קיבל את מ’ ואת אמו נרגשים. בעיניים מלאות 

התפעלות מ’ אמר “זהו היום המרגש ביותר בחיי”. הוא לא 

רק טס, אלא לקח שליטה על ההגאים והטיס את המטוס 

בעצמו. במוצאי שבת מ’ חזר לרוסיה, ולאחר כחמישה ימים 

נפטר.

מימוש המשאלה בסוף החיים, יכול להקל על המעבר 

אל המוות אצל המטופל (Ewing, 2009) ומשפיע הן על 

משפחתו והן על צוות המחלקה. למשפחה זה נותן כוחות 

מחודשים וזיכרון מיוחד שיישאר לנצח, של בן משפחתם 

כאשר הוא שמח ומאושר. במחלקה ניתן לראות צוות אחר, 

צוות שמסתובב עם ראש מורם, שגאה בהצלחות שלו, 

ובנתינה שלו. צוות שנותן מעצמו כדי להיטיב עם כל אחד 

ברגעיו האחרונים לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה 
נפשית. צוות שנותן מעצמו כדי לעשות משהו קטן, לממש 
חלום, אך ההשפעה שלו נשארת לעד. ואנו, אחים ואחיות 

במחלקה זו, גאים להיות חלק מצוות כזה.

מקורות

Ewing, B., (2009). Wish Fulfillment: Palliative care and 
end-of-life intervention. Journal of Pediatric Nursing, 
35(2), 81-85.

Kübler-Ross, E., (1975). Death: The Final Stage of 
Growth, New York, NY: Touchstone Books.

ח
ט

ש
ה

מ
ם 

רי
דב

מ


