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בנוסף לטיפול, היתה התארגנות למניעת זיהומים מכיוון 
שחלק מהמטופלים היו נשאים או חולים פעילים של 
MERSA, CRE, VRE. כדי להביא לירידה באחוז רכישת 
הזיהומים בקרב המטופלים, מוינו הפצועים לתתי מחלקות 
והוטמעו דפוסי התנהגות אספטיים שלא היו מקובלים 

ומוכרים אצל המטופלים הסורים. 
המחלקה חולקה לשלוש תתי מחלקות או אגפים עם 
הפרדה במעברים, כדי שהצוות המטפל בלבד יוכל לעבור 
עם קריאת התג. לכל תת-מחלקה היה מטבח, לובי, 
טלוויזיה, שרותים ומקלחת. כמו כן, דאגנו לספריה לשעות 
הפנאי. בשלב ראשון נתרמו מאה ספרים מצוות המרכז 

הרפואי, ובהמשך נתרמו ספרים נוספים.
באגף הראשון אושפזו מטופלים חדשים, שעברו סקירה 
או  “נקיים”  ולפי התשובות הועברו לאגף  לווירוסים 
“מזוהמים”. בכל חדר בודדו מטופלים עם נגיף אחר. הדרכת 
המטופלים ע”י הצוות, העקביות וההתעקשות של הצוות, 
לצד שיתוף הפעולה של המטופלים הובילו בסופו של 
דבר לאפס רכישות חדשות של זיהומים. הישג זה הוכתר 

כהצלחה אדירה. 

ברצוני לשתף את הקוראים בחוויה מיוחדת מאד שעברתי 
בעשייה שלי בסיעוד. חוויה אשר לא יכולה לעבור על אף 
עובד בריאות, אם לא מתקיים תנאי אחד חשוב - להיות 

אחד מצוות “המרכז הרפואי לגליל” בנהריה. 
במרץ 2013 הובא למרכז הרפואי הפצוע הסורי הראשון. 
ברבות הזמן, עם העליה במספר המטופלים, המרכז הרפואי 
לגליל ראה צורך להקים מחלקה מיוחדת לפצועים הסורים 
המאושפזים. המשימה, שהפתיעה אותי בהתחלה והביאה 
אותי להתלבטות מקצועית כאחות אונקולוגית, הוטלה 
עלי. ביוני 2015, בסיועם של הממונים ובעזרת צוות מיוחד 

שנבחר נפתחה המחלקה.
מאז טיפלנו בכ-3,000 פצועים סורים, מתוכם 40% נשים 
וילדים. פצועים אלה היוו 70% מפצועי מלחמת האזרחים 
בסוריה באזור הגבול, אשר הופיעו עם מגוון פציעות. 
וההתמחויות:  הטיפולים  רצף  כל  את  כלל  הטיפול 
נוירוכירורגיה, פה ולסת, פנימית, קרדיולוגיה, אורתופדיה 
על כל תתי ההתמחויות שלה, כירורגיות מכל הסוגים, וגם 
מספר של חולים אונקולוגים שאובחנו תוך כדי הטיפול 

בפציעות וטופלו לפי הפרוטוקולים המקובלים. 
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“מחלקת אורחים” - אחת לשלושה שבועות התקיימה 
מרפאת ילדים בארגונו של צה”ל, בה הובאו ילדים לאבחון 
ולטיפול. כל ילד הגיע עם מלווה וקבל יחס וטיפול אישי. 
הילדים עברו בדיקת מומחים, הדמיה, טיפולים ואשפוז 
בהתאם לאבחנה. דאגנו לצייד אותם בתרופות ובעזרים 
לפי הצורך, כמו מד סוכר, מד לחץ דם, מכשיר אינהלציה 

וכדומה.

גורם עיקרי שהוביל להצלחה היו העובדת הסוציאלית 
ומנחת קבוצות, אשר ליוו אותנו וארגנו קבוצות תמיכה 
ועיבוד טראומה. התערבויות אלה עודדו את הפצועים 
מסוריה להיפתח ולהוציא את הטמון בנפשם. במהלך 
התקופה הגענו איתם לקבלת האחד את השני, למרות 
והנורמות  ולמרות התפיסות  והדתי,  הפער החברתי 
החברתיות השונות. הם גדלו וחונכו, לדבריהם, על הידיעה 
ש”ישראל היא מדינת אויב שהורגת נשים וילדים” ובפועל 
זכו להכיר מדינה תומכת, עוזרת ומכילה - לאו דווקא מהפן 
הרפואי. המטופלים הסורים זכו ליחס אנושי וחם. הם 
ראו שהישראלים ארגנו תרומות לפי צרכיהם: מזון, ביגוד, 
הנעלה, תרופות, חבישות וציוד. תושבי העיר נהריה הקימו 
אגודה לעזרה לפצועים, שבאמצעותה הגיעו תרומות מכל 

המדינה, הם שוחררו מצוידים עבור כל המשפחה. 
באופן אישי, היתה זו עבורי התנסות מעצימה ומקצועית, 
הרבה מעבר לתפקיד הרשמי של אחות אחראית ושל 
משימות הסיעוד השגרתיות. חלק מהמטופלים אושפזו 
במשך חודשים עד שנתיים, ונוצר עמם קשר מיוחד, מלווה 

בתמיכה בעידוד ובקבלת האחר ללא תנאי.
לסיכום, המרכז הרפואי לגליל שבנהריה הצליח לבנות 
מערך טיפול כוללני בפצועים הסורים, המושתת על אמון 
ושיתוף פעולה. היתה לי ולשותפי הזכות והגאווה להיות 
חלק מהתהליך המבורך והאנושי הזה, שבאמצעותו זכינו 
להיות עדים לתהליך שינוי התפיסה בקרב מטופלים אלה 

וקבלת האויב כחבר תומך ועוזר.
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על הסיוע בהפצת העיתון ובקיום פעולותיה השונות של העמותה


