של ליד1ר

הנס
לידור קנאפומחולון
מצבה
ובאורח

חשה

הידרדר והיא

פלא

יממה

ברע

הורדמה

בשבוע

ובתוךזמן קצר

כשהיא חשה מעט ברע
וד 82להריונה הראשון,

מצבה

הידרדר והיא הועברה

למחלקהלטיפול נמרץ כשהיא סובלת מדל־
$TS1$מדלקת$TS1$

o

והונשמה

לאחר הלידה

לידור קנאפו הגיעה לביתחולים

 E9׳וולפסון׳

בשבוע

ה־ 82להריונה

היא

הרופאים

ואושפזה

נאלצו ליילד

$DN2$הצליחו$DN2$להציל
חו
"הגעתי לביתהחולים
וחשבתי שיש לי
וירום",

את חייה ואת חיי בתה.
כי

הרגשתי

מספרתקנאפו ,תו־
$TS1$תושבת$TS1$

חולון" .הגעתי ביום ראשון וביום שני
שבת
$DN2$תושבת$DN2$
בלילה הרגשתי שאני לא יכולהלנשום,
הדופק שלי השתבשוהעבירו אותילמחלקה
שצריכים
לטיפול נמרץ ,שם אמרו לי
$TS1$להרדים$TS1$
לה־
רדים
יילדו
$DN2$להרדים $DN2$אותיולהנשים ושבמידת הצורך
אותי .אחרי שלושה ימים שבהם הייתי מורד־
$TS1$מורדמת$TS1$
$DN2$מורדמת $DN2$ומונשמת התעוררתי ואמרולי מזל
מת
טוב",
היא

מספרת על

הימים שעברהבין

חיים ומוות

בניתוח

אותה

התאוששה

החולים" .זה ממש נס מה שקרהלי .לא
בבית
האמנתי שדבר כזהיכול
לקרות .כלההריון
היהתקין ופתאום זה קרה .אני קצת

לחרר

ומורדמת
מונשמת
דהמטיפול נמרץ
הניתוח ,שם הוצאנו את התינוקת והיא
$TS1$הועברה$TS1$
הוע־

ברה
$DN2$הועברה$DN2$
בטראומה

מהכל אבל הסוף טוב וזה מה שחשוב".
הראשונית הייתה שלדלקת במ־
$TS1$במעיים"$TS1$,
"התמונה

$DN2$במעיים" $DN2$,מסביר פרופ׳קובי בר ,מנהלמחלקת
$DN2$מדלקת $DN2$ריאות חריפה שסיכנה את חייה .כשמצבה עיים",
קת
ב׳וולפסון׳" .היא טופלה
המשיךלהידרדר היא הועברה מונשמת ומר יולדות
התמונה
רדמתלניתוח חירום קיסרי והרופאיםהצלי־
$TS1$הצליחו$TS1$
השתנתהלרעה והיא פיתחה קוצר
חלשה

בבית

חולים
׳וולפסון׳
חירום

לפגייה".
מיד

פרופ' בר

לאחר
פלאים

מסביר

שבאורחפלא,

בתוך שעה

מצבה של קנאפו

הניתוח

השתפר

בהתאם ואז

והיאהצליחהלהתייצב מבחינת לחץ
מפליא ,לאחר
רם ונשימה .״ובאורח
 24שעות,
כשנולדה ,לא
התינוקת ,שגם נזקקה להנשמה

נשימה .היא הועברהליחידהלטיפול נמרץ

שעותהיולדת

הייתה

שמדוברבדלקת

ריאות קשה .אנחנויודעים

שנשיםבהריון הן

נשימתי,

והאבחנה

עםמנגנון חיסוני מוחלשוהן
סיבוך

של דלקת

ריאות

נוטות

לפתח

שהוא מסכן חיים.

הייתהזקוק לה

72
יותר .בתוך

שוחררהמטיפול נמרץלביתה.התינוקתעדיין
מאושפזת בפגייה

אבל

היא

בסך הכל

במצב

טוב.זו אישה שהייתה באמת בסכנתחיים".
האחות

היולדות ,לי־
$TS1$לימור$TS1$
האחראיתבמחלקת

שאת
מספרת
מור
מסתדרת
הייתה החלטה לראות כיצר היא
$DN2$לימור $DN2$ששון,
עם ההנשמה ולתת
לה כאשר הגיעה אליהםלהתאוששות.
לאנטיביוטיקהלעשות
עברה דבר לא פשוט ואנחנועזרנו להלחזור
את שלה כדילהרוויח בשלות של העובר,
ליווינו אותה בכל החוויה שללהיות
אלא שתוך בערך שעה מתחילת ההנשמה לעצמה,
תמיכה
אמא .כדי לחזורלעצמאות צריך
היא לא הייתה יציבה והזיהום היה קשה.
רבה" ,היא מסכמת.
ולחיי העובר ,אז היא הור־
היה חששלחייה

התמיכה העניקו
"היא

