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שליהיוםסדרהמגפה,שלבשיאההקורונה,מחלקותשלהרפואיכמנהל

רפואיות,בשאלותדניםקורונה,מטהבישיבתמתחיליוםכלמאוד.עמוס

לפתורוהחולים,המחלקותביןמתרוצץאניכךאחראתיות.תפעוליות,

בתאישהקשות.דילמותעםמתמודדאנייוםבכלהחלטות.ולקבלבעיות

כילההופסקהלאומימביטוחהעזרהמאומתת.חולהאתמול,הגיעה19

ליאכפת"לאואומרת:איתהלגורעברהשלההבתולכןבקורונה,חלתה

רגלמכףמתמגנתהיאאזלבד".אימאאתלהשאיריכולהלאאנילהידבק,

בסיכון.עצמהאתושמהשלההעבודהעלמוותרתראש,ועד

עםקשרעללשמורשלהםהיכולתשנדבקים.קשישיםעלהלבכואב

שלנו,חולהמאוד,זקנהגברתאלייפונההיוםאפסית.היאהמשפחה

בטכנולוגיה'.מבינהלאאניאותי?לצלםאולייכול'אתהבהיסוס:ושואלת

לבתהתמונותאתושלחנווצחקנו,דיברנואותה,וצילמתילידההתיישבתי

באופןשמשתתפיםאנחנו,מתכווץ.שהלבבודדה,כךכלהייתהוהיאשלה,

אישימחירמשלמיםמקרוב,המוותאתשרואיםבקורונה,במאבקפעיל

גבוהה.מאודבאינטנסיביותהחולים,בביתשעותגביעלשעותכבד.מאוד

גמוריםשפשוטמנוסים,ולאצעיריםואחים,אחיותורופאות,רופאים

המורכבתהמציאותעםלהתמודדכדיפסיכולוגילטיפולשזקוקיםנפשית,

מאחורינו.יהיההזההטירוףשכלליוםכברמחכההזו.

איכילובהרפואיהמרכזחושןגיאד"ר

הקורונהמולראשוןבקו

הערה




חולים.לקליטתהראשונההקורונהמחלקתאתמכיניםהלוגיסטיקהאנשיאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

DIVOC. ל-91ייעודיתלמעבדהבחלקההופכתאיכילובמעבדתאביב.איכילוב,,0202מרץ

חולים.עםלאמבולנסיםהקורונהלמיוןמחוץממתינהשורצברדסיוןד"ראביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

מנהלחושן,גיאד"ראביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

מאושפזיאתמתדרךנפתחה,שרקהקורונהמחלקת

אסימפטומטייםצעיריםהםאלוהראשונים.הקורונה

בימיםלקורונה.כחיובייםונמצאומחו"לשחזרו

הםהביתי,והבידודהמלוניותעידןטרוםשל

פיתחושלאלמרותהחוליםבביתלבידודנלקחים

מחלה.סימני

הערה
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במחלקתצוותאשתאביב.תלאיכילוב,,0202מאי

אללחלוןמבעדמביטההפוגה,שלברגעקורונה

החולים.ביתבחצרהתרחשות

הערה
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החניהאזורואתהכניסהרחבתאתושובשובמחטאיםוהצלהכבאותצוותיאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

ההדבקהוכימשטחיםדרךהנגיףלהעברתממששלהיתכנותאיןכייתבררזמןכעבוררקהחולים.ביתשל

וההתנהלותהגלוי,עלהנסתררבהמגפהלהתפרצותהראשוניםבשבועותאדם.בניביןישירבמגערקנעשית

וטעייה.ניסוישלבשיטהמתבצעת

הערה




אנשיוהעבודה:החייםשגרתאתלחלוטיןמשנההמגפההשמיים.כיפתתחתמאולתרתצהרייםבהפסקתהקורונהממחלקתצוותאנשיאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

הפתוח.לאוויריוצאיםהםבצוותאלסעודוכדיוהקפטריה,האוכלחדרסגירתבעקבותבמגשיותהארוחותאתמקבליםהצוות

ולהזעה,רבלחוםגורמיםהעבודה,אתמאודמסרבליםהמיגוןבגדילילה.משמרתבזמןמצברים"ל"מילויקצרהבהפסקהצוותאנשיאביב.תלאיכילוב,,0202אפריל

התרעננות.הפסקותשלנוהלעללהקפידישארוכהמשמרתלאורךהיטבלתפקדכדיכשעתיים.שלרצופהעבודהלאחרהנשימהעלמקשותוהמסכות

הערה




תחתעבודהשגרתשלרגעאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

לבישתהחולים.בביתהקורונהבמחלקתהנגיףמגבלות

ההתפשטותובעיקרלמחלקה,הכניסהלפניהמיגוןבגדי

פרוצדורההןהדבקה,שימנעבטוחבאופןממנהביציאה

ושכרלימודעקומתדורשהמושלםשביצועהמורכבת

כלהמחייבתהנחיהיוצאתהנושא,מורכבותלאורלימוד.

צוותאישמולוכאשרהמיגוןחליפתאתלפשוטצוותאיש

התהליך.שלביכלאתאיתויחדהמבצעמיומן,

ידיעלמתודרכתרופאהאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

כניסתהלפניהקורונהמחלקתשלהראשיתהאחות

רקלאהבינאישית,התקשורתקיוםבמחלקה.למשמרת

הופךהממוגנים,הצוותאנשיביןגםאלאהחוליםמול

פנדמיה.שלבימיםעצמובפנילאתגר

במחלקתלילהמשמרתאביב.תלאיכילוב,,0202אפריל

מותשותאחיותושתיבבוקר,ארבעהשעההקורונה.

חליפותבתוךרצופהעבודהלאחרלהתרעננותיוצאות

הביניים,באזורהמיוחדהביגודאתמסירותהןהמיגון.

המקוםהבקרהחדרילביןהאשפוזמתחםביןשהוגדר

הקפדני.הבטיחותנוהללפיהתפשטותמותרתשבוהיחיד

הערה




אתהפותחבישראלהראשוןהחוליםביתהואאיכילובהחולים.בביתשנפתחההראשונההקורונהמחלקתמתוךבלעדיתיעודאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ/אפריל

דוקומנטרי.צילוםלפרויקטהקורונהמחלקתשערי

הערה
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הערה




רפואיצוותאנשיאביב.תלאיכילוב,,0202אפריל/מאי

עלייהלאחרהקורונה.במחלקתלילהמשמרתבזמן

מסיבותבשלהנראהככלובתחלואהבהדבקהמתמשכת

בעקבותלרדתמתחילבישראלהחוליםמספרפורים

נכנסותאפרילסוףלקראתהפסח.בחגשהוטלהסגר

מקומותשלחלקיתפתיחהכמוראשונות,הקלותלתוקף

הבית.לידספורטפעילותעלההגבלותוביטולופנאיבילוי

1202במרץב-51יודיעשאיכילובעדשנהכמעטתחלוף

מחלקותששמביןהאחרונההקורונהמחלקתסגירתעל

מחלקותמהןשתייםכתליו,ביןשנפתחוהקורונה

נמרץ.טיפול

הערה




קורונה.במחלקתלילהמשמרתאביב.תלאיכילוב,,0202אפריל/מאי

הערה




atחוליםבתי

הערה




דישלורינתאביב.תלאיכילוב,,0202באפריל91

במחלקת(47)ויטהשבעבתמאימהנפרדת

לנגיף.נכנעתשבעשבתלפניספוריםימיםהקורונה,

שכברבעולם,הראשוןהחוליםביתהואאיכילוב

הקורונהחולילמשפחותמאפשראפרילבתחילת

מהםולהיפרדמלאמיגוןתחתיקיריהןעםלשהות

שמתיםחוליםעל"הסיפוריםהאחרונים.בימיהם

מצביםלאפשרכמערכתלנוואסורמזעזעים,לבד

הרפואי,המרכזמנהלבאפרילב-2אומרכאלה",

לבד,למותאדםלאף"אסורגמזו,רוניפרופ'

העולםששארמאמיןואנייותריקרהלאזהבאיכילוב

ב"ניוהללוהתמונותפרסוםואכן,בעקבותינו".ילך

מאמציםשבעקבותיועולמי,הדיוצרטיימס"יורק

ביןובעולם.בארץנוספיםחוליםבתיהגישהאת

התמונותבולטותהשינויאתשחוללוהצילומים

ילדיהדישלו,ורינתאבן-כהןאיילתויטה,רפאלשל

זאת"ראינומאימם.הפרידהבעתז"ל,שבעבתשל

כוחותלהייתןשהמפגשקיווינוועודגדולהכזכות

שהבדידותליבנובכל"האמנורינת,אומרתלהחלים",

להילחם".הכוחאתמהאדםלוקחתהיאכיהורגת

לבקשההיסוסללאמסכימהשבעבתשלמשפחתה

רינת,מציינתשליחות",שזו"הבנוהפרידה.אתלתעד

זיווכמוניראש,עדרגלמכףממוגנתלאימא"נכנסתי

מאחוריהמכשירים,שלהמונוטוניברחששם,הצלם.

חדוריזריםכשניבאנועוצמתי.רגשנוצרהמסכות,

כמשפחה.ויצאנושלו,למשימהאחדכלמטרה,

בהלם,בזוזההבטנוהמגן,לבושאתהסרנובחוץ

הדמעות.אתלעצורהיהאפשראיוכואבים.המומים

הצליחאחדחולהרקאפילוהזה,התיעודבזכותאם

דיינו".משפחה,בןשלמקרבהלהתחזק

הערה
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0202במרץ42אביב,תל0202במרץ42אביב,תל

הערה
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מאימם.פרידהשלברגעיםורפאל,איילתרינת,ויטה:שבעבתשלילדיהאביב.תלאיכילוב,,0202באפריל91

הערה
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הערה




בתשלהלווייתהחולון.העלמין,בית,0202באפריל22

הפרידהלאחרימיםשלושההבוקר,שנפטרהויטהשבע

שבעבתה-47.הולדתהיוםלאחרספוריםוימיםמילדיה

ונלחמהאושפזה,שבורפואיבמוסדבנגיףנדבקהז"ל

חולתהייתההיאבאיכילוב.הקורונהבמחלקתחייהעל

ממנהלהיפרדהורשומשפחתהשבניהראשונההקורונה

ראש.ועדרגלמכףממוגניםכשהםמיטתה,ליד

פוקדיםהמשפחהבניחולון.העלמין,בית,1202במרץ21

איילת:הבתמפטירתה.שנהבחלוףשבעבתשלקברהאת

דועכתאימאאתראינוהקורונהשלהארורה"בשנה

לקראתובבדידות.בכאבאטאטמאיתנונפרדתונכבית,

בחליפותעטופיםחוליה,במיטתאותהללוותזכינוהסוף

שרים,מדברים,בידה,אוחזיםבעיניים,לפחדמביטיםחלל,

מלטפיםמוסיקה,משמיעיםתמונות,להמראיםמקריאים,

אנשיםפגשנומנשוא,הקשיםהאלה,בימיםומחבקים.

איכילוב.שלהרפואיהמערךמלאכיובראשםמדהימים

אימא".ובשםבשמנותודה

הערה
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,(55)לוישמעוןאביב.תלאיכילוב,,0202במרץ92

נמרץלטיפולמועברנכדים,לשבעהוסבלשבעהאב

המורכבהקורונהחולההואשמעוןקשה.במצב

והראשוןזה,ליוםעדלאיכילובהמגיעביותר

בביתקורונהנמרץטיפולבמחלקתהמאושפז

חודשיכשלושהלאחררקלביתושבהואהחולים.

חייםביןפעםלאהתנדנדשבמהלכםושיקום,אשפוז

תרופותלקחתילאלגמרי,בריאאדם"הייתיומוות.

"כשקיבלתימספר,שמעוןאושפזתי",לאומעולם

חוםשלשבועייםאחרילקורונהחיוביתתשובה

למחרתואושפזתי.לנשוםהתקשיתיכברוחולשה,

הייתיימיםכחודשאותי.והנשימוהרדימוהיום

ומשתפרמידרדרכשמצביוארץשמייםביןתלוי

משפחתיהחייאה.עברתיפעמיםכמהלסירוגין.

שעריפתחווהתפילותלהתפלל,לרגעהפסיקהלא

פקחתיניסן,י"זהולדתי,ביוםהשםבחסדישמיים.

שהותיכללאורךאותיליווההפחדלראשונה.עיניים

למכשיריםמחוברהייתיוהסגור,הקטןבחדר

בלבן,מלאכיםמכול.נוראההייתהוהבדידותרבים

כדישםהיובלבד,העינייםדרךתקשרתישאיתם

לשיקוםהועברתיב-02.5.11במסירות.בילטפל

עםלהתאחדיכולתיסוףוסוףבשיבאנשימתי

עברתיהראשון,ביוםכברשם,גםאולםמשפחתי,

שבוע.למשךנמרץבטיפולואושפזתירפואיסיבוך

שהייתההמשפחהאבלפשוט,לאהיהבשיקום

ולאלהמשיךורצוןכוחלינתנההפסקהללאלידי

היוםהיהביוני,51הביתה,השחרוריוםלהתייאש.

ונדודימחרדותסובלעדייןאניבחיי.ביותרהשמח

וסחרחורות,כאביםזיכרון,ובעייתחולשהשינה,

תמידזוכראבלקבוע,באופןכדוריםלוקחועדיין

כזה,דברומוללחייםלחזורהזדמנותלישהייתה

מתגמד".השארכל

הערה
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הערה




קורונה.נמרץטיפולבמחלקתלוישמעוןשלחייועלנלחמיםאביב.תלאיכילוב,,0202במרץ92

משפחתו.עםמרגשלמפגשלחצרומובלסכנהמכלליוצאלוישמעוןומוות,חייםביןוהתנדנדשאושפזלאחרשבועותחמישהאביב.תלאיכילוב,,0202במאי

הערה




תפילין.בהנחתעזרההרפואימהצוותמבקשלוישמעוןהאקמו,ממכשירמנותקוהואמיוצבשמצבולאחראביב.תלאיכילוב,,0202במאי

הנגיף.אתשניצחביותרהקשיםהקורונהמחוליאחדלוי,משמעוןכפייםבמחיאותנפרדהשומרבתלהשיקוםמרכזצוותגן.רמתשיבא,,0202ביוני42

הערה
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קורונהחולה,(22)סויסהאפיקאביב.תלאיכילוב,,0202במאי

ומובלסכנהמכלליוצא(אקמו),לב-ריאהלמערכתשחוברקשהבמצב

אפיקאחרי,שנהחברתו.ועםאימועםראשוןלמפגשלמחלקהמחוץ

התגליתיבארה"ב,מטיול"חזרתיבחייו:הקשיםהימיםאתמשחזר

לטיפולומשםבאסותאלאשפוזאותיפינוימיםכמהואחריכחיובי,

אותי.להרדיםשצריכיםלישהודיעורקזוכרבאיכילוב.קורונהנמרץ

לישהייתהאחריהרגעה.ומסמיהרדמהמחומרימבולבלהתעוררתי

חריגמקרההיהשזהוהבנתיסביבי,היהמהקראתילאינטרנטגישה

הרופאים,בעזרתכאןאניושבעצםהחייאותשלוששעברתימאוד,

לעבורמאפס.הכוללהתחילצריךשאניהבנתילאטלאטומזל.תפילות

לעמוד.לשבת,ללכת,ללמודהנשמה,ממכונתלגמילהנשימתישיקום

השומר,בתלשיקוםלהמשךאותיהעבירושבועיים-שלושהאחרי

לקוםהליכון,עםללכתלמדתיחיובי.עדייןהייתיכיקורונה,במחלקת

שהחלמתיליהודיעושבועייםכעבורלבד.להתקלחלשירותים,לבד

מאודתהליךוהתחילהביתה,חזרתיאשפוזימישבעיםאחרימקורונה.

סובלמהר,מתעייףאנילעצמן,חזרולאהריאותהיום.עדשנמשךארוך

המלאההחזרהופיזיותרפיה.בעיסוקריפויטיפוליועוברמכאבים

כרגעמשתלבאניאיךלראותמצליחולאממני,רחוקהעדייןלשגרה

עללא,ומהחשובמההבנתימאוד.שהתבגרתימרגישאניבעבודה.

כידבריםלדחותשלאוגם,לשחרר,אפשרומהמשקללשיםצריךמה

להשתלבלגמרי,להחליםרוצהאנימחר.יהיהמהיודעלאבאמתאתה

וכרגעהחייםכלשעשיתילי,חשובמאודמשהוכדורסלבקבוצת

שלי.החבריםכמורגילים,חייםעלרקוחולםלעשותמסוגללאאני

יהיושאלולעבודה.לקוםצריךלמהכמורגילות,שטויותעללהתלונן

שלי".הבעיות

הערה




האקמו.למערכתמחוברסויסהאפיקאביב.תלאיכילוב,,0202באפריל

הבקרה.מחדראפיקעלמשגיחהצוותאביב.תלאיכילוב,,0202באפריל

יקיריו.עםלמפגשלמחלקהמחוץמובלאפיקאביב.תלאיכילוב,,0202במאי

הערה
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הערה




איכילובחוליםבתי AERB EHT 730לנשום

במחלקתצוותאנשיאביב.תלאיכילוב,,0202מרץ

ועד,0202בפברוארב-72לארץהנגיףהגעתמאזקורונה.

אדםבניאלףכ-938אצלהנגיףאובחן,1202מאילתחילת

החוליםבבתיאושפזומהםאלפיםועשרותבישראל,

לאורךהקורונהבמחלקותמתמשךעומסשיצרמצב

ארוכים.חודשים

הערה
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הערה




קורונהקורבנותשנישלגופותיהםאביב.תלאיכילוב,,0202אפריל

ימיהםאלוהחולים.ביתשלהמתיםחדראלמהמחלקהמועברות

אומנםהתחלואההסדר.ליללקראתהמדינהעלהמוטלהראשון,הסגר

מספרכאשר,0202מרץחודשבסוףאולםלפסח,פוריםביןמתגברת

פחותשבתוךלהאמיןקשהאדם,בניל-12מגיעמהמגפההנפטרים

ביותר,הנוראהחודשהוא1202ינוארה-000,6.קואתיחצההואמשנה

פברואר,הבא,בחודשגםהקורונה.מנגיףאדםבני344,1מתיםובמהלכו

בלימהבמגמתהמגפהנמצאתמאזאולם,(349)גבוההמתיםמספר

שלמיותםטלפוןמכשירהנרחב.החיסוניםמבצעבזכותמשמעותית

אילמתעדותהואהחולים,בביתשהושארהקורונה,מקורבנותאחד

הזאת.העצובהלשנה

הערה
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אדמה?רעידת

•n.

שלהם.הפרטיתמצרים""יציאתלחייכוסיתומרימיםמאולתרוחגשולחןסביבמתכנסיםחוליםארבעהפסח.ערבבאיכילוב,הקורונהמחלקתאביב.תל,2020באפריל

הערה



