ד״ר איל וינזןלר

לפני

האסון

זה נוער
כרבים מאזרחי ישתאל שמחתי על הסכם חייליהמילואים שגויסו,לטיפול
מיליון
סדיר ולרשותם של כשני
הפסקת האש בין ישראל לחמאס .כמנהל
הארצית
בשעת הצורך לקבלטיפול רפואי ביחידת הכוויות
רלכרריות בבית
לכירורגיה פלסטית
המחלקה
של ביתהחולים.
שמ־
$TS1$שמחה$TS1$
שמחתי
החולים שיבא בתל
השומר
המתוכננת לקום בשיבא אמורה לטפל בו־
$TS1$בוזמנית$TS1$
יחידת הכוויות
ויכולתי לנשוםלרווחה
$DN2$שמחה $DN2$כפולהומכופלת,
חה
$DN2$בוזמנית $DN2$ב־  16מונשמים,ולכלול חרר ניתוח שיאפשרטיפולים
זמנית
חשש
אחרי ימים ארוכים שבהם קינן בי
סטריליים והשתלת עור ללא ניוד המטופלים ברחבי בית
שנצטרך לטפל בנפגעי כוויות קשים.
מהאפשרות
ובראשם פרופ׳ זאב רו־
$TS1$רוטשטיין$TS1$,
איננייכוללקבוע מי ניצחבמלחמה ,אבל אני יודע שלראש החולים .ביחידהזו ,שקברניטי שיבא,
טשטיין,
הממשלה ,לכמה משריוולאנשי רפואה בכירים בישראל היה
$DN2$רוטשטיין $DN2$,עוסקים כבר שנים בגיוס נמרץ של תרומות עבורה
רקמות ותר־
$TS1$ותרביות$TS1$
ובעולם ,יהיו אמצעים ותנאים להשתלת
בארץ
מזלגדול בכך שמדינת ישראל לא התגלתה במערומיה כמעצ־
$TS1$כמעצמה$TS1$
$DN2$ותרביות$DN2$עור,וכלהמטופלים יזכולטיפול ברמה הרפואית הניתנת
ביות
מה
$DN2$כמעצמה $DN2$צבאית מאיימת מחד ,ובה בעת כמדינה שאין בהולו יחידת
היום ביחידות
כוויות מודרנית ומתקדמת אחת למרות שהחלטת הממשלה
המתקדמות מסוגןבעולם המערבי.עלות הק־
$TS1$הקמתה$TS1$
דולר ,שהם לפי
מתה
על הקמת יחידה כזו בשיבא התקבלה ואושררה זה מכבר.
מיליון
בכחמישה
$DN2$הקמתה $DN2$של יחידה זו מוערכת
הפרסומים כ־  100מיירטי כיפתברזל.
עם הישמע יללת הצופרים הראשונה בררום פינינו ממחלקת
כולי תקווה שעכשיו ,כשנדמו הדי הקרבות והבחירות בפ־
$TS1$בפתח$TS1$,
הפלסטיקה ומיחידת הכוויות את כל המטופלים שניתן היה
$DN2$בפתח $DN2$,יתפנו כל מי
תח,
לפנות ,ונותרנו עם שניים:ג׳ ,שנכווה בזמן עבודתו ונותר מו־
$TS1$מונשם;$TS1$
שהנושא באחריותולטיפול מיידי בבעיה
$DN2$מונשם;$DN2$וס׳,מטופל שנכווה קשות בנסיבות טרגיות אישיות .אבל ״בוערת״זו ,ונזכה להקמתה של יחידת הכוויות הארצית ,ללא
נשם;
צורךלהכות על חטא ולחפש מי אשם בכך שנפגעי כוויות ,פי־
$TS1$פיגועים$TS1$,
אפילו אחרי שמיצינו את פינוי כל מי שלא היה מונשם ,עמ־
$TS1$עמדו$TS1$
$DN2$פיגועים$DN2$,מלחמות ,שריפות או אסונות מוצאים עצמם מאושפזים
$DN2$עמדו $DN2$לרשות עם ישראל רק שתי מיטותלטיפול בכוויות .שתי
דו
גועים,
המיטות הללו אלה עמדו בהיכוןלטיפול,חלילה ,ב־  70אלף
במחלקותרגילותולא
ייעודיות.
איך זהיכוללהיות שישלנו מספיק שכל,יכולתוחזוןלפ־
$TS1$לפתח$TS1$
$DN2$לפתח $DN2$את כיפתברזל ,שישלנו הבגרות והחוכמהלבנות ולשבת
תח
תקווה
כולי
בקרוב
שנזכה
בשקט בממ״דים ועדיין איןלנו יחידת כוויות ראויה לש־
$TS1$לשמה?$TS1$
jfj
מה?
$DN2$לשמה?$DN2$לרופאיםולכל אנשי מערך הכוויות בשיבא יש את הידע,
להקמתה של
יחידת כוויות
הטכנולוגיה והתוכניותלהעמיד לטובת אזרחי
וחיילי המ־
$TS1$המדינה$TS1$
ארצית ,ללא צורך לחפש
בעולם .אז ביבי ,תןלנו את
$DN2$המדינה $DN2$יחידת כוויותמהמובילות
דינה
אשם בכך
שנפגעי פיגועים,
הכליםלעשות את זה ,עזורלנו להקים יחידת כוויות ראויה
מוצאים
ושריפות
אסונות
עצמם
לשמה .ווו
במספר

תושבי

מאושפזים

במחלקות רגילות

לא ידוע שלחיילי

גוש רן,שעלולים

ד״ר אילוינקלר הוא ראש המחלקהלכירורגיה סלםטית
ויחידת הכוויות בבית החולימ שיבא

היו

