לצוות המטפל של מחלקת החירום
בבית החולים הוטרינרי בבית דגן שלום.
שמי אלינה גורוביץ.
ביום העצמאות האחרון הבאתי אליכם בדחיפות את מוקה כלבתי כשהיא עם חום ,חולשה ,אפאתיה ,חוסר תיאבון ,כאב במתן
צואה וגוש לא מזוהה בבטן.
הגעתי מהצפון 70 .ק"מ מכם .מאור עקיבא ,למרות שיש לי בית חולים וטרינרי קרוב יותר בכפר סבא בבית ברל .בחרתי בכם.
לא יודעת למה .תחושת בטן כניראה.
אני כותבת לכם מכתב זה כי הצלתם את מוקה התינוקת שלי ממוות.
כשהגעתי ,מצאתי חדר מיון נקי שלא יבייש אף בית חולים פרטי לבני אדם במדינת ישראל.
פגש אותי צוות מדהים ( ד"ר אגי וסטאז'רית) שעשו את המקסימום בחיוך והמון מקצועיות ,על מנת לאתר את מקור הבעיה
והכאב של התינוקת שלי.
הצוות המטפל היה איתי בקשר טלפוני מתמיד בכל שעות היממה בנוגע לעדכונים אודות מצבה של מוקה שלי והחלטות שהיה
צריך לקבל ..וזה לא מובן מאיליו מבחינתי .זה ראוי לציון והערצה.
מוקה הובהלה לניתוח חירום לאחר שנמצא כי נשכח פד בבטנה בזמן ניתוח העיקור וכעת הוא הסתבך במעי וסיכן את חייה.
היה צריך לנתח ובדחיפות .באמצע הלילה.
המנתחת ,ד"ר ליאת כהן ביצעה עבודה יוצאת מן הכלל ,הצילה את חיי כלבתי ועשתה זאת במקצועיות .מה גם שהחתך הגדול
בבטנה של מוקה שלי ,נסגר באלגנטיות ואסטטיות ,בלי חוטים וכמעט ללא סיכות .החתך הגליד בצורה מושלמת ונראה כי
היתה פה יד מיומנת ומקצועית .ידוע כי בעלי חיים נוטים ללעוס ולקרוע חוטים ותפרים על גופם ,וציפיתי לראות את מוקה עם
קולר אליזבת על ראשה ,כזה שימנע ממנה להגיע לתפרים .להפתעתי ,זה לא היה כך .לא היה על בטנה ולו תפר אחד ..ובהחלט
ניתן לומר שזה זירז את החלמתה ומנע ממנה תחושה של גירוד והצקה ..כמו גם תחושה של דיכאון שקולר מסוג זה משרה על
הכלבים .אז תודה גם על זה.
עוד רציתי לציין ולהודות לצוות המטפל של מחלקת האשפוז -המלאכים בירוק .ממש ככה -כל הסטזרים ,הסניטרים ,הרופאים,
האחים והאחיות שטיפלו כל כך יפה במוקה שלי ,ענו לי על שאלות גם באמצע הלילה והרגיעו אותי ..ונתנו לי בטחון שמוקה
בידיים הכי טובות ומסורות .שדואגים לה .שבאמת אכפת ממנה.
עוד ראוי לציין את הבנות בקבלה ,על החיוך והאמפתיה ,על ההזדהות וההבנה ,על יכולת ההכלה ,על הלב הענק שלהן .תודה!
מוקה שלי שוחררה לביתה יום וחצי לאחר הניתוח ,כשהיא אוכלת ,שותה ונותנת שתן .כמה שעות לאחר השחרור ,היא גם
נתנה צואה .מה שהצביע על מעברים תקינים וחיבור מעיים מקצועי ויוצא מהכלל ..את הטיפול האנטיביוטי והתרופתי המשכנו
בבית ..תוך כדי היצמדות להוראו ת במכתב השחרור .והיום היא החלימה מהר ויפה ,תוך מספר ימים כבר חזרה לרוץ עם
אחיותיה ולהשתובב כיאה לתינוקת שלי ..תיאבונה שב אליה והיא אף עלתה במשקל אט אט ..פרוותה חזרה להבריק וכיום היא
כלבה בריאה מלאת חיוניות ומקסימה (טפו טפו טפו).
ואני כותבת לכם מכתב זה מעומקי לבי ..היות ובמדינת ישראל ,מתן שירות טוב הוא לא דבר טריוויאלי ,לפחות לא מבחינתי..
ובטח לא כשזה נוגע לענייני בריאות ורפואה.
על כן ,אני מרגישה צורך לכתוב לכם מכתב זה ,להודות שוב ושוב על שהצלתם את התינוקת שלי ממוות ועל זה שאתם קיימים
בכלל 24 .שע ות ביממה .אתם עושים עבודה נהדרת בסטנדרטים שלא יביישו אף מערכת בריאות שמכבדת את עצמה .אתם
דוגמא להרבה מאד רופאים וצוותים מטפלים ולכל אחד ואחת מכם אני מאחלת המון בריאות ,שתמשיכו לעסוק בעבודת קודש
זו ,שתצליחו בכל מעשה ידיכם ותהיו מאושרים ומסופקים.
שלכם בהמון אהבה והערכה,
אלינה ומוקה גורוביץ'
יוני 2016

