
אשפוזים ב״כרמל״

בית חולים כרמל - אשפוזים לסירוגין מפברואר ועד יולי 1998.
לאחר אבחון המחלה תקפו את עדן גלים של דלקת ריאות. אט אט הבנו שהסיבה לכך היא הקושי שלה להשתעל עקב 
החלשות השרירים. למדנו לעשות פיזיוטרפיה לריאות, אך זה לא תמיד עזר וכך הפך בית חולים הכרמל לבית השני שלנו. 
באנו ויצאנו לסירוגין, מבינים שהמחלה היא לא רק שם... אלא מציאות קשה. שם נפגשנו לראשונה ב"מלאכים בלבן" – 
צוות רפואי מסור שעושה הכל על מנת שעדן תרגיש טוב ובבית: חדר פרטי, מיטה גדולה לאמא יעל וכל מה שאפשר על 
 מנת להקל. שם הבנו שעדן לא תוכל להמשיך להיות בפעוטון ״כתום״ עם כל חבריה, וצריך יהיה לשמור עליה שלא תידבק 

במחלות החורף.



טלי - אחות גדולה לנו, באה בכל 

הזדמנות לעזור, לשחק ולחבק



יום-יום עדן מתבוננת בתמונות שצולמו אתמול ולומדת את עצמה



"הפעוטון של עדן" קראו הרופאים לחדר של עדן.  לא חסר בו דבר והם אהבו לבוא וללמוד קצת על "משחקי קיבוץ".  לימדנו אותם 

ש"השמיים הם הגבול" וגם הרבה פסיכולוגיה...

מעולם לא ויתרה על ״מגש״..



מגיל שנתיים וחצי ידעה עדן מתי צריך אינהלציה 

ומתי חמצן.



אבא ורום ״דגו״ לי כל יום בובה.. 

ד"ר מיכל – הרופאה 

הראשונה והמקסימה 

שלנו. הכל אפשר היה 

לשאול, לחשוב יחד, 

להתלבט. תמיד לפני 

 שבדקה את עדן - 

עדן בדקה אותה...

כאן מתחיל להרקם 

הקשר עם אירה - 

 המטפלת האישית 

של עדן. בקשב 

 וברגישות ידעה 

לקרוא את עדן, גם 

 ללא מילים ותנועה.

 היתה גשר יציב 

בינה ובין הילדות 

הקסומה בקיבוץ



 ומאותו יום כל ערב חוברה למכשיר שהאכיל אותה 

בצורה מדודה וקבועה על מנת לשמור על משקלה. 

"קנגרו" קראנו לו...

מאי 98, אחרי אשפוזים ומחלות עדן יורדת במשקל. ד"ר אלפלג 

מסבירה לנו שאסור לתת לה לרדת מתחת למשקל כלשהו...

מכינים לה כל מה שאוהבת ורוצה, אבל עדן אוכלת בעיקר ב"עיניים" 

וכך נכנסת ה"זונדה" לחיינו. אחרי מספר שבועות מבינים שיש 

לדאוג להזנה קבועה ונוסעים להדסה עין כרם לניתוח להסדרת 

הגסטרוסטומי.

 "יוציאו לי את הצינור 
 מהאף ויעשו לי פטנט אחר 
 בבטן כדי שאף פעם יותר 

לא אצטרך זונדה כל כך מגעילה" 
במילים אלה עידכנה את כולם.  אבא אומר שאני ציפלונה ואם לא אתחיל לאכול 

לא יהיה לי כוח ללכת. אבל אין לי תיאבון

 "אבא באמת צודק.. 
 אבל מה אני

 יכולה לעשות?"




