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בכתובת גועות לא
 סיבת מוחי, ששבץ הוא שלי האישי החיים מסיפור ללמוד שחשוב משהו יש אם

מצב ובכל גיל בכל - לכולם לקרות יכול בישראל, בשכיחותה החמישית המוות

 אחרי שנים, שלוש לפני אחד רב ■ ■
I I יצא־ בתי, את להיניק שסיימתי 

tAA התעמלות. לשיעור מהבית 
 ארבע, על בעודי השיעור, סוף לקראת
 הימני בצד פגע הוא מוחי. שבץ עברתי

 השתתק שניות 30כ־ ולאחר המוח, של
 חד, בכאב חשתי השמאלי. גופי פלג

 על נשפכו והם מים, לשתות ניסיתי
 למות, הולכת שאני חשבתי לא המזרן.

 למזלי, לי. קורה רע שמשהו הבנתי אבל
 השבץ תסמיני את זיהו אותי הסובבים

 הייתי למיון כשהגעתי אמבולנס. והזמינו
 בישר התורן וכשהרופא מלאה, בהכרה

 להאמין. סירבתי הדיאגנוזה, את לי
 שמתעמלת ,35 בת אישה שאני, זה איך

 ומתמיד, מאז בריא חיים אורח ומקיימת
 חיי, סיפור לא זהו מוחי? שבץ עברתי

 אונים, חסרת הייתי בכתובת. טעות זו
משו גוף מפלג מכאבים, סבלתי עייפה,

 להתעורר הביתה, לשוב התפללתי תק.
 שכל לי יגיד שמישהו אחרת, למציאות

רע. חלום רק זה
 כמו לי נראו החולים בבית השבועיים

ומ בוכים המומים, כולם מסביבי נצח.
 צופה אני ורק הטרגדיה, גודל על צרים
הלא מתוך בי, שנוצר החלל מתוך מהצד

 הבא: לשלב המשכתי החולים מבית נודע.
 המסע החל כאן לוינשטיין. החולים לבית

 חודשים שלושה עצמי. אל שלי הפרטי
 הייתה ההתחלה בלוינשטיין, שהיתי
 להיות צריכה לא שאני הרגשתי קשה,
 להתחיל החלטתי השלישי מהיום שם.

 שהמקום מה בכל להשתמש להילחם,
בז שוב ולזכות להשתקם כדי לי נותן
הפי לילדיי. אמא להיות הבסיסית כותי

 קשים, היו בעיסוק והריפוי זיותרפיה
 חודשיים עיניי. לנגד עמדה המטרה אך

 ההליכון. עם ללכת הצלחתי והנה עברו
 יום, לאשפוז והשתחררתי עבר חודש עוד

קביים. זוג עם הביתה יצאתי
 כאב בכי, של שנים שלוש עברו מאז
 וחמלה. סיפוק אהבה, של גם אך וכעס,

 לעולם, יסתיים לא השיקום מבחינתי,
 אבל שוטפת. לתחזוקה הפך כבר והוא

שלי לידי שקיבלתי הבנתי הזמן עם
 אותו להפיץ שלי, הסיפור את לספר חות:

 שגם להראות לאחרים. ולעזור לעולם
 כה נראית כשהתהום מטלטל, כשהמצב

 שאני כפי מחדש לבחור אפשר עמוקה,
 שלי הפרטי הנס את חוגגת אני בחרתי.

 מהמיטה לקום היכולת מחדש: בוקר בכל
אותם ולפזר בבוקר לילדיי לדאוג לבד,

שגרה. ולחוות ספורט לעשות למסגרות,
 עקב מתרחש כלל בדרך מוחי שבץ
 גם ולעתים מוחי, דם כלי של חסימה
 מוחי. לדימום שמוביל דם בכלי מקרע

 השלישית המוות כסיבת מוגדר הוא
הח המוות וכסיבת בעולם בשכיחותה

 וכגורם בישראל, בשכיחותה מישית
ביש מבוגרים. בקרב לנכות אחת מספר

 של חדשים מקרים אלף 20כ־ ישנם ראל
חול הם לשבץ הסימנים שנה. מדי שבץ
 עקום חיוך רגל, או יד של פתאומית שה
 הפרעה או פתאומי באופן סימטרי לא או

 מהמקרים 10% פתאומי. באופן בדיבור
 מתרחשים 25% ,50 גיל לפני מתרחשים

הסי כי הראה חדש מחקר .60 גיל לפני
 ללקות 25 גיל מעל ונשים גברים של כוי

.25% על עומד חייהם במהלך מוחי בשבץ
 מהסיפור ללמוד שחשוב משהו יש אם
 - לכולם לקרות יכול ששבץ הוא שלי,
 את זהו עיניים, פקחו מצב. ובכל גיל בכל

 להגיע שבץ שעובר למי וסייעו הסימנים
יכו אנחנו במהירות. באמבולנס למיון

 לי שהצילו כמו בדיוק חיים, להציל לים
• החיים. את

 יום העולם ברחבי מצוין היום
מוחי לשבץ המודעות


