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חדשני:

החזרת ה /וברים

לחצוצרות ולא לוחם .לא ייאמן כי יסופר
מ* אני :ורד לטאי סבר 32 ,עובדתסוציאלית
למעיז ,אמא לאיתן
בעירייתהרצליה ,נשואה
כמעט בן חצי שנה.
אנחנו נשואים כבר

חמש

שנ־ם ,אחרי שנת נישואים התחלתי לנסות להרות
ללאהצלחה ,בבדיקות לא נמצא הסבר
לעיכוב.
חולים .התחלת־
$TS1$התחלתטיפול$TS1$
הופניתי למומחהלפריון בקופת
$Dהתחלתטיפול $DN2$בהורמונים והזרעות ,אך שישה מחזורי
טיפול
הזרעותנכשלו.
האמת ,עודלפנ־ שתכננתילהרות ,ה״תה ל־
$TS1$להרגשה$TS1$
$DN2$להרגשה $DN2$שזה לא ילך בקלותוהלכתי לכל התהליך
הרגשה
מפוכחת .למרות זאת ,אחרי כל תשובהשלילית,
היה קשה.בעל־ ואני ניסינו להפוך את נושא
הטיפולים למשהו נחמר .אחר־ כל פגישה עם
טיילנו,הלכנו לבית קפה.
הרופא יצאנו,
טיפולים עברתי :הופניתיליחידהלהפריה
חוץ גופית במרכז רפוא־ מסוים,והתחלתי
בטיפולים שכללו שאיבת ביציות ,הפריה,
החזרת העובריםלרחם ,תהליך מורכב
וקשה .כאבלי ,התנפחתי ,הגבתי לא טוב
׳־

על

ההרדמה.

ההיריון נפל

הראשון הריתי אך

במחזור

מספר שבועות.

זה

היה מאכזב מאוד אבל
שאני־כולה
את הצד האופטימי
להרות .עברתי ארבעה מחזוריטיפול
מטלטלים ,שנעו בין תקווהלאכזבה
גדולה .בזכותבעליהחלטנו שלא
מפסיקים את החיים .התחלתי
ראינו בזה גם

ונפילות

לעבור

את

עדיף שתנסו מישהו אחר״ .עברנולר׳׳ר
אל־צור ,מנהל היחידהלהפריה
חולים אסותא .הוא קרא את התיק ואמר :״ננסה
לגוון
טיפול ,תרופה,
בטיפולים" .כל חורש הוסיף
בריקה .במחזור השלישי הציעלבדוקהליך לא
שי

חוץ גופית בבית

שכיחTransfer)ZIFT :
),
ZigoteIntraFallopian
שבו מוחזרות

הביציות

המופרות

לאלרחם,

כמקובל ,אלא
לחצוצרות,
באופן טבעי אל הרחם להשרשת ההיריון.הטיפול
בלפרוסקופיה ומחייב הרדמה נוספת ,תוך
נעשה
 24שעות משאיבת הביציות .החלטתי ללכת
על זה.בהליך הזה השתתפו ד״ראליצורופרופ׳
אדריאןשולמן ,רופא בכיר באסותא
ומנהל היחידהלהפריה חוץ גופית בבית
החולים מאיר.
ומשם

ממשיך העוכר

ואז ,הריתי :הייתי בציפייה

לא הרשיתילעצמילקוות
מעין ,היה זה שבישר לי

מטורפת.
עד הסוף.
שהתשובה

חיונית.

ומינולד:
בלידה טבעית ומהירה .תוך 23
לאוויר
דקות הוא יצא
העולם,
בריא ,בשל וסקרן.
איתן ,בשבוע ה־ 35

שורה

הרווחנו

תחתונה :בזכות

חמש שנ־ם שבהן
וגם הזוגיות

התחזקה .היום אני יודעת

היעדרויות מהעבודה
רגשיות

orm

הפריה הרופא

אמר :״עשית־ כל

מה שאנייודע.

יכולנוליהנות

והמשכתי .היו המון

זה בלי

 w7אחרי

ארבעה־חמישה מחזורי

העובדה שלא
הטיפולים,
החיים במהלך

בחו״ל ,שבמהלכן
לחופשות
התנתקנומהלחץ ,ואז
חזרנו

חל

אתהתהליך.

הפסקנו את

תואר שני ,־צאנו

וסיימתי

ואפשרו
איך

מה הייתה הבעיה:

אחרי

תומכת.מזלנו

שמקומות העבודהשלנו עודדו

שנדע להתמודד יחד עם

קשה

כל

סביבה

דבר.
צפורה

״אחרי

תמיטה

מחזורי

הפרייה

הרופא

אמר 'עשיתי

כל

מה

שאני יודע',

תנסי

ורד

ואיתן

מישהו אוזר׳״.
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