
. הטלטלה שעברתי בחיי בחודשים האחרונים, ך פתכם את המהיברצוני לחלוק א

. שנים 52שמי אבי סרנגה ואני בן 

 

זאת לאחר ביופסיה שעשיתי  6=3+3לפני כחצי שנה התגלה בגופי סרטן בלוטת הערמונית ברמת גליקסון 

. 7התוצאה הייתה   p.s.aמאחר ובבדיקת 

. עוד לפני, כפי שאומרים, לל והשנים הטובות אדם בריא בדרך כ .ולאחרונה הפכתי לסבא 3+אני נשוי 

ונמנע כל חיי אני משתדל לאכול אוכל בריא לא מעשן . עבורי הלם ותדהמה הלקבל ידיעה כזאת היית

..... ובכל זאת -מלשתות אלכוהול

ין את נכנסתי גם להילוך גבוה בכדי להב? מדוע ו? למה  -מיד עם כל השאלות ששאלתי את עצמי, אבל

.  מגופי עבורי כדי לטפל ולהוקיע את הסרטןמצבי וכדי לדעת מהי הדרך הטובה 

 ,"הר סיני "המתבצע בבית חולים  ,חדשני ,ניתוח רובוטי.  דרך האינטרנט הסתבר שיש טיפול למחלתי

. דויד סאמאדי' י דר"ע,יורק -בניו

, לאחר שהכרתי אותו באופן אישי ,ללא כל ספק , מאדי שהואאס' צרתי קשר עם הרופא דריכמובן שמיד 

.  וכמובן שאמרתי לו את זה, אחד האנשים המופלאים שפגשתי מימי חיי

-עם בית,מילוי שאלונים רפואיים באינטרנט ,לאחר סידרה של ראיונות טלפוניים וכן העברת מידע 

. החלטתי באופן סופי לעבור את הניתוח, מאדי אס' החולים ועם דר

 .רבלוטת הערמונית מוקפת עצבים ושמירה על המערכת הינה חיונית ביות  . מהניתוח ששות ח היו 

. עצמי את ההחלטה לעבור את הניתוח כפרויקט להצלת חיי   לעלקחתי 

 

.  בספטמבר 2-הניתוח נקבע ל. יורק עם אשתי-הגעתי לניו

רתה עלי אווירה הושו אשר קיבל את פנינו בחיבוקים ואהבה רבה ,סאמאדי' במהלך זמן זה נפגשתי עם דר

. אני נמצא בידיים טובות ונאמנות  –בטוחה 

. סאמאדי' כמובן שלפני הניתוח קיבלתי הוראות והנחיות מהצוות הנפלא שעובד צמוד לדר

. לשמחתי נתבשרתי שהגידול הוצא מגופי בשלמותו ולא נמצאו גרורות. הניתוח עבר בהצלחה 

הולם בהחלט את ,  "המלאכים בלבן" -הביטוי, אוי לציון ר, " סיני-הר"הטיפול שקיבלתי בבית חולים 

.  הצוות הרפואי שם

 

..... כעת ברצוני לשתף אתכם בדבר נוסף

ולאחריה אט אט יכולתי לחזור ולאכול .הייתי כמובן מצוי בדיאטת נוזלים של מספר ימים  , לאחר הניתוח

הרגשתי חולשה עקב  .יע עלי לא טובאך אני לא שתיתי מספיק נוזלים וכן הדבר כמובן השפ .אוכל קל 

סמאדי ' הצוות הרפואי וכן גם דר, כמובן שכל אותו זמן היו בקשר טלפוני איתי ועם אשתי .....התייבשות

כלומר לא התחלתי לשתות מספיק  , היות ולא חל שיפור במצבי . אשר נתן הוראות לאורך כל הזמן 

. בית המלוןשאותו קיבלתי ב.....נוזלים הייתי זקוק לעירוי 

הוריד ,  הגיע אלי אישית לחדרי במלון עם שקיות אינפוזיהסאמאדי אשר ' דר" ת העירוי קיבלתי עיא

... וחיבר אותי אליה...תמונה מהקיר תלה את האינפוזיה על המסמר 

החזיר אותי פעם "בחדר בבית המלון ו, סאמאדי' שעות שהה איתנו דר  3 -במהלך הזמן הזה  קרוב ל

.  יום חופשה כללי labor day-האני רוצה גם לציין שהיה זה יום חג   . "ים נוספת לחי

סאמאדי שוחחה בטלפון עם ' אשתו של דר.... סאמאדי ואשתו  הנפלאים הראו אצילות נפש עד מאוד' דר

בכל ליבי על  וובירכתי, מאדי אס' שוחחתי עם אביו של דר, כמו כן . ואיחלה לנו בריאות  עודדה אשתי

  .עניק למשפחתוהחינוך שה

  

מערכת העצבים בגופי , שכפי שהובטח לישמח לראות . חודש ימים לאחר הניתוח אני מרגיש טוב , כיום 

מודה בכל ליבי על הבחירה שבחרתי לחיות ללא הסרטן בגופי ולקבל אני ו. חזרתי לעבודה .  לא נפגעה

.  סאמאדי' ידי דר-עלאת הטיפול הטוב ביותר 

   

 

סרנגה  אבי                                                                                                              

 


