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      O nouă promoţie de eleve ale şcolii 

sanitare şi-a încheiat stagiul în spital. Timp de 

doi ani le-am îndrumat paşii, le-am încurajat 

şi iniţiat în tehnica îngrijirii bolnavului 

spitalizat. De la bun început am ştiut că se vor 

strădui să înveţe, să treacă examenele, să-şi ia 

diploma şi în final stăpînind o meserie să-şi 

poată cîstiga existenţa într-un mod onorabil. 

Rolul meu însă era mult mai dificil. 

   Gîndul meu ascuns era să pot 

pătrunde pînă la originea neuronilor 

substanţei cenuşii şi acolo precum un 

şlefuitor de jad japonez, să le întipăresc 

imaginea semenului care se va afla în faţa lor 

de-a lungul întregii cariere, pe un pat de 

spital, pe un scaun de policlinică, o mamă cu 

un copil plîngînd în braţe, un bătrîn care de-

abia se tîrăşte pe cîrje. Toate aceste "cazuri": 

"stomacul din salonul trei", fişa cu numarul 

643, gravida din luna a şaptea, bătrînul din 

rezerva cinci, mastectomia de ieri" sunt de 

fapt oameni care au sentimente, amintiri, 

visuri, aspiraţii care brusc au fost curmate de 

suferinţa fizică şi cărora neputinţa le-a 

devenit apăsătoare deja. 

   În lumina obscură a biroului meu 

încep să derulez în cinemateca memoriei, un 

film de acum douăzeci de ani. 

             Bucureşti, Octombrie 1971 

     Plină de elanuri umanitare, înarmată 

cu ferma credinţă că voi putea alina suferinţe, 

cu principiul hippocratic "Primum non 

nocere” înfiripat în conştiinţă, iau prrimul 

meu contact cu realitatea suferinţei fizice, 

condensată într-o aripă a Spitalului Colțea, 

secţia de chirurgie bărbaţi. 

     -  "Repede,repede, începe vizita medicilor, 

aranjaţi-vă ţinuta. Toate elevele au 

bonete?"... întreabă agitată tovarăsa 

Niculescu, instructoarea noastră de practică. 

     Precum suita unui alai princiar, în 

frunte cu medicul şef, medicii de secţie, 

urmați de stagieri, studenţi, asistente 

medicale, eleve, încep ritualul "vizitei mari". 

     Pătrundem în primul salon, o hală 

imensă cu şase paturi de fiecare parte şi încă 

patru paturi în mijloc; un miros greu îmi taie 

respiraţia, gemete de durere străbat din 

fiecare colţ. Zăresc perechi de ochi îndreptaţi, 

plini de speranţă, spre "cortegiul" care 

străbate cu demnitate salonul. 

Nu aud nimic din explicaţiile medicului şef, 

eu fac parte dintre cei care încheie suita, sunt 

elevă în primul an de şcoală sanitară.    

Toţi se îndreaptă brusc spre cel de-al doilea 

salon urmînd medicul şef. Un geamăt 



înfundat îmi atrage atenţia și rămîn înţepenită 

pe loc.  

     Mă întorc încet, în direcţia patului din 

care întrezăresc doar doi ochi imenşi, negri, 

arşi de febră. Mă apropii încetişor, cu teamă 

şi deodată imaginea realităţii mă pironeşte pe 

loc. Întins între cearceafuri impregnate de 

sudoare, puroi şi excremente, zace un bărbat 

cu abdomenul dezgolit. Printre buzele rănii 

deschise disting intestinele mîncate de o 

boală care nu cruţă nimic, cancer de pancreas. 

De sub cearceaf, o mînă lividă, descărnată, 

încearcă să alunge muştele care roiesc peste 

rana deschisă. 

   Un gust dulceag, greţos de dulceag, îmi 

cuprinde lent zonele sensoriale şi îm apasă 

tîmplele. Simt că genunchii îmi tremură, iar 

ochii mi se împăienjenesc  de o culoare 

galbenă lividă, ca faţa muribundului. Brusc, 

celebrul vers a lui Terenţiu, metafora 

solidarităţii umane îmi abate gîndurile "Eu 

sînt om şi nimic din ce este omenesc nu mi-e 

strain". 

       - Soră, soră... fă-te mai aproape 

drăguţo.., şopteşte încet…  

     - Bună ziua, eu sînt elevă în primul an de 

şcoală sanitară, răspund cu emoţie în glas. 

     - De ce m-au adus aicea, ce-o să fie cu 

mine, de ce nimeni nu vorbeşte cu mine?  

Dacă tot trag să mor, măcar să bolesc pe 

laviţa mea, să mai pot atinge cu buzele ţărîna 

cea bună…  

        - Pot sa vă ajut cu ceva, acum? întreb cu 

nelinişte- 

- Nu am pe nimeni aicea şi am scris o 

carte poştală pentru ai mei, poţi s-o pui la 

cutie ? 

- Da, cum să nu.... răspund cu o vădita 

uşurare în glas.   

  - Dumnezeu să te binecuvînteze, 

drăguţa mea. 

  În aceeaşi după amiază, am expediat cartea 

poştală.   

 A doua zi, la vizita medicilor, observ cu 

nelinişte că patul este gol…  

  - Nu mai este, s-a dus. Azi noapte a dat 

ortul popii..., îmi şopteşte un bătrînel.  

Dezarmată în faţa neputinţei, simt că îmi 

pierd echilibrul. Cuprinsă de o greoaie 

toropeală îmi îndrept paşii, în urma 

cortegiului medical. 

Sarah 

  Am avut o pacientă Sarah, pictoriţă, 

care împlinise 94 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Înaltă, subţire, ochi albaştri, faţa adînc 

brăzdată de riduri era încadrată de păr lung 

argintiu, strîns la ceafă şi împletit într-o 

coadă.Degete lungi şi subţiri distorsionate de 

timp. Pe noptiera ei poposeau un mic bloc de 

desen, un caiet şi un creion. Sarah stătea 

nopţile pe margina patului şi desena. Cînd 

eram de gardă, intram în salonul ei şi mă 

aşezam lîngă ea pe marginea patului, stăteam 

aşa în tăcere. Într-una din nopţi o aud şoptind 

:" Tu ştii ce visez eu nopţile.?..visez că primul 

meu iubit mă îmbrăţişează , mă sărută şi îmi 

spune să îl aştept…eu îl aştept…" O privesc 

pe Sarah şi în raza de lumină slabă care 

penetra în salon, disting cu uimire faţa ei 

luminată de un zimbet, o văd pe Sarah în 

tinereţea ei... Atunci eu aveam numai 32 de 

ani, dar imaginea ei avea să-mi scimbe 

irevocabil percepția asupra vieții. 

Camera de gardă 

Camera de gardă a Spitalul Wolfson 

Holon, Israel  - Februarie 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Într-o dimineață ploioasă din iarnă, mi-

am început stagiul la Camera de gardă a 

Spitalului Wolfson. 

Particip la rutina schimbului de gardă, 

asistenții medicali din schimbul de noapte 

"predau ștafeta" echipei de dimineață. Brusc, 

ușile se deschid, doi paramedici introduc 

rapid o targă pe care un bărbat în vârstă de 60 

de ani zace nemișcat. „Atac de cord”, strigă 

ei și pacientul este transferat imediat  pe un 

pat de urgență. 

Conform „protocolului” pe care l-am 

memorat de-a lungul anilor, patru asistente 

medicale se pregătesc să acţioneze rapid cu 

scopul de a menţine  permeabilitatea căilor 

respiratorii, ventilaţia şi oxigenarea; 

circulaţia, evaluarea semnelor vitale; găsirea 

și deschiderea unei vene pentru perfuzie, 

prelevarea și trimiterea probelor de sânge la 

laboratorul de urgență, conectarea la un 

monitor, rapelarea unui medic internist. 

Am rămas stupefiaţi… pacientul purta 

straturi de îmbrăcăminte care împiedicau 

orice posibilitate să acţionăm  rapid şi 

eficient… un costum bespoke croit din stofă 

groasă şi închis pe nasturi până la gât, 

pantaloni lungi și pantofi de seară cu șireturi. 

Nereuşind să tăiem costumul cu o foarfeca, 

am început să scoatem costumul de pe el, din 

cele două buzunare de pe laturi și din 

buzunarul interior al costumului au început să 

împrăștie în toate direcțiile sute de şekeli. 

Conform procedurii  păstrarii obiectelor de 

valoare sau al banilor pacienților, raportarea 

imediată este mandatorie şi include 

numărarea banilor de către două asistente, 

semnătură dublă, rapelarea ofițerului de 



securitate și  depunerea banilor în seiful 

spitalului. 

Această acțiune a anulat  orice  posibilitate de 

a mă alatura echipei, în schimb m-am 

trezit  acţionînd ca un functionar la 

ghiesul  bancii în timpul orelor de vârf. 

După ce i-am tăiat una dintre mânecile 

cămășii, am găsit în buzunar un pachet gros 

de o sută de dolari, am scris din nou un alt 

raport, numărarea banilor de către două 

asistente, semnătură dublă, am chemat 

ofițerul de securitate care a depus banii în 

seif. 

În cele din urmă, avem o venă deschisă, 

pacientul primește perfuzie, se prelevează 

probe de sânge și se trimit la laboratorul de 

urgență. 

Un tehnician s-a apropiat și a început să pună 

electrozii electrocardiografului, l-am ajutat și 

când am scos șosetele pacientului, am găsit 

un pachet de o sută de şekeli în fiecare șosetă. 

Din nou am scris un raport, numărat 

banii, semnătura a două surori și predea 

banilor ofițerului  de securitate. 

Din fericire, mi-am terminat treaba de 

funcționar bancar „cu experiență” și în cele 

din urmă m- am alăturat echipei. 

Între timp, pacientul s-a stabilizat, și-a 

recăpătat cunoștința și a fost transferat în 

secția de terapie intensivă. 

La externare, i-au fost returnaţi toţi banii,...şi 

aşa seiful spitalului, fiind vidat, a revenit la 

conţinutul sau iniţial. 

Așa am început primul meu schimb de 

dimineață în camera de urgență a spitalului 

Wolfson ... o stranie experiență!!! 

                                  *** 
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