סיפור הלידה של שרית
תינוק מתוק הגיע לעולם...
טוב אז ככה לא יודעת מאיפה להתחיל אבל זה סיפור הפונדקאות שלי ....
שמי שרית אני נשואה לבעל מדהיייםםםם וחבר הכי הכי טוב שלי ,אמא ל  2בנים מקסימים.
בינואר  2016עלה אצלי לראשונה הנושא של הפונדקאות אחרי שקראתי כתבה וזה נגע לליבי ,
התחלתי להתעניין יותר ויותר בנושא הזה  ,יש לי אחות שנשואה  12שנים ללא ילדים ,איבדתי אח
לפני שלוש שנים  -וזה נתן לי פוש לתת חיים  -חשבתי בהתחלה לעשות זאת בשביל אחותי אבל
הבנתי שהועדה לא מאשרת ברגע שיש קרבה  ,כל הבדיקות והמסמכים שלי כבר היו מוכנים .ואז
הסברתי לילדים שאנחנו עוזרים לאישה שהתנור שלה מקולקל  -והם הגיבו ממש יפה ,אחרי זה
דיברתי איתם על נתינה ועל עזרה והם קיבלו את זה ברמות שאין לתאר.
לגבי בעלי הוא תמך בי כל רגע ושנייה בתהליך הזה פשוט מושלםם !
פניתי למירב ואורית המדהימות והן הכירו לי זוג שמייד התאהבתי בהם .
בהחזרה השלישית נקלט עובר אחד מהמם !!! .
 9חודשים של אכפתיות ושל נתינה מצד ההורים המיועדים ,לא יכולתי לבקש זוג יותר מושלם .
ב 4.9-בדרך למעקב אצל הרופא התחילה ירידת מים  ,היגענו אליו והוא כמובן שלח אותנו לחדר
לידה ,היגענו לאסף הרופא  ,בעלי והאמא המיועדת היו איתי בחדר לידה  ,אפידורל  +פיטוצין  -ו תוך
 4טיפות שזה בערך  10דק מפתיחה של  4פתיחה של  , 10כמה לחיצות בודדות וברוך השםםם
הילד הגיע לעולם !!!!
כמה בכי של אושר היה בחדר כולנו בכינו ממש אושר ואור גדול היה בחדר הלידה  ,רק מלראות את
האושר הענקקק הזה שבזכותי הגיע לעולם תינוק מושלם במשקל  3100בשבוע  38והעניק חיים
להורים שמחכים ועברו ייסורים בשבילו  -סיפק אותי בכל כך הרבה נתינה ואהבה לחיים !!!! למדתי
לקחת את החיים בכיף ואהבה וששום דבר לא מובן מאליו כמה אושרר אהבה והערכה לחיים שלנו
קיבלתי מהתהליך הזה אתן לא מבינות פשוט אושר אחד ג ד ו ל!!!!!!!!!!
מזל טוב להורים היקרים ,הפכתם לאמא ולאבא וההתרגשות גדולה
גדלו אותו בנחת ובשמחה ואל תפסיקו לרגע להיות מאושרים.

