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במדינה
בריאות

 על פיקוח
 בתי־חוליס

פרטיים
 ב־ הטלסון צלצל השנה לינואר 12ג־
 בתל- מזא״ה ברחוב אדום דוד מגן תחנת
 גדי״ מין מבית־חולים ״מדברים אביב:
 מיד אלינו .שלחו הנרגש. הקול הודיע

אמבולנס.״
 דקות כעבור האמבולנס נהג כשהגיע

 ,18 בת צעירה להוריד נתבקש ספורות,
 חמור, משטף־דם שסבלה לינזום, רבקה

 דין נתפתח כאן השניה. שבקומה מחדרה
ל שיוכל כדי עזרה ביקש הנהג ודברים:
 ולהוריד אלונקה על החולה את השכיב

 שאלה בית־החולים פקידת במדרגות• אותה
 אדם איתו הביא לא מדוע בהתמרמרות

 נמשך והוויכוח שענה, מה ענה הנהג נוסף.
 להיות העלולות יקרות, דקות ביזבוז תוך

 לבסוף שטף־דם. של במקרים גורליות
 הנרגז הנהג אך איכשהו החולה הורדה

 הפרשה, על בשקם לעבור מוכן היה לא
לעיתונות. המתרחש על לספר איים

 הנהג ביקש גדי, עין את שעזב לפני
ב הממשלתי לבית־החולים מכתב־הפגיה

 גינקולוגיים למיקרים התורן שהיה קריה׳
ב שטיפל הרופא א.ג.*, ד״ר יום. באותו
 לבית־ לנסוע לו הורה לינזום, רבקה

 מכתב. שום ללא — ביפו צהלון החולים
 לו הסביר ואז מדוע, לדעת ביקש הנהג

 שקיים מהתרגשות, והחיוור הנבוך הרופא
 כאלו למקרים וצהלון גדי עין בין הסכם

מסוכן. שמצבם חולים של
לו שנאמר כפי עשה התווכח, לא הנהג
הרופא. על־ידי
 האמנם מכלום. יודע לא אחד אן?

 ואם בתי־החולים? שני בין כזה הסכם קיים
 לינזום, ריבקה נרשמה ומתי כיצד — לא

 התעניין כאשר לצהלון? הובאה כאשר
 אלטרמן, ד״ר אצל כך על הזה העולם כתב

 צהלון. של הגינקולוגית במחלקה רופא
מצא ולא התיק, את אלטרמן ד״ר חיפש
 באופן בחולה טיפלתי .לא והשיב: אותו,
לא המקרה. על דבר לי ידוע ולא אישי,
 ביד כזה כלשהו הסכם על גם לי ידוע

שלנו.״ ובית־החולים גדי עין בית־חולים

 בערב, 8.00ב־ ,15.2 א׳, ביום
 הזה״, ״העולם מערכת במשרדי

 תל־אביב, ,12 קרליבך רחוב
תתקיים

פגישת
מורי□

הנושא: על
בחירות

המורים להסתדרות
 אוהדי המורים, הסתדרות חברי

1־לבוא. מתבקשים התנועה, 0 0 7
איוניר של הידועה האיכות
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לשחקנים חשוב
ולדוגמניווג

 רקדן להיות צורן אין
ג׳ז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר

ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,
כושר־תנועה־ומיקצב. רים

 וקורסי־ערב קורסי״נוקר
קורס) בכל בסבוע שיעורים 2(
—8.00( 24 74 80 מל. : ם י ט ר 9

בערב). 20.00—17.00 לפנה״צ; 10.00

הדגמים כל על ממשית הנחה
ף במכירת ה סו העננ

המלאי חיסול עד מיוחדות הצעות
 בדגמים וזמש עור וחליפות מעילים •

ם! ללא נמוכים ובמחירים אופנתיים תקדי

תי ה ב נ פ ו א ם ה י י ו א ר ך ה נ ו מ א ל
ל ב ת י ב ה * א פ י ה • ח י י צ ר ה

 של הגינקולוגית המחלקה מנהל אמר
הוע לינזום .רבקה ריקובר: ד״ר צוזלון,

 כיצד יודע איני אך מעין־גדי, אלינו ברה
 הכתובת נירשמה,״ אם ובכלל נירשמה,
ה מחלקת היא לדבריו הענין, לבידור

אדמיניסטרציה•
 של למינהלן עוזר אורך, פינחס אולם

 החקירה בעניין. לטפל סירב בית־החולים,
 ביקש הזח העולם שכתב אחרי רק נפתחה

 זה משרד־הבריאות, של התערבותו את
 גייזלר. פ. ד״ר בית־החולים, למנהל פנה
 לינזום שרבקה לבסוף הודיע גייזלר ד״ר

 בית־ את ועזבה נותחה, בצהלון, אושפזה
ימים. שמונה לאחר החולים

בקשר ומה - שאלות שאלות,
ה ב שו ת  לינזום רבקה של המקרה '1.ל

 מעיז־ שהועברה חולה של הראשון אינו
 מנהל כץ ד״ר קשה. במצב לצהלון גדי

 הוסיף גם הוא זאת• מכחיש אינו עין־גדי,
ב לא כאלה משלוחים נישלחים שלרוב

מונית. בסתם אלא אמבולנס
 מדוע הזה העולם כתב של לשאלתו

 אחר, לבית־חולים חולות שולח הוא בכלל
 שלו, בבית־ד,חולים ניתוחים שעברו לאחר
 והאתיקה רפואי, ענין שזהו כץ ד״ר השיב

פר לפרט לו מאפשרת אינה המיקצועית
טים.

 בין כלשהו הסכם הכחיש גם כץ ד״ר
 נשאל כאשר לצהלון. שלו בית־החולים

 דווקא, לצהלון החולד, את שלח מדוע
 קרוב היה התורני בית־החולים כאשר
 בית־ .כל לענין: שלא קצת השיב יותר,
 זה כזה. במצב תולה לקבל מוכרח חולים

הומאניטארי.״ ענין
 הועברה בגללה הסיבה באמת זו האם
 מעביד בכלל מדוע לצהלון? לינזום רבקה

 אחרי אחר למקום חולים פרטי בית־חולים
סו ניתוח לעיתים שהוא הטיפול, התחלת

ז בך
 שמשרד־הבריאות הזמן שהגיע ספק אין
 צורך אין אם ויחליט זו, בפרשה יטפל

פרטיים. בתי־חולים על פיקוח לקיים

במערכת) שמור המלא שמו (*

1693 הזה העולם


