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תנ״ך שוחרי * סטודנטים * מרצים * למורים

ביבתכם. בכתב תנ״ך למדו

ם ללא ו ל תש
מטעם: המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ד

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל
צרפתית. או אנגלית

תנ״ן והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה אליך ישלחו ב
חינם

ם ל ו ע ה ן הזה*, ״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפום • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע*פ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רה׳ תל־אביב, בע״מ,
בע*מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

ת ר או הזוהומה מ
)31 מעמוד (המשך

עב היא בבית־לוינשטיין, בארץ, המלחמה.
בהנהלת־משק. קורם רה

ש מיטות־אישפוו, 82 יש בבית־סוסנסק'
 בבית- כמו כאן, גם תפוסות. כולן

 רופא יום. כל רופא מבקר אסא, החולים
 הצוות זהו בשבוע. פעם לבקר מספיק נוסף

המקום. של הרפואי
 בבית־סוסנ־ האחיות כל המנהלת, לדברי

 הכחיש אורן אדם זריקות. מבצעות ק.י0
מ אופטימלי המצב ״בבית־סוסנסקי זאת.

 שעובדות אחיות ״יש טען. זו,״ בחינה
זרי מבצע לא כוח־עזר שנים. כבר כאן

קות.״
 ביותר הגדול ההישג רוזנברג גניה לדברי

 מיטה. כל ליד פעמון הוא בית־החולים של
וה הפעמון על ללחוץ יכול חולה ״כל

 כי מתברר חולים עם משיחה באה.״ אחות
 ואיש — ולוחצים לוחצים מדוייק. לא הדבר

 עובדים בלילה כוח־אדם. — הסיבה בא. לא
 ולידו אח, להיות שהופר השומר, שניים.
 שניים כוח־עזר. הנחשבת בחורה, עוזרת

 ביתנים שלושה על להשתלט צריכים אלה
חולים. 82 עם

ו אחיות, שתי עובדות אחרי־הצהריים
עוב בבוקר משמרת. חצי נוספות שתיים

לפי .רוזנצודיג. הגברת לדברי תשע, דות

 — האלו בתי־החולים על הדרוש הסטנדרד
קיום. זכות להם שאין הרי

 עובדה בפני אותנו מעמידים בלל ״בדרך
 בלי לרוב נפתחים כאלה מוסדות קיימת.
 עומד ואז ממשרד־הבויאות. הדרוש הרשיון
 המוסד את לסגור הברירה בפני המשרד

ש כפי אחר, למוסד החולים את ולהעביר
להש אך אותו, להשאיר או — החוק דורש
 מצבו.״ את שיותר כמה לשפר תדל

 כאן קיימת כי ספק כל אין
 החולים, את להחזיר קשה. אנושית ברירה

 לביתם, וזקנים, כרוניים חולים לרוב שהם
 אך חדרים, משני יותר לפעמים אין שם
להש או — ילדים עשרה זאת, לעומת יש,
 בית־סוסנסק׳ מסוג בבית־חולים אותם איר
מש טענת גם בדיוק זוהי ואכן, אסא. או
הבריאות. רד

 רפואי ביקור
בשנה פעמיים

 רוך הד״ר טוען לאחיות, באשר 0 ץ
 כפי שכוח־עזר, העובדה ידוע. שהמצב ^

ב מעולם למדו שלא הבחורות שמוגדרות
ה דבר — זריקות עושות אחיות, קורם
נוראה, כל־כך איננה — החוק על־פי אסור

סופנסקי״ ב״כית המאושפזים חולים
בפעמון ללחוץ אפטר

יי
1

 היכן, אחיות. 13 היותר לכל יש חשבוני
ב שמונה קודם? שהזכירה 21ה־ כן, אם

היא. טוענת חופשה,
אח להשיג קשה לי, מסבירים כאן, גם
ה כל לקבל מוכנים אנחנו כי ״אם יות.

זמן.״

איפה
משרד-הבריאות?

 קשיים שאכן לי נראה התמונה. והי *
 למצב. רבה במידה אחראים אובייקטיביים ן

 ב־ יום בתקציב. מחסור בכוח־אדם. מחסור
 19.80 לקופת־חולים עולה אסא בית־החולים

 החולה.* של השתתפותו 20/״ס בתוספת ל״י,
 לירות. 30 יום עולה ממשלתי בבית־חולים

 בתי־ ששני למרות — וזה ברורה. התוצאה
משרד־ר,בריאות. ברשיון פועלים החולים

רע, רצון כאן קיים כי התרשמתי לא
החולים. ניצול על-ידי להתעשר שאיפה או

ה את מצדיקות אינן אלו סיבות אולם
 משרד־הברי־ לתמונה נכנס וכאן ביזיון.

 ביש שמצב לדאוג היה שמתפקידו — אות
 את רואה כך שלא אלא יתקיים. לא זה

 במשיכת־ מסתפק הוא המשרד. התמונה
חסרת־אונים. כתף

 למחוז המחוזי הרופא רוך, אלחנן ד״ר
 הרופא ויסלפיש, אלכסנדר וד״ר תל־אביב,

 את הכחישו לא חוץ, מוסדות על המפקח
 הקיים במצב זה. ״ככה' תגובתם: התמונה.

אחרת!״ ברירה שום לנו אין
 לבעיית כללית בהתייחסו רוך, ד״ר אמר

 מתריע ״משרד־הבריאות הפרטיים: המוסדות
 ברמה שאינם מוסדות נגד רבות שנים זה

את לכפות רוצים היינו אם אולם הדרושה.

ה בלבד. ל״י 19.80 — אורן לדברי *
ה ליום, ל״י 12 7— בבית־סוסנסקי מחיר

הסעד. משרד על־ידי משולמים

 ויסלפיש. והד״ר רוך הד״ר של לדעתם
 זריקות? שעושים בצבא החובשים עם ״מה

 הם בעייה.״ לא בכלל זו גדולה? תורה זו
זריקות עושות בעצם שהבנות מסבירים

ב זריקות לעור. מתחת או בשריר רק
לע צורך יש אם ומה עושות. אינן וריד
 — אחרי־הצהריס הווריד לתוך זריקה שות

 הד״ר קובע בא,״ ״הרופא אותה? עושה מי
 לא בית־החולים שמנהל למרות ויסלפיש,

כזה. דבר אמר
הד״ר מגיב הליכלוך? עם מה הלאה.
 ליכלוך שם שמצאת להיות ״יכול ויסלפיש:
 יום כל להיות יכולים לא אנחנו וזבובים.

בבית־החולים.״
לע משרד־הבריאות אנשי יכולים כן מה
 הד״ר עורך רפואי שביקור מתברר שות?

פקח״ בשנה. פעמיים בבית־חולים ויסלפיש
 אדם בממוצע. לחודש אחת מבקר תברואה

חודש. כל רופא של פיקוח שיש טען אורן
ש בביקור אלה? בביקורים התועלת מה
 דיווח ,17.4.69ב־ באסא ויסלפיש הד״ר ערך
טעון הכללי התברואי ״המצב היתר: בין

טעון. עדיין שהוא נראה יסודי.״ שיפור
בית שלושה עם בית־חולים ב־ת־סוסנסקי,

 עומדת לרשותו רופא. חדר ללא שרוי נים,
 בביקור ציוד. כל ובלי מיטה בלי פינה

הת הוא ,30.12.69ב״ ויסלפיש הד״ר שערך
 נדרשה בית־החולים הנהלת כך. על ריע

 הותקן לא עדיין 7.7.70ב־ כזה. חדר להתקין
ויסלפיש הד״ר כתב זה בתאריך החדר.

שיפור.״ טעונים ״השירותים בדו״חו:
ב־ ביקר בעבר כך. חשב הוא רק לא
 בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט שופט אסא

ששלח הזדעזע, כה הוא שילה. ש. יצחק
למשרד־ד,בריאות. מכתב מייד

ויסלפיש הד״ר ערך מכתבו, בעקבות
במקום. נוסף ביקור

 השבוע שנוכחתי כפי זה, ביקור תוצאת
 הביקורים לתוצאות זהה היתד, עיני, במו

הקודמים.
אפם.


