
ואותו — פנויה מלאכותית בכליה
חדשות כליות שתי במחסו היו זמן

מאריזותיה כלל הוצאו לא אשר
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 היא, עובדה — ואבן שבשימושו. כליות

 — סבאן את לטיפולו לקבל נתבקש שכאשר
חייו. את והציל זאת עשה

 הביורוקרא־ בבלגאן הוא השערוריה מקור
 בתי־החולים בין אי־התיאום נוצר שבגללו טי,

 אי־ — מהשני אהד ידעו שלא השונים,
 ב־ לעלות זה, במקרה היה, שעלול תאום

בי ירושלים בהדסה התברר כאשר חיי־אדם.

מלאכו לכלייה הזקוק חולה של יחיד נוסף
 פנוי. ציוד מחוסר למות האיש עלול תית,
ה הכליות שלוש על ידע לא צקים צ ד״ר

 לשרת המסוגלות תל־אביב, בהדסה פנויות
ביממה. חולים תשעה
 הוא חייב החיים, לעולם סבאן הזר אם
 שהצילה זו היא יונה. לאחותו תודה

סבאן צדוקחייו. את
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אותו. הצילה המלאכותית הכלייה של המהירה הצמדתה רק חייו. שאיבד לאחר ממוות. אותו שהצילה המלאכותית הכלייה ליד אביב,

 ביתי ניסה מלאכותית, לכלייה זקוק סבאן
 בתי־חולים בכמה מקום לו למצוא החולים
 אפילו טרח לא מה משום אולם — אחרים
 לעשות מבלי תל־אביב. להדסה טלפון להרים
 ירושלים הדמה הודיע זו, יסודית פעולה

ה כי החולה של לאחותו י ל כל למצוא ע
ימות. שאחיה או — מלאכותית ייך,

 בתי־ שני בין שהקשר נראה בכלל
 הכריז שבועיים לפני רק צולע. החולים

 י בירושלים, הדסה מבית־חולים ציצקים, ד״ר
מקרר, לו יהיה שאם בקול־ישראל; בראיון

 ב־ הרופאים לי ״כשסיפרו יונה: מספרת
 צדוק של שמצבו בירושלים הדסה בית־חולים

 מלאכותית פלייה אשיג לא ואם מאוד, חמור
שה הרגשתי סופו, יהיה זה — במהירות

 בכיתי. להדסה, רצתי עלי. נופלים שמיים
ו עזר. לא דבר שום — צעקתי התחננתי,
 לקיברו. צדוק את קירב יום כל בינתיים,
 הכיר ולא בעילפון היה כבר הוא לבסוף
אותי.

 אש־ג מאיפה בייאוש, לחשוב ״התחלתי
30 הוא שהמחיר לי אמרו המכשיר. את

בייאוש כזה? סכום אשיג מאיפה ל״י. אלף
 עזרה. ביקשתי אחרונות, לידיעות ניגשתי

 בשבילי, התרמה מיבצע על פירסמו מיד
 לא יותר ל״י. אלף 20 נאספו ובמהירות

זז.
יוד לא לפנות. לאן ידעתי לא ״בייאושי,

 ב־ עצמי את מצאתי פתאום אבל איך, עת
מכ לו השארתי שר־הבריאות. של לישכתו

תקוו שהוא לו אמרתי הכל, לו סיפרתי תב,
האחרונה. תנו

טיל־ הוא אותנו. שהציל זה באמת ״והוא

 צדו■■ את קיבלו ושם בתל־אביב, להדסה פן
 ה ברגע אוחו והצילו מלאכותית, לכלייה
ממש. אחרון

ער| לראשונה מחלתו את *ילה דיל!
 שח גילה כאשר ששת־הימים, מלחמת *8

 ונשל כדיר, בשירות אז היה הוא בדמו.
 ליחידת חזר המלחמה פרוץ עם שפוז. לא

קשר. כאיש הראשון בקו בירושלים לחם
 1 מחדש נתקף חודשים ארבעה לפני
 נ עבודתו את לנטוש נאלץ הוא מחלתו.
 ובחבר בשידורי־ישראל אלקטרוניקה טכנאי
 1 הטיפול ירישלים. ׳:הדסה אושפז זניט,

 החמי כאשר ולבסוף, עזר, לא שיגרתי
 שו את איבד כי לאחותו גילה מצבו,

לכליי נזקק והוא כליותיו כליותיו
מלאכותית.

 וו חייו. את והצילה — נזעקה אחותו
 שגזר־ד היא שהתגלתה כפי העגומה, אמת

 הל אלף 33 בגלל לא מופעל היה ד,מחת
 מגוו סכום בגלל אלא — לה היו שלא

 צק צ ד״ר שכן ביזבד. ל״י 5,000 של יחסית
 לאו סבאן את קיבל אשר תל־אביב מהדסר,
 גי׳ ח־יו, את והציל משר־ד,בריאות הטלפון

 ; גם מלאכותית, כלייה להשיג שביכולתו
 (00 במחיר מודרנית. ולא חדשה לא

ל״י.
 שק: ובתמים באמת נראה כזה, במחיר

 למו 22 בן לצעיר להרשות הוא מוגזם
 העד על־ידי השערורייה גילוי בעקבות

לחקור שר־ד,בריאות הבטיח הזה,
פרשה.
 חיי: מחר, כאלו מקרים יחזרו שלא כדי

 לה: צורך אין יסודית. חקירה כאן להיערך
 שי לבנות הוא, העיקרי הדבר אשמים.

הביזיון. על חזרה תאפשר שלא כזו,
 א 30 במחיר לא ל״י, 5000 במחיר לא
בעולם. מחיר בכל ולא ל״י,
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