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?,ד! את זזרג
 הלילה. כל בכה דני עזר. לא זה ״אבל

 כשהסתכלתי בבוקר חום. הרבה לו היה
 על פריחה לו שיש ראיתי טוב, עליו

לו. נתנפחו והאשכים הגוף,
 לקופת־חולים. פעם שוב אותו ״לקחתי

 ונתנה דבר, שום שזה אמרה הרופאה
זריקה. לו

 צרות. היו הפעם עוד בלילה ״אבל
 בהתחלה פרטי. רופא־ילדים והבאנו הלכנו

 הצלחנו אחר־כך אבל לבוא, רצה לא הוא
לע שצריך ואמר בא הוא אותו. לשכנע

 ואמר טוב, הסתכל הוא שתן. בדיקת שות
צהבת.״
 לבד,״ בא הרופא זה אחרי יום ״אבל

 בעל בן־שושן, משה דני, של אביו מספר
שה ״ראיתי בפדדס־חנה. ירקות חנות

 יגיד אחד שאף בלי לבד, בא דוקטור
 חולה. נורא בטח דני מייד: אמרתי — לו

 בדיקת־ של התוצאה את הביא הרופא
 זה עכשיו צהבת לבן יש ואמר השתן,
בטוח.״

ה ״בלילה בסיפורה: לאוני ממשיכה
 את לקחנו צרות. היו הפעם עוד שלישי

 אמר לא התורן הרופא תורן. לרופא הילד
 לקחת שצריך אמר רק הוא דבר. שום
 מחר או עכשיו או לבית־חולים. הילד את

 טוב יותר אז צריך, אם אמרתי: בבוקר.

עכשיו.
 הילד, את לקחו לבית־חולים. ״הלכנו

 שם נשאר הוא אותו. ובדקו אותו הפשיטו
 שנלך ואמרה אחות באה בסוף שעתיים.
 צריך והוא חולה, שהילד אמרתי הביתה.

 אותו שניקח אמרה היא אבל להישאר,
הביתה.״

 דבר שוס
עוזר היה לא

 דני של ייסוריו נמשכו הבא לילה ך*
 עוד אותו לקחנו ״בבוקר המיסכן. ■1

 ״לא לאוני. מספרת לבית־חולים,״ הפעם
 במחלקה אותו שמו דבר. שום לו עשו
 וב־ אינפוזיה. רק לו ועשו הילדים, עם

מת.״ הוא מוצאי־שבת
 שלאחר ניתוח לערוך ביקשו הרופאים

 אמו: אמרה התנגדה. המשפחה המוות.
 יחיה.״ לא הילד המוות אחרי ״מניתוח
 מחלקת מנהל ברנט, ■משה ד״ר מספר
 על־שם הממשלתי בבית־ד,תולים הילדים

 36 אצלנו היה דני בחדרה: יפה הילל
 איומות שעות 36 אלה היו לגבינו שעות.

שו בדיקות לו עדכנו ידיעה. חוסר של
כש־ אלינו הגיעו אחרות בדיקות — נות

השכול.*״.ג האב
 שטיפלו שהרופאים בלי שנפטר — דני של
השש. בן הילד מת ממה ידעו גו

ב שהיו התוצאות עם מת. היה כבר הילד
דבר. לעשות יכולנו לא — ידינו

 כן לפני לילה אלינו הובא שהילד ״נכון
 מקום לנו היה לא פשוט אותו. קיבלנו ולא

 היה הילד אם העניין: לעצם בשבילו.
 היה אז גם — במחלקה נשאר אפילו
 זוהי שעה. ובאותה יום, באותו נפטר.
 איננו — שוכבים בו שהמקום מחלה
 בבית־החולים וגם בבית גם דבר. משנה

תוצאות.״ אותן מתרחשות
מחלה
מיסוגורית

 דגי, של מותו אחרי ♦י מחלה יזו ^
 שממנה המחלה בדבר ויכוח פרץ

 שהיה טענו, בית־החולים אנשי נפטר.
 הבריאות, משרד אנשי טיפויס־הבהרות. זה

 ארנן, עמוס ד״ר הסמנכ״ל של בראשותו
 בארץ היה האחרונות בשנים כי הכחישו

טיפום־הבהרות.
 בית־ מנהל חיימוב, רוברט ד״ר הסביר
 טיפוס־הבה־ של סוגים שני ״יש החולים:

 המועבר המגפתי, הסוג היגיו הראשון רות.
 ב־ לרוב מופיעה המחלה כינים. על־ידי

מל בעת נפוצה והיתר, נחשלים, איזורים
 •מחנות- יוצאי אצל השנייה העולם חמת

 ברכבות האיומים הצפיפות בתנאי ריכוז.
מאות. שם הפילה והמחלה הכינים, התרבו

 מועבר טיפוס־הבהרות של השני ״הסוג
 מחולל את הנושאות הן חיות. על־ידי

 היטב מוכר המחלה של זה סוג המחלה.
 שם למשל, אמריקה שבצפון הרוקי בהרי
להב ריקציה. בשם המפיץ החיידק נקרא

 טיפום־הבהרות, של הראשון מהסוג דיל
 עובר ואיננו מגפתי, איננו זה שני סוג

לאדם.״ מאדם
הר בן־שושן, דני נפטר שבו ביום

 השש בת שיטרית סוזן גם גישה
כך על התלוננה היא בראשה. עזים כאבים

 לניתוח מתנגדת היתד, לא המשפחה אם
 יותר היו הרופאים או המוות, שלאחר
 — הניתוח את לבצע בדעתם תקיפים

 מתבררת דני של למותו הסיבה היתד,
מיד.

 מקדה ועוד
* ש לי ש

המת שמשפחתה כיסהן, טיפול ך•
 שב־ האסבסטונים במעברת גוררת | ן

 שבועיים אחרי יותר. קל היה פרדם־חנה,
מטיפוס־ד,בה סוזן החלימה ,בבית־ד,חולים

לביתה. נשלחה שעבר, בשבוע רות.
בית רופאי את במיוחד שהדאיג מה

 בעת כי העובדה היתד, יפה הילל ד,חולים
 מקרה לבית־החולים הובא — בסוזן שטיפלו

 החמש בן קנטנשי ארנון זה היה נוסף.
מכרכור.
 מחו־ כמעט לבית־החולים הובא ארנון

 העובד ,35,־ד בן מסעוד אביו סר־הכרד,.
 היה שבעמק־חפר, בבית-ר,קירור כמזלגן
 בנו את הביא כאשר יאוש, שלאחר במצב

ה התרוצץ שחלף, בשבוע לבית־ד,חולים.
השו במוסדות הרופאים בין ארנון עם אב
 לטפל כיצד ידע לא אחד ואף — נים
 קבע בקופת־חולים הראשון הרופא בו.

תרו לו נתן באוזן, מדלקת סובל שארנון
 אחר־ והלך. החמיר הילד של מצבו פות.

 מדלקת סובל שארנון אחר רופא קבע כך
 נשא שלא — טיפול קיבל ארנון ריאות.
הת זאת, כל אחר רק פרי. כל כמובן

מטיפוס־הבהרות. סובל שארנון ברר
 הפלבים, אחרי

הילדים
 של לחדרו לבידוד הוכנס רנון ^

פשה ד״ר הילדים, מחלקת מנהל

 בעוד המטופלת •מסעודה, האם אמה. בפני
למר אותה לקחת מיהרה ילדים, שמונה

 כאשד תרופה. סוזן קיבלה במרפאה פאה.
 פריחה. גופה על הופיעה — הביתה חזרה
ב עובד שבעלה •מסעודה, חזרה שוב

 עשו הפעם, לקופת־חולים. בחדרה, איטונג
 של חומה תוצאות. ללא זריקה. לסמן
 כאבים של שבוע לאחר ועלה. עלה מוזן

 ואחותה אמה על־ידי הילדה •נלקחה ובכי,
לבית־ר,תולים. רחל

 מהמעבדה ברנט ד״ר קיבל כן לפני יום
ש האחרונות הבדיקות של התוצאות את

 לפני שבוע שנפטר בן־שושן, לדני ערך
 סבל הילד כי לראשונה גילה אז רק כן.

מטיפוס־הבהרות.

 נמצא אביו המחלה. את וניצח — ברנש
 חלוק לבוש מסעוד, סיפר לידו. העת כל

״אצ בנו: חלה כיצד הבידוד, בחדר לבן
 אשד, יש עובדים בשיכון בכרכור לנו

 לא פעם אף כלבים. שני לה שיש אחת
 יכולנו לא אבל שלה, הכלבים את סבלנו

 האחרונים בשבועות דבר. שום לעשות
 נוראה. בצורה להסריח הכלבים התחילו

 אחד מת בסוף מהם. הסריחה השכונה כל
 לזה. לב שם לא אחד אף אבל הכלבים.

 וחתולים כלבים הרבה מתו ההוא בזמן
 או בלב איזה •מת שעות כמה כל אצלנו.
חתול.

 נהיה שלי הבן גם זה, אחרי ״ותיכף
חולה.״

ה בן קנטנשי ארנוןהניצול
לאחר מתאושש, חמש

הטיפוט. את וניצח המשבר את שעבר

ב במחלקת־ד,ילדים הוכרז בינתיים,
ה הרום. מצב הילל־יפה ר,חוליםבית

 המובא ילד כל לבדוק התבקשו רופאים
ה בטיפום־הבהרות. חלה לא אם אליהם,

 מתוך — מיטות 40 של תקן בעלת מחלקה,
 בכי מטפלת בית־החולים, בכל מיטות 220
 ילדים שני שכבו פעם לא חולים. 50

 על מזרונים על ששכבו או אחת, במיטה
 היום מרגיש איננו שילדם הורים הריצפה.

לבית־ד,חולים. אותו להביא ממהרים — טוב

 שאלה
שם של

 ואיזוד ניצלו, שניים מת, אחד לד *
 מה זה האם •מוכר,־פחד. שלם ארץ
הבריאות? משרד את שמדאיג

 וראש המשרד סמנכ״ל ארנן, עמוס ד״ר
 השבוע המשיך הציבור, בריאות שרותי

ב טיפוס־בהרות של קיומו את להכחיש
ה כי להודות רק מוכן היה הוא ארץ.

 — שם כל העניק לא הוא לה — מחלה
 הנגיף — ריקציה בשם •נגיף על־ידי נגרמה
 אשר הקלאסי, לטיפוס־ר,בהרות הגורם
 הראשונה, העולם מלחמת אחרי הפיל,
המלחמה. •משר,פילה קורבנות יותר

 ״הינד, ארנן, הסביר בחדרה״״ ״המחלה
 — מחלות של ממשפחה אחד מקרה רק

מ טיפוס־הבהרות, הינד, שבהן שהחמורה
 חוששים.״ כולנו מנו

 יותר היתד, השבוע, שהשאלה, אלא
ה הבעייה שם. של שאלה מאשר רצינית

 לאחר ימים חודש אם, היתה: אמיתית
המומ עדיין החליטו לא דני, של מותו
 מותם יימנעו כיצד — אותו הרג מה חים

מחלה? מאותה אחרים ילדים של האפשרי

ן השכולה האם
 ודויד. (שמאל) יוסי ילדיה עם דני,

י_______________ 1 שתים־עשרה. בגיל בת, עוד למשפחה


