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זה את ואה שהוא איו מכאבים. וצרחתי ״שכבתי
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 היא האשמה כי טען אשר המרפא, רמת
קופ״ח. אליו שולחת אותם הרופאים בטיב

ההאשמות: על רמת־מרפא החולים
 פרטיות הפלות פה עושים לא ״אנחנו

 לקופ״ח שתפנה טענות לה שיש ומי בכלל,
 שלה, רופאים לנו שולחת שהיא הכללית,

 אין מזה יותר ההפלות. את מבצעים והם
להגיד.״ מה לי

 דוד הכללית, קופת־חולים דובר תגובת
 כל עושה ״קופת־החולים :לעניין גלצקי
 של המכסימלי המיספר את לרכז כדי מאמץ

ש הפלות) (כולל גינקולוגיים ניתוחים
 בבתי־חו־ הרפואית הוועדה על־ידי אושרו

 רק ציבוריים. ובבתי־חולים קופ״ח של לים
אפ כל וכשאין הכלל מן יוצאים במקרים

 ובחדרי במקום מחסור בגלל אחרת שרות
 נאלצים אנו בכוח־אדם, ומחסור ניתוח,

 ניתוחים של מאוד קטן מיספר להפנות
 בכך למעט משתדלים אנו פרטיים. למוסדות

האפשר.״ ככל
 הגיב פריים ד״ר הבריאות משרד דובר

 מוכן הבריאות ״משרד באומרו: הוא אף
 אם רק זאת נעשה אך בעניין. לחקור
 הנשים אחת על־ידי רשמית תלונה תוגש

 ברמת־ בהן טיפלו בה מהצורה שסבלו
מרפא,״

 הלילה־ לבירכת לענות יכולתי לא זאת
זרי לי שהזריקה אחדי האחות, של טוב
אחת. קה

מחדר־הניתוח, אורני שהוציאו
 לי היה כי פדים, מהאחות ביקשתי ^

 היא זה במקום פדים. לה היו לא דימום.
או חילקה ליגנין, חתיכת והביאה הלכה

 חתיכה כל קיפלה חתיכות, לארבע תה
 מהנשים אחת לכל ■ונתנה פעמים, שלוש

הפלה. אחרי איתי יחד ששכבו
 אמרה האחות תיכף. התחילו הכאבים

 לידה, אחרי כמו זה בוכה? את ״מה לי:
לכאוב.״ מוכרח זה

 לי. שכואב לו אמרתי לרופא, קראתי
 דבר. שום לי שאין ואמר אותי, בדק הוא
אנטי תרופות שום לי נתן לא גם הוא

 אשה שכל יודעת שאני למרות ביוטיות,
 נגד אנטיביוטיקה מקבלת הפלה שעוברת

זיהום.
 ארבע. בשעה בית־החולים את עזבתי

 למרות באחת, היה לא כבר הרופא אבל
שלי. הכאבים

 כך כדי עד החריפו. הם הלילה בחצות
 לא מהמיטה. לרדת יכולתי לא שבבוקר
 שיקח מבעלי ביקשתי להתיישר. יכולתי

לבית־החולים. שוב אותי
 לא הרופא בבוקר. בעשר לשם הגענו

״בש אותי: שאלה היא האחות. רק היה.
 לקבל סירבה האחות אבל באת?״ מה ביל

 לנו אין בכלל כי אחד, אף הזמנו ״לא אותי.
אמרה. היא היום,״ רופא

 הרופא שהגיע עד ■חיכיתי. זאת בכל
 בלי מכאבים, מתפתלת במיסדרון ישבתי
 חמש רק תרופת־הרגעה. שום לי שיתנו
 האחות לי הרשתה בא, שהוא לפני דקות
בחדר. לשכב

ש איך מכאבים. וצרחתי שכבתי,
נח־ להיות התחיל זה, את ראה הוא

פתח בכביש העובדים הולכי־הרגל ך■
ה / ו קו ר תי שה לא רמת־גן, באיזו  ק

חין ב ה  שפת על המוצב הגדול בשלט ל
ת ומכריז הכביש תיו או ת ב רו אי ם: מ  עיניי

ם לי חו ת־ ם רמת־מרפא. בי ת״חולי ה, בבי  ז
הל מנו ר חחירורג, על־ידי ה טו ק ל דו מי  א

ם צ׳ורטקובר, ת מתבצעי או ם. מ חי תו  ני
ד ח ם עם י ם אפי שני ת המ רכם א ת או א  ו

ם צורתם, אי ם שם ב צ ת גם לקי בל הריונו
רצויים. תי

ה ידעה לא שושנה מ חסך סבל כ ה נ מנ  מ
וביצ הרופא, של לעצתו ששמעה בשעה

ת עה ה ההפלה א ק קליני ת ב  שלו. הפרטי
ת אך ה א קוו אה מפרדס־כץ, צבי ת שו ם נ א  ו

ם, לשלושה ה לא ילדי א שיזהיר. מי הי  הי
תה פנ ם הו לי ת־החו  על־ידי הרמת־גני, לבי

ם לי חו פת־ ת קו ה הכללי ה וז  שסיפרה מ
ה עבר אשר על :שם עלי

 החלטנו, בהריון, שאני שהתברר ך*
 עוד רוצים לא שאנחנו ואני בעלי

 הבת שברה תקופה באותה זה. בשלב ילד
 צריכה והיתד, הרגל את אורלי, שלי,

 נטיה לי ויש מאחר והשגחה. טיפול הרבה
 בשמי- הייתי ומתמיד מוקדמות ללידות

 ל־ פניתי הפלה. על החלטנו רת־הריון,
 ל־ אותי הפנו שם הכללית, קופת־חולים

 ההפלה, את לי שאישרה וועדה־רפואית,
לרמת־מרפא. אותי והפנתה
 כשנכנסתי בבוקר. בשמונה לשם באתי

עצ על להשתלט יכולתי לא לחדר־ניתוח,
ה גם לבכות. התחלתי הפחד. בגלל מי

 עלי: לצעוק התחילו האחות וגם רופא
 פוחדת, כך כל את אם בוכה? את ״מה

ההפלה.״ את לך נעשה ולא מפה תצאי
 מלוכלכת. והדיצפה נקי, לא היה החדר

ה של כתמי־הדם עדיין היו המיטה על
הקודמת. אשד,

זריקת־הרד־ ובידה אלי ניגשה האחות

ואנטיביוטיקה. כאבים
 הכאבים הנרות ולמדות הביתה הלכתי
 באותו יישנו לא שלי השכנים התגברו.

 אותי שיקח מבעלי ביקשתי למחרת לילה.
 ״רק לי: אמר הוא לבית־החולים. שוב

 שתלכי מה בשביל שם. היית הבוקר
 ■בית. ביקור הזמינו השכנים אבל שוב?״

 ושלח אותי, בדק אלי, בא הגינקולוג
תל־השומר. לבית־חולים דחוף אותי

הי התשובה בדיקת־שתן. לי עשו
 הייתי עדיין שוק. קיבלתי חיובית. תד,

 פעם עוד בתל־השומר לי עשו ואז בהריון.
 כל הייתי אבל כאבים. בלי הפעם גרידה.

 יכלתי לא בכלל זה שאחרי חלשה, כך
ללכת.

 מזועזעים. היו בתל־השומר הרופאים
 הרופא. של הכתובת את ממני ביקשו הם

 אותה. לי לתת רצו לא ברמת־מרפא אבל
יוד ולא רופא, מתחלף פעם שכל אמרו
 זה. את לי עשה מי עים

בית- מנהל צ׳ורטקובר, דוקטור הגיב

צבי תקווה

ש אחד אותו ״זה לעצמי: חשבתי מד. לא לי, שהזריקה אחרי גם אבל מה.
עצב שאני שבגלל אמרה, היא נרדמתי.

 אמר והרופא עלי, משפיע לא החומד נית,
 נרדמתי. אז רק אחת. עוד לי לתת לה
 אני אבל ברפואה, הרבה מבינה לא אני

 להפלה בתל־השומר כשהייתי יודעת,
ובכל עצבנית. יותר הרבה הייתי חוזרת,

 ופתאום גס, כך כל היה אתמול בי? טיפל
ליטופים.״ ואיזה צחוק, איזה

 דבר שום שזה אמר אותי, בדלן וא ך*
נגד נרות ונתן קורים, כאלה ושדברים } 1

שינוי־ ניתוחי בהם ניתוחים, מאות נערכים בו המקום זהבית־החולים
ובני־ רמת־גן בגבול נמצא בית־החולים והפלות. רבים אף

השומר. בתל חוזרת הפלה לעבור נאלצה שבעקבותיה הפלה צבי תקווה עברה כאן ברק.

חסדה וסומן סיוס


