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בחורה: בביה־־ח המושתקת הנושה
מנהל את הדיחו המחלקות ו׳ מנהו
כעוס ו למנוע שניסה ,1 בית־החוליו
פרטי 1 לעסק המוסד 1 אן להפוך

 ש־ חיימוב רוברט ד״ר של עדתו ן/*
 הכללי כמנהל כשנה, לפני עד שימש, ^
ב יפה הדל הממשלתי בית־החולים של

גורלו. את וקבעה קריטית היתה חדרה,
 הרצינות במלוא התייחס חיימוב ד״ר

 המורות מישרד־הבריאות, של להנחיות
ה בתי-החולים של הכלליים למנהלים

 מנהלי־המחל־ על לפקח בארץ, ממשלתיים
חרי תופעות כל לחסל בבתי־החולים, קות
ב בבתי־החולים להתגלות העלולות גות

באישפוז. העדפה עניין
 בפח. למעשה, נפל, חיימוב ד״ר

 מנהלי שידעו מה ידע, לא הוא
מיש אנשי כי אחרים, כתי-חולים
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מתייח אינם עצמם רד-הבריאות

מפי שהם להנחיות ברצינות סים
 לשמש נועדו אלו הנחיות צים.

ש למימרה לשר-הבריאות, אליבי
 בנושא ציבורית סערה תתעורר
באישפוז. והפרוטקציוניזם השוחד

 שמישרד־ להוכיח נועדות ההנחיות
 יוכל ושר־הבריאות ״בסדר,״ היה הבריאות

 ועדת־ לעבר ממישרדו הנושא אח לגלגל
 תלונה של מיקרה בכל שיקים, חקירה

 של במיקרהו אירע שאכן כפי ספציפית,
הוכמן. פרופסור
 הלל מנהל חיימוב, ד״ר ניסה כאשר

הברי מישרד הנחיות לפי לפעול יפה,
מנהלי- ממיספר ולמנוע האמורות, אות

 אמר. עיתונאים,״ עם לשוחח לי אסור נות,
 הנושא עקרוני. משהו למען ״נלחמתי

בבירור.״ עדיין נמצא
 מישרד־הבריאות דוברת גם

 מידע למסור סירבה גנני דבורה
העיתו כפני חסוי ״העניין כנדון.
 לא הוראות לי ״יש אמרה, נות,״

 כנושא אינפורמציה •מום למסור
זה.״

שוחח שעימם בתי-חולים מנהלי ואולם,
 ובצער, בזעם ושוב, שוב התייחסו תי,

 דוגמה המהווה חיימוב, ד״ר של למיקרהו
 בית- למנהל שקורה למה וקשה מרה

 מצפונו, צו לפי לפעול המנסה חולים,
ל בלי מישרד־הבריאות, הנחיות ולפי

 בבתי־החולים השוררת במציאות התחשב
 בית־ מנהל כל שבה מציאות זוהי בארץ.
 מנהלי-המחלקות בידי שבוי הוא חולים

 חייהם, ימי לכל לתפקידם המתמנים שלו,
 על העולה ככל במחלקותיהם והעושים

רוחם.
כדור־השלג
מתגלגל

 בית-החו- מנהל מן, קלמן רופסור *
 בירושלים, הדסה האוניברסיטאי לים

 מנהלי איגוד של כיושב־ראש גם משמש
 מעל פעם, לא התריע הוא בתי־החולים.

 עם בשיחות הרופאים, אגודת ביטאון דפי
 עמיתיו עם שקיים ובישיבות שר־הבריאות

ה התופעה נגע על בתי״החולים, מנהלי
 העדפה של ומתפשטת, ההולכת מכוערת,
 בבתי־ מנהלי־המחלקות מצד ןבאישפוז
החולים.

 היו לא מן, קלמן פרופסור של לדבריו
עם ישירות להתמודד נכונים השילטונות

ב מחלקותיהם את להציף שלו מחלקות
ה בית־החולים את ולהפוך פרטיים חולים

 אותם נגדו התארגנו סרטי, לעסק ממשלתי
 את ממררים והחלו עצמם מנהלי־מתלקות

חייו.
 מוכנים היו לא הללו מנהלי-המחלקות

 הרווחים על שלהם, מיכרה־הזהב על לוותר
 בסדר־ מם, שילמו לא שעליהם הקלים

 אשר לשנה, לירות אלפי מאות של גודל
 ב־ העדפה תמורת פרטיים מחולים קיבלו

אישפוז.
 חיימוב ד״ד

ידיים הדים
 למישרד־ היימוב ד״ר פנה לו, צר ך*
■  הנהלת נעזר. לא משם אך הבריאות, !

 האיגוד עם עימות מפני חששה המישרד
 בבתי־ מנהלי־המחלקות של רב־העוצמה

 עם במאבקו בודד אותו הותירה החולים,
ב הסכימו שלא שלו, מנהלי־המחלקות

הצדדיים. דיווחיהם על לוותר אופן שום
ני וחצי שנה לפני שכבר חיימוב, ד״ר

 ב־ השוחד בנגע ללחום הצלחה, ללא סה,
 התגלה לאחרונה רק אשר נגע אישפוז,
 בתי־החולים את השחית עד־כמה בציבור
 — עזה ציבורית סערה ועורר בארץ,
 מראשות לפרוש נלץ במילחמתו, הובס

בית־החולים.
 עם לשוחח הסכים לא חיימוב ד״ר
 של רופא עדיין ״אני הזה. העולם מבקר

התק־ לפי שכזה, ובתור מישרד־הבריאות,
 עמזד־השדרה את המהווים הצעירים, הרופאיםבלבן אופוזיציה

בחדרה, יפה הילל הממשלתי בית־החולים של
למקום. רע שם מוציאים פרטיים, חולים המאשפזים מנהלי־מחלקות, מיספר מתוסכלים.

 של הירודה, הרישמית, משכורתם בעיית
מנהלי־המחלקות.

באו הכעייה את לפתור כמקום
 להגיע העדיפו וחותך, ישיר, רח

 לשולחן״. ״מתחת של להסדרים
הרא הפירצה נפרצה רגע באותו
 של התקין הניהול מהלך בבל שונה

כארץ. כתי־החולים
 מיטה אחד מהלקה למנהל מקצים כאשר

 שלו), פרטי חולה (עבור ״פרטית״ אחת
 ולמנהל- הירוד, הרישמי, שכרו על כפיצוי
״פרט מיטות שתי מקצים אחר מחלקה
ל למנהלי־מחלקות מתירים כאשר יות״!
ה שעות לאחר פרטית בפרקטיקה עסוק

 זמן שתוך להתפלא אין — שלהם עבודה
 לעשר הפרטיות המיטות שתי הופכות קצר

 של הפרטיים והחולים פרטיות, מיטות
 ב־ בעדיפות זוכים כולם, מנהל-המהלקה,

אישפוז.
 אשר המרכז, באיזור בית־חולים מנהל

אמר: בעילום־שם, להישאר ביקש
 שמישהו חושב באמת ״אתה

 בארץ, בתי-החולים מנהלי מבין
 ממלא הובמן שפרופסור ידע לא
 שנה עשרים כבר מחלקתו, את

 שהוא 1 פרטיים כחולים רצופות,
 אתה ? מנידוניפ-למוות כסה גובה

פרו של שהמיקרה הושב כאמת
שחו בפי חריג, הוא הובמן פסור

 זאת להציג מנסים מסויימים גים
ץ כציבור
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