
 הטלוויזיה, לגבי זאת שעושים כמו תיים,
ה עיתונאי שכל בעובדה נעוצה למשל,

 ממשלתי, בית־חוליס של לשירותיו נזקק
 לעולם הוא קשריו. בזכות תמיד אליו יגיע
 המוני נתקלים שבה החרפה עם נפגש אינו

 שאין אנשים השורה, מן אנשים ,עמך,
 רופא- ולא יומי טור לא שם, לא להם

מרואיין־קבוע. כוכב־תורן
 הבכיר והגל הרפואיות המחלקות מנהלי

 ועד־ הקימו הממשלתיים, בתי־החולים של
 נפש, עד מים הגיעו כי שהחליט פעולה

 שכמותו לשפל הגיע האישפוז מצב וכי
 ועד- היווסדה. מאז המדינה ידעה לא

 ולהשלים להמשיל מוכן אינו זה פעולה
 האיש- בשירותי הדוהרת ההידרדרות עם

 לפנות החליט ייאוש שלאחר ובמצב פוז,
 בבתי־החולים הראשיים הרופאים כל אל

נהריה, בפוריה, בצפת, :הממשלתיים
 איכילוב, דונולו, שיבא, חדרה, ומב״ס,

 חסר- במאבק ולצאת ואשקלון, הרופא אסף
הסתו המקובלים בצינורות שלא תקדים,

מים.
ב חמור מחסור במציאותי קורה מה

 כמובן, שהיא, — התפוסה הפחתת עם
ההכ תקציב פוחת — מלאכותית הפחתה

בתק לקצץ דורש ומישרד־הבריאות נסות׳
 את לסיים העומדים רופאים ולפטר נים

 כספי תרגיל בגלל זאת, כל התמחותם.
 מכסה מי שהרי לכיס. מכיס העברה של

תק של החלק־הארי את דבר של בסופו
גירעו ואת לאישפוז, קופת־חוליס ציב

וה הממשלה לא אם מי 7 הענקיים נותיה
 בכלייה אבן לו יש שכאשר הקטן, אזרח

 בכאבי־תופת, וחצי שנה להמתין יצטרך
 בצורה שנוצר החדש תורו שיגיע עד

 7 ומלאכותית שרירותית
 בתי- מנהלי עם בשיחה הודיע, השר

 בבתי־החו־ התפוסה ירידת שעקב החולים,
ויג תקציבם, את יפחית הממשלתיים לים
 ולפיטורי ושירותים מחלקות לסגירת רום

 בבתי־חולים הודאה, כבר (יש צוות אנשי
 וזאת רופאיפ-מתמחים, לקבל שלא אחדים,
ה הרופאים מיספר וגדל שהולך בשעה

 להם ומחפשים הארץ מן היורדים צעירים
 כשהארץ זאת, כל אחר. עבודה מקום
האישפוז! מצוקת על זועקת כולה

ת האם חו צו בין המתי או ה ־  שו
אינילוב? ח ביה׳ את הווסת מהליכודואש־העיו״ה לבין ממיפלגת־העבודה

בתיקוה חורים בחדדי־הניתוח, מוחץ־זיעה ,במערות שויפה אינייוב:
 מביא באחיות, ובמייוחד מיקצועי, כוח־אדם
בנו תורים. ולהארכת שירותים לצימצום

 ש־ ממישרד־הבריאות, הוראה יצאה סף׳
 לירות 350 לשלם צריכות קופות־החולים

ממ בבית־חולים לחבריהן, ליום־אישפוז
 את הממשלה כיסתה רגע לאותו עד שלתי.

 וקופת־החולים מדמי־האישפוז, חלק־הארי
 חוליה ממשלוח הון־תועפות הרוויחה רק

 28 משך ממשלתי. בבית־חולים לטיפול
ב הממשלתיים בתי־החולים טיפלו שנים 1

 משהוטל ועתה, קופת־חולים של חוליה
 הוראה נתנה עבורם הגבוה התשלום עליה

 שאינם הולים משלוח להפסיק לרופאיה
הממשלתיים, לבתי-החולים דחופים מיקרים

שלה. לבתי־חולים להפנותם זאת ותחת

 העברה
ס כי ס מ כי ל

 להינתח מייזעדים שהיו חולים דוגמה: >68
 קיבלו שבוע, תוך ממשלתי בבית״חולים €

 חולים קופת של בבית־חולים לד,ינתח תור
הממ בבתי־החולים התפוסה שנה• כעבור

— ריקות עומדות מיטות פוחתת, שלתיים
 זו בייחוד האוכלוסיה, חשבון על זה וכל

 כעת הצריכה ואפשרויות, קשרים המחוסרת
יותר. רב זמן להמתין

 שבבתי-החולים כך, לידי הגיע המצב
 צימצום של במצב שרויים הממשלתיים

 לבתי- הפיכתם של ובסכנה משמעותי,
 המשתמע כל עם ,׳ג או ב׳ מסוג חולים

בכלל. בארץ הרפואה רמת לגבי מכך
 בנייה בישראל היום קיימת זאת, עם

העב על מדברות שמועות אמביציוזית.
 ב־ לפחות לקופת־חולים תל־גיבורים רת
 קו־ תשלים שבקרוב כך ועל אחוזים, 50

 המ־ בתל־ברוך, בית־החולים את פת־חוליס
 לאוכלוסיית בית־חולים־יוקרה לשמש ייועד
 שייכנס הביטוח, חוק לפי תל־אביב. צפון

לכ דרך הממשלה תמצא לתוקפו, בקרוב
 החלוקה קופת־חולים. גירעונות את סות

׳.76 בשנת התפוסה לפי תיעשה האיזורית
 הממשלתיים בבתי־החולים קורה ומה

 בבית־ר,חולים היכלי-פאר? שבונים שעה
תרו לגייס איכשהו מצליח שעוד שיבא,

 לו, שיצא הצבאי השם בשל ושם, פה מות
 עובד דונולו בית־החולים בצריפים. עובדים

תי על שנים כבר ונאבק בתת־תנאים,
 שפעם הבטחות מתוך קוסמטיים, קונים
מס בינתיים ואילו חדש, למישכן יעבור

והולכים. מתרחקים המשיח שימות תבר
בטי הידוע דונולו, של היולדות אגף

 החסרה נזקקת, לאוכלוסיה המסור פולו
 תל-אביב, צפון של והקשרים הברק את

של פיגור להדביק כדי בציפורניים נלחם

 אלפי כמה לקבל יכול ואינו שנים, עשר
ל להפכה כדי מירפסת לסגירת לירות
 הפגים את להעביר יצטרכו לבל פגייה׳
 או תל־אביב, לצפון מיפו הדרך כל לאורך

 שלא כדי השנייה, לקומה מעלית לבניית
 החצר, דרך ניתוחים אחרי נשים להעביר

מזג־אוויר. בכל
נס ממשלתי בבית־חולים מדובר כאשר

 בהיכלי- כאן מדובר ולא המקורות, תמים
ב רק אלא בהתקדמות או חדשים פאר

 עשר בת נחשלות של פיגור הדבקת
שנים.

י עי מ ל ת ו  א
ת״ צ פל מי ה

 ה- בעיית היא מכל החמורה כד
 בנושא, דובר הרבה באחיות. מחסור 1\

 המציאות אך עליו, נשפך דיו של וים
אחיות! אין בעינה:

מי 40־50 של ביתן על במישמרת־לילה
 ויחידה. אחת מוסמכת אחות מופקדת טות
האסו את לשער כדי בדימיון, צורך אין
ב מכך. כתוצאה להתרחש העלולים נות

 או אורולוגיה כמו מסויימות, מחלקות
לשלוש שנה בין הוא לניתוח התור לב,

 רפואי, וציוד רופאים, שיש למרות שנים,
אין• — אחיות מיטות. וגם

 ד,מיק־ מכל הקשה הוא האחות מיקצוע
 שבישראל הוא והאבסורד הנשיים, צועות

ב הנמצא ביותר הזול כוזדהעבודה זהו
 מזו פחותה אחות של משכורת־הנטו שוק.

 היא שאותה בילדיה, המטפלת העוזרת של
להחזיק. חייבת

 סגירת מתארכים, תורים של בתקופה
 כוח־ וחוסר שירותים צימצום מחלקות,

 מוסדות ושאר הממשלה הקציבו אדם,
 ד,מ־ לבנייה, לירות מיליון 800כ־ הבריאות

קיי בתי־חולים להעברת בחלקה ייועדת
 זו האם יותר. נוחים פיסיים לתנאים מים

ל המוקצבים סכומי-העתק האם הדרך?
 להקל ביותר היעיל האמצעי הם בנייה

 לבנות טעם יש האם האוכלוסיה? על
 ש־ מי שאין בשעה חדשים, בתי־חולים

 משום מצמצמים והקיימים אותם, יאייש
מחלקות? וסוגרים שירותים כך

ה בתי־החולים רופאי של ועד־ה,פעולה
 שהם דברים שורת דורש ממשלתיים*

הבריא: ההיגיון מחוייבי
 משכורות של משמעותית העלאה •

 שריפות, לכיבוי אינה והכוונה האחיות..
 עבודתן. תנאי של טוטאלי לשינוי כי־אם

 לא כי יודע, בהיגיון שחושב מי וכל
 לדירוג אחות של שכרה את להצמיד ייתכן

לפ המוכנה צעירה ללעג ולשים כלשהו,
קשה כה לדרך־חיים נות

ה המניפולאציה של מיידי ביטול •
 הסדר ומציאת קופת־חולים, עם כספית

 תחת בו, לעמוד תוכל שקופת־חולים כספי
 את שתשלח הקובע המלאכותי ההסדר
לה. המשתלמים לבתי־החולים רק חוליה

 תקציב של מלאה מיידית השוואה •
 אחרים, רפואיים ושירותים מיטות הפעלת

 המדובר בארץ. בבתי־ד,חולים מקבילים,
 להשתוות החייב למיטה, כולל בתקציב

ב שקיים למה הממשלתיים בבתי-החולים
?!ופת־חוליס, של בבתי־החולים פועל
ב כאשר לאיזורים, הארץ חלוקת •
 אחד בית־חולים יעמוד איזור כל מרכז

 האיזור, חולי כל יישלחו שאליו בילבד
 (כדוגמת זכויות-יתר וללא אפלייה ללא

באילת). בית־החולים או באר־שבע
מ בדיקה הבנייה. בתוכנית רוויזיה •
ב העומדים בתי-ד,חולים כל של חדש

 לבתי־ החלפה בונים באמת האם בנייה,
 או ביותר, מיושנים שמיתקניהם חולים

 אין ששם במקומות דווקא בונים האם
כך. הדבר

״לה חבריו, לדברי אינה, הוועד כוונת
ש משותקת פוליטית מיפלצת עוד עיר

 הלאומי, המצפון את להעיר כי-אם נרדמה,
 האובלוסיד, מן נגבים ודמיו יקר שמחירו

הדוממת.״

 כל של הרופאים בכירי עימו וימנים *
 ד״ר :בישראל הממשלתיים בתי־החולים

 (פו* מירב ד״ר צפת), (בית־חוליס שונדו
 חיים ד״ר (נהריה), איזיקיאל ד״ר ,),ריר

 גור ד״ר (חדרה), עובדיה ד״ו (רמב״ם)
 שפירר ד״ר (דונולו), ברונר ד״ר (שיבא),

 ד״ר הרופא), (אסף גלבוע ד״ר (איכילוב),
(אשקלון). ורדי

!11


