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חגורות שאלות געווות התוחוניס הילדים נושת
חא כי ח ח

 אנשי מצד או בפרשה המעורבות פחות
רמב״ס. בית־החולים של הרפואי הצוות
 ועל רמב״ם החולים בית רופאי על

 שהיה מי — אלדר ראובן הד״ר מנהלו,
 נאסר — צה״ל של ראשי רפואה קצין

 עם הפרשה על לשוחח מוחלט באיסור
 הפרשה כאשר מסויים, בשלב עיתונאים.

 פגעו אלדר הד״ר שלדעת ממדים קיבלה
 הוא שבראשו בית־החולים של הטוב בשמו
 מישרד־הברי־ ממנכ״ל ביקש הוא עומד,

 שוסטק, אליעזר ומשר־הבריאות, אות
 להסביר כדי עיתונאים עם לשוחח רשות
 עליו. נאסר הדבר אולם דברים, כמה
 בקציני־ביטחון, תוגבר רמב״ם החולים בית

 שנכנס מי כל עיניים בשבע הבודקים
 או עיתונאי כל בגסות ומגרשים אליו,

לזהות. מצליחים שהם צלם־עיתונות

מני______ סי
ם ־^ל חיי ק מל ה

עצ בית־החולים של עדת־החקירה ן*  למסקנה והגיעה עבודתה, את סיימה מו ן
 הילדות עתה נמצאות ההורים ברשות כי

 העלתה החולים בית של הבדיקה הנכונות.
 פשוט. כביכול, היה, המעשה סיפור כי

 אחת של וידה מרגלה נשרו תוויות־הזיהוי
 באותה מכפר־אתא. הקצין בת התאומות,

 הבת של ורגלה מידה תוויות נפלו עת
התוויות אל־שייך. משארם לזוג שנולדה

הוחרפה? מהן מי השלישית(למעלה): והתינוקת התאומות(למתה) שתי

התוויות? את
 בין ויכוח התנהל האחרונה שנה ף*

 הבן שלידת רצה הוא ואשתו. א. סגן
 בבית- תיערך שלהם הבכורה הבת או

 ללדת רצתה היא באילת. יוספטל החולים
 בעיר המתגוררים שהוריה, כדי בחיפה

הלידה. בעת לידה יימצאו זו,
 על־פי הארץ. דרום את אוהב א. סגן

 א־שייך, בשארם לשרת הועבר הוא בקשתו
שיש אחרי בשארם להישאר תיכנן ואף

 א. סגן בעיני שלו. משירות-הקבע תחרר
 יצרח שלו הבכור שילדו טיבעי אך זה היה
 הדרומית בעיר הראשונה צריחתו את

 את גם משרת שלה שבית־החולים אילת,
שארם. תושבי

 של לאשתו שנערכו גינקולוגיות בדיקות
 תהיה הצפויה הלידה כי הראו, א. סגן

 בניתוח צורך יהיה וכי הרגיל מן מסובכת
 לאשתו, להיעתר נאלץ א. סגן קיסרי.
 רמב״ם החולים בבית תלד היא כי והוחלט
בש מתגוררים האשה של הוריה בחיפה.

 לה היה ונוח בחיפה, נווה־שאנן כונת
 בה יטפלו אשר ההורים, ליד שם, ללדת
 והניתוח הלידה שאחרי הקשים בימים

הקיסרי.
 לרצונה שנכנע על א. סגן מצטער כיום

 הבת אבי הוא הצעיר הקצין אשתו. של
 אף שנולדו תאומות צמד וסביב שסביבה,
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 בבית־יד,חולים שבועות כשישה לפני הן
הח סביב הגדולה הסערה .פרצה רנזב״ם,

התינוקות. לפת
 כוכבת היא אף מהן שאחת התאומות,

 צבא* לאיש בנות הן גם ההחלפות, פרשת
הסמו העיר בכפר-אתא, המתגורר הקבע,

 משרת• ח., סגן התאומות, אבי לחיפה. כה
 הקרובים הבסיסים באחד צבא-קבע כאיש

 הכירו לא ההחלפות פרשת לפני לחיפה.
 אלה את אלה ונשותיהם הצבא אנשי שני

 שבתחילה למרות הפרשה, מאז אולם
 מסויימת, מתיחות הנשים שתי בין שררה

 מבקרים אחת, מאוחדת מישפחה הפכו הם
 כמה בטלפון מתקשרים אלה, אצל אלה

 הורי של הידידים שאחד עד ביום, פעמים
 כה בין כבר ״אתם התבדח: .התאומות

 של משנה זה מה אז אחת, מישפחד. וכה
הבנות?״ בדיוק מי

 בקושי אך מעלה זו התחכמות אולם
 ההורים זוגות שני פני על רדוד חיוך

 לשתי אמא כמו מרגישה ״אני המודאגים.
 אמרה אחת,״ בת רק בעצם לה שיש בנות,
אל־שייך. משארם הקצין אשת

 אשר האומללה, ההחלפה קרתה )איך
 בליבות נוראים ספקות תשאיר בוודאי
 האם ילדיהם? זהות לגבי צעירים ארבעה

זו היתה האם בזדון? מישהו זאת עשה

 בכלל היתד, האם ? כמעטת־פושעת רשלנות
 הרפואי הצוות של בילבול רק ולא החלפה,

 היתד׳ שלא סערה שגרם בית־ד,חולים של
לקרות? צריכה

סודיות______
וקציני-ביטחון

 עתה חוקרות חקירה ועדות־ תי ***
 של אחת ועדת־חקירה :הנושא את \1/
 מנהל של בראשותו ומב״ם, החולים בית

 נעשתה שבה המחלקה היילודים, מחלקת
 מתתיהו הד״ר נעשתה, אכן אם ההחלפה,

 על״ מונתה השנייה ועדת־החקירה זלצר.
 מלצר, הד״ר הבריאות, מישרד מנכ״ל ידי
 אגוז, משה הד״ר חברים: שלושה ובה
 הרופא לתפקיד אלה בימים שנכנס מי

 מתל־ הגיע הוא שאליה בחיפה המחוזי
 סביון תושבת ברקאי, עדיה הד״ר אביב!

 תל־אביב, מחוז רופא כסגנית המשמשת
 עד מישרד־הבריאות של המישפטי והיועץ

הרא ההוראות אחת פרנקל. דויד רך־הדין
התפו כאשר הבריאות, מישרד של שונות

 שמות הסודיות. הוראת היתד, הפרשה, צצה
 מחשש לפירסום, נמסרו לא הוועדה חברי
ד,מיש־ מצד לחצים עליהם יופעלו שמא

אלדד ראובן ומב״ס, מנהל
 למקומן שלא להחזירן דאג ומישהו נפלו,

הנכון.
 חיצוניים סימנים על־פי יותר, מאוחר

 נמסרה שבטעות מהתאומות, אחת אצל
ההח התגלתה משארם, האם של לטיפולה

מסו בלידה נולדה התאומות אחת לפה.
 סימנים שהותירו מלקחיים בעזרת בכת,

התי הפעוטה. של בראשה ביותר ברורים
 בניתוח נולדה משארם האשד, של נוקת

חיצו סימנים או פגיעה כל ללא קיסרי,
והוח שבו הטעות, התגלתה כאשר ניים.
בשלום. מקומו על בא והכל התינוקות לפו

החו בית של הוועדה של זו, גירסה
ו תמיהות כמה מעוררת תזב״ם, לים
הנק הרך, הפלסטיק תוויות שאלות. כמה

 ביום התינוק של ולקרסול לפרק־היד שרות
 בהם מיוחד נרתיק לתוך ואשר לידתו,
 האם, של הפרטי שמה עם פתק מוכנס

 אינן הלידה, ושעת התאריך שם־המישפחה,
 רו־ השבוע הסביר בדרך־כלל. ״נושרות״
 ב־ שיבא על״שם בבית־ד,חולים פא־מיילד

 ה־ ״בכל :הזה העולם לכתב תל-השומר
 של עניין וזה במחלקה, שלי קאריירה

 תווית שנפלה ראיתי לא עוד רבות, שנים
של הזה העניין מהרגל. או מהיד לתינוק


