
 העובר. חיי על לשמור כדי ביותר
 מישרד־ של־ ״המנכ״ל :אומדים הם

 הצוות מתוך תמיד נבחר הבריאות
 בית־החולים לכן תל־השונזר, של
 ולפני מאחרים, ציוד יותר מקבל הזה

כולם.״
 לדוגמה נקח אומרים: הם ועוד

 לחולי נמרץ לטיפול המחלקה את
 לאשפז הדעת על יעלה לא לב.
 למוניטור, אותו לחבר ולא אדם שם

 הלב. מצב על תמונה שנותן מכשיר
 מוניטור. חולה לכל מוצאים שם
 לחולים. המוניטורים מחכים שם
 בעמדת והרופא האחות יושבים שם

 וכל באמפיתיאטרון, כמו פיקוד,
 מסך, גבי על מופיעים הרישומים

 מחוברים שאליהם המוניטורים מכל
ב מתגלה החולה מצב החולים.
 לפני עוד המסך גבי שעל תרשים

 עזרה כל החיצוניים. האותות מתן
ש לפני עוד תינתן שתתבקש,

נזק. ייגרם

 מרצדיס אורות
גמכשיד

 דוברת מסרה טלפון ף*שיחת
 1979 שבשנת י-ימישרד־הבריאות,

לטי במחלקה חולים 553 אושפזו
 השומר בתל לחולי־לב׳ נמרץ פול

 מ- יותר אושפזו ברמב״ס ואילו
ה שבית־החולים הוכח, שוב .800

 חולים ביותר מטפל והמרוחק, צפוני
)88 בעמוד (המשך

ת בין או הבוי ד־ שו ובתי־ מי

 ללידה, לידה בין קפה, ספד ל
ו טנ ר גינקו רופאים שלושה >

שב רמב״ם בבית־החולים לוגים
ש העובדה, אותם הרגיזה חיפה.
 (משגוחים) המוניטורים ששה מתוך

 תמיד שניים במחלקה, המצויים
 מוניטורים ארבעה ועם מקולקלים.

 תמיד להסתדר. להם קשה בלבד
 חיבור ללא יולדות כמה תיוותרנה
 אומרים הם ותראי,״ ״לכי למכשיר.

 השומר ״בתל הזה, העולם לכתבת
יול גם ושם מוניטורים, יותר יש

נשים.״ פחות דות

 לא הבריאות במישרד הדוברת
 אחרי מוניטור. זה מה בתחילה ידעה
 הנתונים. לזרום החלו קצר הסבר

 4,686 השומר בתל היו 1980ב־
 רמב״ם בבית־החולים ואילו לידות

יותר. לידות כמאתיים
מוני יותר יש השומר בתל נכון,
 — הצפוני ברמב״ם מאשר טורים

 גם אך — השומר תל לטובת 8:6
 שני שלפחות התלונה נשמעה בו

 ל- בקביעות. מקולקלים מוניטורים
ל הסבר יש ברמב״ס גינקולוגים

לחיוני הנחשב הרפואי, בציוד פער
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מחבר הגניקולוג — פנימי חיבור קול. גלי באמצעות העובר תנועות את

 דופק את רושם והמשגוח העובר, ■קרקפת אל אלקטרוני) (חוט מתמר
 אל ומעביר הרחם חלל אל חודר קטטר, הנקרא נוסף חוט העובר.

הלידה. בזמן הרחם של ההתכווצויות עוצמת רישום את המשגוח

 רכישת עד קוב נטוש החווים
ם ח, גו המש מנשיו* עי  המתוי
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