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 המוניטין בעל בית־החולים מאשר
תל — הארץ במרכז הבין־לאומי

השומר.
 המחלקה, מנהל נכנם לחדר

 ולא נרגש היה הוא ועייף. תשוש
 ״כרגע לשונו. את לנצור היה יכול
 נמרץ,״ לטיפול מהמחלקה חוזר אני

 הזקן. אבי את שם ״אישפזתי סיפר,
 חיברו למחלקה, הגיע שהוא ברגע
נבהל אבי למוניטור. מייד אותו

 חום המתקצב׳ם
 יותר דואגים

לעוברים מאשור

 לדברי חייו. לכל מום בעל הנולד
 25 המוניטור מציל המחלקה מנהל
 כמו עצבית, מנכות שנה מדי ילדים

ה אחרים. ומפגעים מוחין, שיתוק
 שיש לפני המצב את קורא מוניטור

 מבחינים שבהם חיצוניים אותות
 את מקדים הוא בכך הרופאים.
מס בלבלי,״ ״בתחשיב הרופאים.

 בבית־החולים המחלקה מנהל ביר
להח למדינה ״יעלה השומר, תל
שנה 40 במשך אחד פגוע ילד זיק

 נן 7111 זקנים,
 לחולי־לב

יולדות ולנשים

 של סימנים וגילה הפנים. מקבלת
 פירשו המחלקה רופאי אי-שקט.
 לאדם אופייני כבילבול זו התנהגות

 נותנים היו שאם משוכנע אני זקן.
 לאיים מבלי במיטה לשכב לאבא
 החשמליים, החיבורים כל עם עליו
 הוא עכשיו בשקט. שוכב היה הוא

 לקשור והוחלט שקט, חוסר פיתח
למיטה.״ אותו

 סבורים, בומב״ם הגינקולוגים
 בפרוטרוט, ליולדות להסביר שיש

ל לחברן הדבר חיוני כמה עד
החשי את תבנה הן ״אם מוניטור.

 מהם, אחד אמר העניין,״ של בות
המרצ האורות מן תחשושנה ״לא
שק יותר ותהיינה במבשיר דים

טות.״
במח ״למה :הגינקולוגים שאלו

מוני יש (לב). נמרץ לטיפול לקה
חולה?״ לכל טור

 שם, שהאנשים ״בגלל והשיבו:
 תקציב מתן על שמחליטים למעלה,

 לגיל יותר קרובים למוניטורים,
 הלב. במחלקות המאושפזים החולים

 מאוד רחוקים מחלקי־תקציב אותם
 70 ממתינות שלו העובר, מגיל
בריאות.״ שנות

 שהמתקצבים הוא הדבר פירוש
 הטבעית נטייתם לכן זקנים, הם

דו והם הרפואי. ההגיון על גוברת
ל מאשר גילם לבני יותר אגים

ולעוברים. יולדות
 הסכים השומר תל בבית־החולים

 סגור את לפתוח אחד מחלקה מנהל
 יפורסם. לא ששמו בתנאי ליבו,
 ממני, למדו ״הצפוניים :סיפר והוא

 ב־ במוניטורים למחסור שהסיבה
האנ בגיל מקורה חדרי־לידה

 זה התקציב. את המחלקים שים
 שהמתק־ הכלל, את שלימדתי אני

 קרובים הם כן על זקנים הם צבים
 ודואגים למחלות־לב ליחידה יותר

 הרכים לתינוקות מאשר יותר לה
לפניהם.״ החיים שכל

 מכשיר כמו
טלוויזיה

צירי־לידה, של שעות מונה
התכווצויות, העובר עובר בהן

עבורו. ביותר הקריטיות השעות הן

מוני ממכשיר יותר הרבה במוסד,
הלידה.״ לחדר אחד טור

 ניזוקה אשר אלה, פגועים ילדים
 פוטנציאל לממש שלהם היכולת

 שלא בגלל מהוריהם, שרכשו גנטי
 שקרא מוניטור הלידה בחדר היה
ל יעלו הרחם, בתוך מצבם את

 • ה־ ממכשירי יותר שנה כל מדינה
ה לרכוש. עליה שהיה מוניטור

 עם אחד ״ילד :גורסים גינקולוגים
 מיש־ המישפחה. כל על משפיע נזק

 ילדים, עוד מלהביא תימנע כזו פחה
 בגלל מכל ויותר החשש, בגלל רק

 בטיפול הכרוך מנשוא הקשה העול
בעל־מום.״ בילד

 אלף 12 עולה מוניטור מכשיר
טל למכשיר דומה הוא — דולר

 טלוויזיות עשר כמו ועולה וויזיה
 המוניטור מכשירי רוב צבעוניות.
 הגיעו — השומר בתל הנמצאים
מ דווקא ולאו מתרומות למחלקה

 מכשיר מישרד־הבריאות. תקציב
שנים. מעשר יותר לפעול יכול אחד

 מראש לחזות אפשרות לנו ״אין
ה שבמהלך ההרה, האשה מיהי
ל החמצן אספקת תשתבש לידה
המח מנהל מסביר שלה,״ עובר
 חשוב כן ״על השומר. בתל לקה

 המוניטור, למכשיר אשה כל לחבר
השגחה. לשם

ל שיש הריעה, רווחת ״בעולם
 שכל כך, הלידה חדרי את צייד
 המוניטור. אל להתחבר תוכל אשד,

 חלוקות בארץ הגינקולוגים בין אך
 לחבר שיש הגורסים יש הריעות.

 לחדר־ היכנסה עם מייד אשה, כל
חוש אחרים המוניטור. אל הלידה,

הנמ נשים דק לחבר שיש בים
 סוכרת, חולות — בסיכון צאות

 עם נשים דם, לחץ ביתר לוקות
 הריון קודמות, בלידות סיבוכים

 ונשים קודמת, עקרות רב־עוברי,
* לג.״ מום עם

 המחלקה, מנהל אומר ״לדעתי,״
 לחדר־לידה הנכנסת אשה ״כל

 סיבוך לפתח יכולה בריאה, כשהיא
 מראש, אותו לצפות ניתן שלא
 את לאבחן נצליח לא מוניטור ובלי

 י מתרחש שהוא נדע לא הסיבוך,
 בנו, מקנאים הכרם. בתוך בעובר
 יותר לנו שיש השומר, תל אנשי

לציין שוכחים אך ? ■מוניטורים

לז־ססנ ויותר תל •נתר

שו פגוע בילד מ וז״ו ימי כל נ

ב מלווה להיות יכול זה תהליך
 לעובר. החמצן באספקת הפרעות
 כידוע, עלולה, בחימצון קלה וירידה
 ניתנת שאינה בצורה בעובר לפגוע

ההת את רושם המוניטור לריפוי.
 של הדופק פעימות ואת כווצויות

 על מראש להתריע ובכוחו העובר
הרך את להפוך העלולה פגיעה כל

 הנשים מופנות השומר לתל שדווקא
ה כל גבוה. בסיכון הוא שהריונן
ה חלקי מכל בהריונות, סיבוכים

 עשרה השומר, תל אל מופנים ארץ,
 עם הריונות הם מההריונות אחוז

ל מגיע מהם שליש גבוה. סיכון
השומר.״ תל

צירי־הלידה במהלך רק לא
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