
 שבו המקום על מצביע פרידמן, מרק האמבולנס, נהגהנפילה מקום .1
 מרינה מלון של החנייה בחיגרש קרמרמן יוסף שכב

 לדברי חביב. יעקוב קרמרמן, את להחיות שניסה מד־׳א, מתנדב פרידמן ליד בבת־ים.
מד״א, בתחנת לעזרה הקר״אה שנקלטה אחרי דקות כארבע למקום האמבולנס הגיע השניים,

בבת מד״א במוקד התקבלההראשונה האזעקה .2
 היה עת באותה התורן ים■

מת ושני נהג ובו אמבולנס מייד שלח שולים שולים. שאול מד״א, מוותיקי אחד
קרמרמן. שכב שבו למקום אותו גם ושיגר התורן, הרופא את באלחוט הזעיק נדבים,

 עמד מרינה, מלון של מיגרש־החנייה על
 תחנת של התורן האמבולנס נהג לידו

 מייד שלח שולים פרידמן. מרק בת־ים,
 הצטרפו פרידמן אל למקום. פרידמן את

 לרפואה הסטודנט צעירים, מתנדבים שני
 צור. משה והמתנדב חביב, יעקוב ,18דד בן

 במיגרש האמבולנס היה דקות שתי בתוך
מרינה. מלון של החנייה

 האמבולגס
מיד הגיע

 אל באלחוט שולים התקשר בזמן ו ,ך
 קרפין, קרפין. פבל ד״ר התורן, הרופא ■■

 קרובות לעיתים עוסק חיל־הים, רופא
 בבת־ים. מגךדויד־אדום בסניף בתורנות

לכתו קרפין נשלח לכן קודם דקות כעשר
 במצב תינוק היה שם ברמת־גן, אחרת בת

מסוכן.
 למרות נייד. אלחוט מכשיר היה לקרפין
 שבהודעה ניראה זאת, מכחיש ששולים

 מרידור שהשר לו נאמר שקיבל, הטלפונית
 לקרפין הודיע שולים בהתקף־לב. לקה

מרינה. למלון ולמהר הכל לעזוב
 הרופא. לפני למלון הגיע האמבולנס

 לכיוון ממנו זינקו המתנדבים ושני הנהג
 :חביב אחר־כך סיפר אנשים. התקהלו שבו
 אבל הדופק, את לבדוק זמן לי היה ״לא

 לא הריצפה על המוטל שהאיש ראיתי
 החייאה, טיפול לו לערוך !ניסיתי נושם.

 זמן לבזבז שלא החלטתי עזר. לא זה אבל
 ולמהר האמבולנס על אותו להעלות ומיהרנו

 שאנחנו תוך וולפסנן, בית־חולים לכיוון
 הנהג באמבולנס.״ גם אותו להנשים מנסים

 לשולים נסיעה כדי •תוך התקשר פרידמן
 לבית- להודיע ממנו וביקש בתחנה, שהיה

 החייאה. של מיקרה להגיע שעומד החולים
והודיע. טילפן שולים

 מגן־דויד־אדום, אנשי עדויות על־פי
 מרגע דקות ארבע תוך האמבולנס היה

 מרינה. מלון של בחנייה הידיעה קבלת
 בחודשים להפרכה. ניתנות אינן ■גדויותיהם
 מגן־דויד־אדום במרכז מותקן האחרונים

 תשדירי כל את הקולט ממוחשב, מקלט
 הארץ, בכל מגן־דויד־אדום, של האלחוט

 כל של והשניה הדקה השעה, ציון תוך
 אותו תשדירי את בדק הזה העולם שידור.
 ארבע רק עברו שאכן והתברר הלילה,

 ועד הטלפונית, ההודעה קבלת מרגע דקות
למקום. הגיע שהאמבולנס

 (מיל׳) תת־אלוף מגן־דויד־אדום, למנכ״ל
 שבין לשוני הסברים שני יש כפיר, עמיצור
 ובין מגן־דויד־אדום, של המחשב הקלטת
 מסביר אלוביק. השיניים רופא של גירסתו

 מתי יודע לא פשוט שאלוביק ״יתכן :כפיר
 שכב זמן כמה יודע הוא לתחנה. התקשרו
 מתי יודע לא אבל המידרכה, על קרמרמן

 הספירה לנו. והודיע לטלפון מישהו ניגש
 ולא הידיעה קבלת מרגע מתחילה שלנו
ברחוב. צונח שהאדם מרגע

 כשיש אחר. הסבר גם להיות ״יכול
 הכביש, על ששוכב אדם סביב התרגשות

 את אליו והמקורבים בני־מישפחתו מאבדים
 דקה כל שאצלם טבעי די זה הזמן. הערכת

 תופעות על יודעים אנחנו שעה. כמו היא
מהנסיון.״ כאלה

 שקרה ״מה לגירסתו. נאמן נשאר אלוביק
שערוריה.״ זו ומגךדויד־אדום קרמרמן עם

 בהסבר, מסתפק אינו כפיר עמיצור
לפני מתחננים ״אנחנו :האשמות ומטיח

 לחכות זמן היה לא לבית־חולים. מהר מרמן
 כבר שהרופא למרות אותו, יבדוק שרופא

 זריקה לו לתת זמן היה לא למקום. הגיע
 מהחייאה.״ חוץ אחר, טיפול כל או

 תקבע תוקם, אכן אם חקירה, ועדת
 אלוביק, ד״ר של זו הגירסות, משתי איזו

 הנכונה. היא מגן־דויד-אדום של זו או
 לוח־הזמנים, מבחינת שלפחות להניח יש

 לגבי אולם מגן־דויד־אדום. דווקא צודק
 לא ״מדוע :אלוביק צודק אחת שאלה
 חולי־לב, שרות שח״ל, של האמבולנס הגיע

 במגן־דויד־אדום, ■נקרא שהוא כפי או
נמרץ?״ טיפול ניידת גט״ן,

— הגט״ו______
יקר אך משוכלל;

זריקות; היו
להריק. אסור אך

שנייה אזעקה .3
 אצל בתל־אביב, מד־׳א במוקד התקבלה

 לתחנת להתקשר מיהר כץ כץ. ראובן
יצא. כבר שהאמבולנס גילה אך בת־ים,

כזו. הדרכה יעבור במדינה אדם שכל
 בקר־ אלוביק ד״ר של הטיפול ״מדרך

 כל את עשה שהוא לגמרי ברור מרמן,
 להוציא צריך לא האפשריות. השגיאות

 ברגע התקף־לב. שקיבל לאדם הלשון את
 החוצה. מתגלגלת הלשון אותו, שמזיזים

 צריך אחת. ביד עושים לא בלב עיסוי
 כשהגיעו רב. ובכוח ידיים בשתי לעשותו

 קרמרמן את מצאו הם למקום החובשים
 אחרי וזה בעניבתו, עדיין חנוק שהוא

 שהוא אלוביק, טענת לפי דקות, עשרים
בקרמרמן.״ טיפל

 ״במיק- :מלקבוע נרתע לא מד״א מנכ״ל
 לאדם הניתן הראשוני הטיפול רבים רים

 האיש אם הקובע הוא התקף־לב, שקיבל
לא.״ או לחיות ימשיך

סיו4 החייאה 1 .נ
 בתוך משחזר חביב, יעקוב מד״א, מתנדב

 לבית־החו־ קרמרמן את שלקח האמבולנס,
קרמרמן. חיי את להציל ניסה כיצד ליס,

 שלא אומר השיניים רופא אם חמצן. מיכל
 זריקות. גם היו באמבולנס שקרן. הוא היה,

 רופא.״ בלי זריקה לתת אסור לחובש
באמ שהיה המתנדב הטיעון את משלים
קר את להביא שצריך ״ראיתי בולנס:

 בת-ים באיזור :פשוטה תשובה ה
 הניידת כזו. ניידת כלל אין וחולון י י

 תל־אביב, לאיזור שייכת ביותר הקרובה
 גבולות את לעזוב רשאית אינה והיא

העיר.
 קרמרמן יוסף של מותו שפרשת יתכן
 הגדולות השערוריות אחת את תחשוף
הטי הזנחת :בארץ הרפואה בשדה ביותר

 שהניידת ספק אין לאיש בחולי־לב. פול
 רבים. אדם חיי מצילה נמרץ לטיפול
 בעולם, מהמשוכללים החייאה ציוד בניידת

ורופא-מומחה.
 בזעיר־אנפין, נייד בית־חולים הוא הנט״ן

 שיכללו אף בארץ בעולם. מהמשוכללים
 מפותחות שמדינות כך, כדי עד הנט״ן את

 את וקיבלו ביקשו בארצות־הברית, ביותר,
להם. אותו ואימצו הישראלי הנט״ן מיפרטי
 ניידות חמש רק יש כולה במדינה אולם

 כל במשך מלא באופן ׳ העובדות נט״ן,
)76 בעמוד (המשך

ת ל ^ ענו ט  להעולם אלוביק אמר ה
 האתיקה מוועדת אלי ״התקשרו :הזה

 עם לדבר עלי ואסרו הרופאים, אירגון של
 שאני אותי מאשימים אם אבל עיתונאים.

 צריכים הם קרמרמן, במר בסדר טיפלתי לא
אומ שמגן־דויד־אדום מה זה. את להוכיח

 יוכיחו שהם רוצה אני שטויות. זה רים
זה.״ את

 הטיפול לגבי נוספות טענות לאלוביק
 שלחו ״הם בקרמרמן. מגן־דויד־אדום של

 של האמבולנס את ולא אמבולנס סתם
 הוא רופא. היה לא באמבולנס נמרץ. טיפול

 כבר היה כשקרמרמן אחר־כך, רק בא
 שהגיע באמבולנס לבית־החולים. בדרך

זריקות.״ היו ולא חמצן, מיכל היה לא
 טוען פרידמן, מרק האמבולנס, נהג

הגיוו וווורע העזירולווזה- הרפואי הציוד כל היד. שבאמבולנם


