
שזמן יולי רו

 - הרבוא״ם ב״וישומים״ גס מתבטאת הכללית הושדנות
תולים של גורלם את קובעים משובש בכתריו שיובוטים

 האשימו הן כלום.״ עושים לא מתים,
 אותם הדוחפת היא כי החברה את

 של בג׳ונגל הפלא? מה אלה. למעשים
 חופן עבור אדם הורגים ניו־יורק

 יותר בהרבה מדובר פה דולארים.
דולר! 10ב־ מאשר

 דרשו קברניטי־הרפואה במקביל,
 סוציאליסט ישי, רם הד״ר שלהם. את

 דרש שוב הרופאים, הסתדרות וידו־
 בפרקטיקה לעסוק לרופאים שירשו
 והמיטות המיכשור ניצול תוך פרטית,

הציבוריים. בתי־החולים של

שולחן־הניתוחים על השבוע הנמצא
שלי:

 הרום־ אירגון של בביטאון
בי המופץ אים־עובדי־מדינה

 בארץ, הרופאים כין אלה מים
 קובלנה: של ,.סיפורה מופיע

 ימים שישה יולדת פטירת
 קיסרי.״ בניתוח לידה לאחר

 בית־החולים שם הוזכר לא בסיפור
 שהיתה רק אלא — הנפטרת שם ולא
 שמות גם הוזכרו לא — 29 בת

נכתב י הכל בה. שטיפלו הרופאים

ש־ם שקו ס לז׳ איי פו ר
 במע־ התרחשו האחרון חודש ךי
האופיי אירועים רכת־הבריאות ^
כדי מהכלל. יוצאים לא לה, ניים

 האחיות השתמשו תוספת־שכר, להשיג
 כבני־ערובה חולים לקחו באלימות,

כפי טרוריסטית, מתכונת לפי ופעלו

 אייל צבי הפרופסור הדבר את שהגדיר
מהדסה.

שאין ״עד בגלוי: הכריזו האחיות

רופ כותבים כךתעווות־שיחחו
ישראליים(ל אים

ניתן שאינו בכתנ״וזרטומים רישומיהם, את מעלה)

 חולה של בתעודת״שיחרור המדובר אם בין לפיענוח,
 הוראת- בסתם המדובר אם ובין מבית-החולים

(למטה). אמריקאיים רופאים כותבים וכך טיפול.
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 לאחרונה שנערך המרדימים בכינוס
מד בבעיות לעסוק במקום בחיפה,

 רופאים של קולותיהם נשמעו עיות,
 חוסר עבור פיצוי לנו ״תנו רבים:

 שתתי- ראש פרטית!״ פרקטיקה
 הר״ר מישרד־הבריאות של האישפוז

הט מצלמות לפני עמד משיח, משה
 שתי צריכים ״אנו ומילמל: לוויזיה

 שחורה." רפואה למנוע כדי מישמרות
מעשה. ללא הכרזה שוב

עש המישטרה זאת, לעומת
 היא בלתי־שיגרתי: צעד תה

 ״בילינסון״ לבית־החולים פלשה
ותעו רבים מיסמכים ואספה

 שחורה, לפרקטיקה בחשד דות
 טי- העדפת עבור בסן קבלת

 העיק־ החשודים פול־אישפוז.
 העיניים מחלקת מנהל ריים:

 וסגנו בן־סירא יצחק הפרופסור
כהן. שימעון הד״ר
 שעלתה על המישטרה את לברך יש

הנכונה. הדרך על
 האלימות ממשיכה במקביל כמעט
 מושתלי־ ,חולים קבוצת ברפואה.

 בית־ מנהל ללישכת התפרצה כליות,
 בדרישה בתל־השומר, שיבא החולים
 מנהל לתפקיד סגל הד״ר את למנות

יחידת־ההשתלות.
 החולים את להאשים אין

 — ברירה להם אין באלימות.
 הפרופסור השני, המועמד

 שהשתחרר לאחר יעקב, ארווין
 שו־ לעבירות בחשד ממעצרו

 לאר־ נסע טיפול, תמורת חד
 טיפול לקבל כד- צות-הברית

רפואי.
 ומאות ליברמן, הד״ר עמיתו כמו
 יעקב הפרופסור גם אחרים, רופאים

בארץ. הטיפול של מחירו מה יודע

 ימים 6
ומוות

 קורבנות דרש הרפואי מולך ^
נוספים: 1 1

 לקה תל־אביב, תושב חזן, הרצל •
 קרובי של טענתם ולפי בהתקף־לב,

 שעה רק האמבולנס הגיע מישפחתו
 מאוחר כמובן: הקריאה. אחרי וחצי
 עומדת מגן־דויד־אדום הנהלת מדי.
 אין אך יותר, קצר היה שהזמן כך על

מדוייקים. רישומים
 נתקף ,60 כבן סעדיאן, משה •

 לרוקח־ הגיע בחזהו, עזים בכאבים
 הוא עצמו. בכוחות בתל־אביב הדסה

 לבית־ מה משום ונשלח שם התקבל לא
 קרוב בדרך, מת הוא שיבא. חולים
 זה מיקרה על גם מהתקף־לב. לוודאי

מרוייקים; רישומים אין
שב מסעדה בפר תושב •
 וטופל ממחלת-כליות סבל גולן

 שונים בבתי-חולים בדיאליזה
 שבוע לפני נפטר הוא בארץ.

 אליו שעברה האיידס, ממחלת
עירוי-דם. דרך

לא מנסה מישרד־הבריאות מנכ-״ל
 גם אך העירוי, קבלת מקום את תר

מת רישומים בנמצא אין זה במיקרה
אימים.
 הטראגיים המיקרים שלושת לכל

 רישומים משותף: אחד דבר יש הללו
 המקשים הרפואיים, בגליונות לקויים

 מידת מה לבדוק האפשרות על
 הרפואה של והאחריות ההתערבות

הללו. האנשים של האחרונה בדרכם
העניין, של לגופו מגיע אני וכאן

 ״גיבורי״ את לזהות ניסיתי ברמזים.

הסיפור.
 של ארוכה רשימה לפני מונחת

 האחרונות בשנים שנפטרו יולדות
קיסריים: ניתוחים לאחר
 אם מבני־ברק, רות ברכה •

 בבית־חולים נפטרה ילדים, לשלושה
בתל־אביב: הקיריה

 לעולמה הלכה זנזורי ציפורה •
בחדרה: יפה הלל בבית־החולים

 מלידה מתה ,28 בת סויסה, רות •
בבאר־שבע; סורוקה בבית־החולים

 לפי נפטרה, ,37 בת קוטב, חטיב •
 בעת פושעת ״מרשלנות בעלה, דיברי
 מאיר בבית־החולים קיסרי" ניתוח

בכפר־סבא;
 לצמח הפכה סטמפלר, מיכל •

 אסף בבית־החולים מלידה כתוצאה
הרופא.

 מנתניה, 29 בת כחלה, מרטין •
 בבית־החולים קיסרי בניתוח בת ילדה
 לאחר השישי ביום ונפטרה יפת הלל

הניתוח.
 עוד להוסיף אפשר זו לרשימה

רבים. שמות

בלתי רישומים

מ
־ * _______

מהמ־ אחת היא דינת״ישראל
רשומים

 הוועדה בלידה. התמותה בשיא בי
 היולדת של הטראגי גורלה על שדנה

 כחלה מרטין שזאת (ייתכן האלמונית
 הקרובה היא במאמר הנתונים לפי —

 בוודאות הצביעה לא לתיאור) ביותר
 מהסיפורים רפואית. רשלנות על

 ומידיעות שונים במאמרים שהועברו
 בבתי־חוליס למדתי עליהן אישיות
 העיקרית שהסיבה לי נראה שונים,

 בארץ היולדות של הגבוהה לתמותה
רשלנות. היא

 משהו ללמוד הצלחתי, זאת בכל
 הוועדה של השטחיות מההחלטות
 אגב בדרך כאילו הזאת. האלמונית

 חשובים דברים הוועדה בדיווח נפלטו
כמו: ביותר

 רישומים״ אין אלה ״מבדיקות
 רופאים של בדיקות על (מדובר
 לא אך בחולה כאילו שנעשו בכירים,
 עם טלפוניות ״בהתייעצויות נרשמו).

 (גם טיפול..." על הוחלט הבכיר הכונן
 הרשימות זה ״במיקרה נרשמו). לא הן

 בגלל בולט בחסר לוקות הרפואיות
 הלפואי הצוות מצד מודעות היעדר

 ברישומים החסר המימצאים. לכתיבת
 האירועים רצף הבנת על מכביד

 רחב מידע לקבל היועצים על ומקשה
המיקרה.״ על האפשר ככל

 ממליצה אלה, דברים כתיבת לאחר
 ועדה שתוקם ״רצוי בחצי־פה: הוועדה

 הרישום רמת את שתבקר בבית־חולים
במחלקות." הרפואי

 הזאת הקובלנה של גורלה
ב הטיפול רוב לסיום אופייני

 ה■ היועץ ״לישכת קובלנות:
 מישרד-הבריאות של מישפטי
 (!),הקובלנה״ את לגנוז החליטה

 זליבוב חיים עורך־הדין מדווח
הסיפור. בסיום
 למעשה הגנה ומתן החיפוי נושא

היו לשכת על־ידי רפואית לרשלנות
 מישרד־הבריאות של ׳המישפטי עץ

 העתידיים הניתוחים ברשימת נמצא
שלי.

 לקויים רפואיים רישומים של עניין
שו־ כדבר ראשון ממבט להיראות יכול




