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 לשכנע ניסה הוא באיזור־החזה. לו כאב
 פתאום? מה הלב. לא שזה עצמו את

צעיר. ומרגיש ,55 בן רק הוא בגילו?
 מיד הוא אמבולנס. שנזמין ״רציתי

 השכונה וכל בית־חולים, ללחץ. נכנס
 צריך מי מצפצף! האמבולנס את תשמע

זה? את
 ויכוחים של שעות שלוש ״אחרי

 מיד בבת־אחת. הידרדר מצבו בינינו,
כש אבל למגן־דףד־ארזם, צילצלתי

מדי.״ שמאוחר ידעתי הגיעו

 מהגיפרס
לטלפון ^

ב מנוי כיום יש מיכאלי שרה ^
 ,50 בת רק שהיא למרות שח״ל, /

 קרדיאלי. אירוע לה היה לא ומעולם
 אחרי רק שח״ל על שמעה היא לצערה,
בעלה. של הפתאומית פטירתו
לב היתה ״כנראה בשח־ל: רופא

 שהי- בקצב־הלב הפרעה שרה של עלה
 פירפור־ של למצב הגיע הוא דרדרה.
 יכול לא הלב שבו מצב זה חדרים.
 חשמלי, הלם רק דם. ולדחוס לשאוב

 הפירפור, מתחילת דקות ארבע תוך
ממוות.״ אדם יציל

חב היא שח״ל(שרותי־חרום־ללב)
 לאי־ שרותי־חרום הנותנת פרטית, רה

 שח־ל, מנכ״ל אלראי, יורם רועי־לב.
 שנתיים. לפני החברה הקמת את יזם

 אחרי במוחו, להתגלגל התחיל הרעיון
 ניי־ הזסין במצוקה, שהיה קרוב, שחבר

והנ מסנן־דח־־אדום, דת־טיפול־נמרץ
הגיעה. לא יידת

*־
 ידו־ אינה שלו הרפואית שההיסטוריה

עד-
 ״אוטם־שריר־ וישליצקי: הדוקטור

 שעות, שש במשך טופל שלא הלב,
 בלתי-הפיך. נזק וזהו לנמק, יגרום

לתמיד. לב נכה יהיה האדם כלומר,
 במהלך סטרפטוקינז לתת ״ניתן

גו־ התרופה הראשונות. השעות חמש
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אק״ג. לתרשים מחשב באמצעות ומפוענחים שח״ל, לפומית־ מוצמד הקרדיו״ביפר אלקטרודות. שתי עות

 הדם זרימת הקריש, להמסת רמת
 התקפת־לב עבר והאדם מתחרשת,

נזק. כל נשאר ולא בכך, שהרגיש מבלי
 ניתן לא לרופא, מוכר שאינו ״לאדם

 אולקוס, של במיקרה התרופה. את לתת
תפ הדם, את תדלל התרופה לדוגמה,

פנימי." לדימום ותגרום הפצע, את תח

 התקפי-לב
וכדורסל ^

 הואמנהל־השיווקשלרזאלראי ^
נו אינו שאדם מסביר שודל.־הוא

 עכבות, סידרת ״יש ברחוב: סתם־כך פל
הת מרגע להתקשר. מאדם המונעות

 להתקף ועד להתקף הסימנים חלת
 שעות. לחמש שלוש בין עוברות עצמו
 הלב, לא שזה עצמו את משכנע האדם

 להיות מפחד הוא לרופא. יילך ושמחר
נודניק.

לה המנויים את מעודדים ״אנחנו
 לא־ קצת מרגישים שהם ברגע תקשר

 20ל־ רקות 10 בין לוקח למנוי נוח.
 אנחנו וכך מתקשר, שהוא עד דקות

 לפני שעתיים־שלוש בערך, מגיעים,
ההתקף.

לל מיכתב לשלוח נהוג ״בשח״ל
 זה ואם לטלפן, אותו מעוררים שבו קוח,
כדי אליו מטלפנים אנחנו עוזר, לא

ך

 ביא לה־ יש בשח״ל, מנוי להיות כי
 הרפואי, התיק את למישרדי־החברה

 שח״ל של רופא על־ידי בדיקה לעבור
 שהם השנתי, המנוי דמי את ולשלם

 קרדיו־ מכשיר מקבל המנוי ש״ח. 675
ביפר.
 לשלט־רחוק דומה קטן, מכשיר זהו

 הקרדיו־ בעזרת אלקטרוני. מענה של
 בדיקת לעשות הלקוח יכול ביפר

 ררך נעשית האק״ג בדיקת אק״ג־.
הטלפון.

 רישום אלקטררקארריתראם, *
 !תורם סלידת עריד׳ חלב פשלה

שתים. ופרים1

 מה־ שח״ל. למוקר מתקשר הלקוח
 אלקטרודות, שתי יוצאות קרדיו־ביפר

 המכשיר את לגופו. מצמיד הוא שאותן
 על לחיצה הטלפון. לפומית מצמיד הוא

המכ להפעלת תגרום הביפר כפתור
מהמכ תשודר ציפצופים וסידרת שיר,
 במוקד המוקד. אל הטלפון דרך שיר

 באמצעות מיד הציפצופים מפוענחים
אק״ג. לתרשים מחשב

 קבוע באופן יושבים שחיל במוקד
 ושלושה אחיות שש רופאים, שלושה
 ניידות־ שלוש חונות למטה נהגים.

 לרשותם עומד הצוות כל טיפול־נמרץ.
לו. שיזדקקו שעה בכל המנויים של

רב־קוו־ טלפון מיספרי שני למוקר

תפוס. אינו לעולם הטלפון שקו כך יים,
 לבזק מחובר מהמיספרים אחר כל

 למנוע כדי אחרת, מרכזיית־טלפון דרך
 שאחת במיקרה גם המוקד ניתוק את

 תפסיק בזק של ממרכזיות־הטלפון
לפעול. משום־מה

 מעלים למוקד, מתקשר כשהמנוי
 שמו אחרי צג־המחשב. על שמו את מיד

 ושירטוט שלו הרפואי התיק מופיע
שו הרופא לביתו. ביותר הקצרה הדרך

 הנתונים בעזרת שאלות. כמה אותו אל
ותשו ששודר האק״ג הרפואי, מהתיק

 לפעול: איך הרופא מחליט המנוי, בות
לעצמו. להזריק לאיש להורות למשל,
לידר אוטומטי, מזרק מקבל מנוי כל

 האק״ג תרשים יוצא למחשב שמשמאל מהמדפסת
 כל את המקליט הקלטה, מכשיר בטלפון. שהועבר
מיקרים. לשיחזור משמש למוקד, המגיעות השיחות שב

 מנהל־השיווק אלראי, ארזהחיים מוקד
בצג־המח־ מביט שח״ל, של

הלקוחות. אחד של האישי תיקו מופיע שבו
14 ..

 ת1! להצמיד צריכים להזריק, כדי פן.
 העליון, החלק על וללחוץ לירך המזרק

 במוקד כשהרופא עט. על לחיצה כמו
 חמורה הפרעה יש למנוי כי מחליט

 הוראה למנוי נותן הוא בקצב־הלב,
 יוצאת ובמקביל הזריקה, את להזריק

לביתו. ניידת־טיפול־נמרץ
 את מעודדים ״אנחנו אלראי: יורם
 עדיפה שיותר. כמה להתקשר האנשים

 שיחת־טלפון על מיותרת שיחת־טלפון
 אירוע־לב שעברו אנשים מאוחרת.
 גבוהה־יחסית. מרמת־חרדה סובלים
 בכל למוקד להתקשר שניתן הידיעה

החררה.״ את מפחיתה ובלילה ביום רגע

 אחדי גמק
שעות שש

 היא בשח־ל הבסיסית הנחה
 נכונים שרותי־חרום לתת שכדי 1 1

הרפו־ ההיסטוריה את להכיר יש ללב,

 כדי גם שיגרתית, אק״ג בדיקת שיעשה
המכשיר.״ את להפעיל איך ישכח שלא

 המנויים אל שח״ל עובדי של היחס
 שנהוג למה בהשוואה מפליא, קצת הוא

 הרוצה שאדם בכך מתחיל זה בארץ.
 שח״ל, עם והמתקשר למנוי, להיות
 כשהוא תור. לו ונקבע באדיבות, נענה
 ממתין הוא לבדיקה, למישרדים מגיע

 מגיע דקות ותוך נוחות, כורסות על
 הצוות לבדיקה. אותו לקחת הרופא

 ושהחברה לכל, קודם שהלקוח יודע
 שם אין הלקוח. את לשרת כדי קיימת

 פרצופים בתור, ארוכות המתנות
 בטוניס שיחה או פקירות של חמוצים
 לעזור. ורצון חיוכים הרבה יש גבוהים.

 במישרדי כי סיגריות, עשן גם אין
לעשן. אסור שח־ל

 בשח״ל המנויים מהאנשים 7055־
 אנשים הם 30י8ו־< אירוע־לב, עברו

 מתח עצמם. את להבטיח שרצו בריאים
 עישון גבוהה, רמת־כולסטרול נפשי,

̂ גבוה, לחץ־דם עודף־שומנים, סיגריות,

אחת [״דת וק *ש תראביב בכן
ח.1 י •ת! 01  ךקות כאשך ט

 ₪ות, ח״ם בין התבדו הן ספוחת
־ אחות שיטת 111 ו₪וך נוא׳

 מהו יודעים בשח־ל החולה. של אית
 תרופות איזה המנוי, של האחרון האק״ג

 את וגם חלה מחלות באיזה לוקח, הוא
לביתו. להגיע ביותר המהירה הדרך

 רופא וישליצקי, ויקטור הדוקטור
 לוקה שאדם ״ברגע מסביר: בשח־ל,

 אם בטיפול רב זמן ייחסך בהתקף־לב,
 הרפואית ההיסטוריה מהי יידע הרופא

החולה." של
 בשם בתרופה משתמשים בשח״ל

 להציל יכולה זו תרופה קינז.1סטרפט
לארם אותה לתת אסור אבל חיים,

 ועוד לסכרת נטייה תורשתיות, בעיות
 קבו־ את מאפיינים מריעין־בישין שאר

למ שגס כך למחלות־לב, צת־הסיכון
 טובה סיבה בוודאי יש הבריאים נויים
שאננים. להיות שלא

 במיקרה שייכים, לא־מעטים אנשים
 במיקרה לקבוצת־הסיכון. היותר־טוב,
 אירוע־לב. עברו כבר הם הפחות־טוב

 מהבעייה מתעלמים הם זאת למרות
 ובדרו־ מנוי, על לחתום מוכנים ואינם
 אמר שלהם שהרופא מצהירים גם כלל

פו־ אינה הבעייה הדחקת בסדר. שהכל


