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 ),54( כתבן יעקב התלונן האחרון,״ ברגע

 בחזה. מכאבים האחרונות בשנים הסובל
 בבית- עבר הוא שבוע לפני השני ביום

 וידע אחרונות בדיקות אסותא החולים
 לניתוח- השישי ביום שם להתייצב שעליו

 גור דני הפרופסור לבצע שעמד לב־פתוח,
וציוותו.
שה ידע במיקצועו, סוכדביטוח כתבן,

 מסובך, הוא לעבור עליו שיהיה ניתוח
 משום לחייו, סכנה ממנו נשקפת אין אך

 עורקי- בשני החלקית הסתימה שמלבד
 הגוף מערכות כל שלישי, ובכלי־דם הלב
תקינות. שלו

 הציע גור כשהפרופסור מאושר היה הוא
 ובכך אסותא, בבית־החולים להינתח לו

ל בתור הממושכת מההמתנה אותו חילץ
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 תל־ הממשלתי הרפואי במרכז ניתוח
 לשלם נדרש שהוא גם, שמח כתבן השומר.

ה בבית־החולים והאישפוז הטיפול עבור
 לכל קטן סכום — דולר 2000 רק פרטי

 מייד שיזכה וידע להסכים מיהר — הדעות
להינתח.

 עומד שהוא לכתבן סיפר גור הפרופסור
 ניתוח שיעבור הראשון חולה־הלב להיות
 מוכר ציבורי מוסד במיסגרת שלא פרטי

לניתוחי־לב.

 לבקש התכוון לא נזר דני דועסור ה
 בידו יש הניתוח. את לבצע רשות ״

 ובאישור פרטית, בפרקטיקה לעסוק אישור
ניתוח־לב־ לבצע עליו האוסר סעיף אין זה

בביודהחולים עבודתו, למקום מחוץ פתוח
שיבא.

כ רק שהזדהה אלמוני, טילפן אילולא
ההכ על והודיע שיבא, בית־החולים עובד

 למנכ״ל גור פרופסור של החשאיות נות
 מודן, ברוך הפרופסור מישרד-הבריאות,

הניתוח. אחרי כתבן יעקב חיה שהיום יתכן
 כוונתו את לסכל רצה האלמוני המודיע

 מישרד־הברי־ שעל טען הוא גור. דני של
 ערוך אסותא בית־החולים אם לבדוק אות

 יהיו כזו בדיקה ללא שהרי כזה, לניתוח
בסכנה. החולה חיי

 חשש הוא דלפה. שהידיעה מכך נדהם גור
 הניתוח, את למנוע מנסה מישהו שאם
בו. לחבל גם עשוי הוא

 כלשהי תקלה מתרחשת שאם יודע הוא
 בית־החולים כותלי בין ניתוח במהלך
 זמגן מאחוריו עומד תמיד המוסד שיבא,
פרטי, בניתוח בלתי-צפויה תקלה אך עליו,

 היוקרה את מייד תסכן קטן, בבית-חולים
מוניטין. בעל כמנתח שלו המיקצועית

 עצה. וביקש עורך־דין אל מיהר גור
ה השנים שבשלוש למישפטן סיפר הוא

 על־גבי ״יבש״, בניתוח מנסה הוא אחרונות
 הוא באסותא. שלו המיכשור את סבון,
רופ נוסף, מנתח הכולל מיוחד, צוות אימן

 שתירגלו וטכנאים, אחיות מרדימה, אה
 לבצע החלטה לכלל הניתוח. את איתו יחד

 משוכנע כשהיה רק בא הוא ניתוודאמת
האחריות. את עצמו על לקחת מסוגל שהוא

 אסור — קבע אך הקשיב, עורך־הדין
 תעורר כלשהי תקלה הניתוח! את לבצע

 המיקצו- הקאריירה סוף תהיה זו סערה,
ציבורי. במוסד שלו עית

 שעליו חשב הוא היסס. גור הפרופסור
 לא אם אסון יהיה ״זה הניתוח. את לבצע

 ״משום נרגש, אמר אותו,״ לבצע לי יאפשרו
כי בארץ לפתח שלי במגמה יחבל שזח




