
ועמליה זוסמגוכיץ ״ר ד
פושע׳ מטורף, סאדיסם, של לידייס שנפלתי יודעת אני ״היום

ה לי מ עורך־דין. אצל נמצא הוא לא. : ע
 אומרת את אם רגע, (מתפרץ) ג הרופא
 ואני עורד־דין יש לי גם אז עורך־דין,

איתכן. לדבר רוצה לא
ז הרדמה בלי גרידה לה עשית :שדש

ה לי ס  מרדים, שאין ידעתי אילו :ע
והולכת. קמה הייתי

ב אותך רואה שאני עכשיו :הרופא
לי. קל יותר הרבה אז כזד״ מצב

 בבית־חולים. שבועיים היתד■ היא : שדש
מאז. להבריא הספיקה היא

 מה בדיוק יודע אגי הביטי, ג הרופא
םי-איי־די. זה

ש: ז זה מה שו
הקטן. האגן של דלקת :הרופא
מפותלת. מעובה, וחצוצרה :עמליד!
 החולה, כרטיסיית את (מוציא הרופא

התו במקצת. מנופח קטן, ״רחם קורא):
 שאלה. סימן הריוז. מעוגות. משמאל ספות
 כאשר שאלה״. סימן לרחם מחוץ הריון

 כמה יש לרחם, מחוץ להריון חשד יש
הד אחת ההבחנה. את לעשיות כדי דרכים
 כשהוא לרחם, מחוץ הריון יש אם רכים:
 הרחם. בחלל דמם יש פיצוץ, של במצב

דם. ויוצא ניקוי עושים ולכן
ה לי מ דבוקה היתד! הרחם קרקעית : ע

לי.
ז למה דבוקה : הרופא
 למעיים. :עמליה
? אמר מי :הרופא

 בבית־החולים. הייתי זה בגלל :יה עמל
השיחרור. במיכתב כתוב הכל

ש:  שבשעת זה מטריד, שאותי מה שו
הרדמה. בלי גרידה עשית הגרידה

נכון. הרופא:
 שהמרדים שלה לאמא ואמרת :שוש
בפנים.

 לאפא אמרתי לא אני (מתפרץ) : הרופא
 יכולה זזהיא פה ישבה הרי היא כלום.

לא. או נכנם מישהו אם לראות
 שהמדדים לה אמרת אתה :עמליה

בפנים.
נכון. לא הרופא:

בדרך. שהמרדים אמרת ולעמליה :שדש
 לער־ לא נא מאוד. לי תסלחי :הרופא

 מפני זה את לך אסרתי אני דברים. שני בב
 גדול יותר הוא בהרדמה שיש שהסיכה

 שאי־ דברים יש הגרידה. פעולת כל מאשר
 הרדמה מקומית. בהרדמה לעשות אפשר

 זה על שיטפי-הדם. לא מסוכן. דבר זה
להתגבר. אפשר

 בגלל חיים סכנת נשקפה לי :עמליה
דם. שטף

 גרידות עושה שאתה מבינה אני שוש:
הרדמה בלי

 מפלות. עושה לא אני (מתפרץ) : הרופא
הפ של מיקרה לפני שיש יודע אני אם

 לוועדה. שולח אני הריון סקת
 ז לא או הריון הפסקת היתה :שוש

 הריון. הפסקת היתד. לא : הרופא
 הפסקת־הריון. כתוב :עסליה
? איפה :הרופא
ה לי מ  בית־החולים. של במיבתב :ע

 הדיון. הפסקת לאחר הגיעה כתוב:
 ? לה היה מה אז :שוש

 הביטי מחבואים. שום פה אין :הרופא
כזאת... בהתקפה באה כשאת

ש  רק אני בהתקפות. באה לא אני :שו
 ל־ ושולחים לוועדה. הולכים שאם י,*דעת

כולן. את מרדימים אז בית־חולים,
 כאלה יש שלא. או שכן או הרופא:

 הר־ ולא בבית־חולים עבדתי אני שלא.
דמתי.

ש ז עבדת בית־חולים באיזה :שו
באסותא. עבדתי :הרופא

ש 7 באסותא עובד אתה עכשיו : שו
 באסותא. עובד אני עכשיו כן, : הרופא

 באסותא. אותם שעשיתי מיקרים לי היו
 :אחד דבר לך להסביר רוצה אני הביטי,

לב שלחתי שהוצאתי, שלד, החומר את
 ז טלפון לך יש החשובה. את נקבל דיקה.

נפע ואנחנו תבואי את אלייך. אצלצל אני
שכתוב. מה את נח

ש  היית לא את אז רגע, רגע, :שו
ז בהריון

שהייתי. בטח : עמליה

 !יודע לא אני !רגע (מתפרץ) : הרופא
ל החומר את שלחתי אני חכם! לא אני

בדיקה.
ש  כשאתה להרגיש יכול לא אתה :שו

 ז לא או בהריון היא אם היד את מכניס
א פ רו  מפני לא. אצלה גברת. לא :ה

 קטן. רחם כאן: שכתוב
ש  ? משם הוצאת מה אז :שו

א פ רו ל שנקזלח חומר הוצא ? מה :ה
 ז זה את מבינה לא את בדיקה.

 לירות אלף 100 קיבלת זה ועל :שוש
? שלה מהאמא

א פ רו דבר. אותו זה :ה
: ה לי מ  אליך, אותי ששלח הרופא ע

בהריון. כן שאני לי אמר
א פ רו אסר. הוא אז :ה
ה לי מ  עם כוס לי הראית אתה :ע

שלייה.
א פ רו  הראיתי לא, לא, לא, אוי, :ה

לב שלחתי זה ואת שהוצאתי. מה את
 שדברים לך שאמרתי זוכרת את דיקה.
ז אצלי שומר אני כאלה

ה לי מ כן. :ע
 מאה שילמה היא מה על אז :שוש

ז לירות אלף
א פ רו הגדידה. עבור, עבור, : ה

הגרידה. עבור :שוש
א פ רו  גם כולל וזה הגרידה. עבור :ה

 נו, ה..., את גם כולל וזה מוסף, מם־ערך
במעבדה. הבדיקה את גם

 מוסף ערך מס משלם אתה אם :שוש
קבלה. לקבל צריך אז

 שלו בפינקם (מפשפש בבקשה. : הרופא
 בבית אצלי היתר, אתמול קבלה). שולף
 לה: אמרתי דחוף. דחוף שביקשה אשר,

 לא וזה פרוטה. אף ממך לקבל רוצה לא
 לי היה לא טובות. עושה שאני מפני

 לוקחת לא אחת אף אבל הקבלות. פינקם
 את אחרת): קבלה על (מצביע קבלות.

 בבית־חולים גרידה כתוב כאן 1 רואה
 כי בבית, עושה לא אני גרידה אסותא.
בעיות. מיני כל לצאת יכולות בגרידה

 כאן גרידה לה עשית אבל :שוש
בקליניקה.
 השם בשבילך תביני. נכון. :הרופא

 גרידה בשבילי הריון. הפסקת זה גרידה
 כל יש בלבד. לא הריון. הפסקת לא זד.

גרידה. שנקראות פעולות מעי
 עושה אתה האלה הפעולות ואת : שוש

הרדמה. בלי
 כש* לך. להסביר רוצה אני הרופא:

המת אשד, בחדר־לידה תראי אז תלדי,
ומט שצורחת ושנייה מלאך, כמו נהגת
 רגישות. של עניין זה הקירות. על פסת
 הפעולה כל — עובדה פה. גם דבר אותו

 צוואר של קטנטונת הרחבה עם נעשתה
מספיק. לא זה הדיון הרחקת בשביל הרחם.

ה לי מ  קבלתי פתוח. נשאר והרחם :ע
אינפוזיה. בתוך לכיווץ חומר

 להיות. יכול פתוח. נשאר אז :הרופא
 לי תני אז אחרות. תגובות יש רחם לכל
 שאקבל ברגע שלך. הטלפון מיספר את
אלייך. אתקשר התוצאות את

ש  עבר כבר ז לוקח זה זסן כמה :שו
מחודש. יותר

מעו ואני בחו״ל. היה הרופא :הרופא
המכון. מנהל זה את שיעשה ניין

 אמרת אחת. שאלה עוד כאן יש : שוש
הגיע. לא והמרדים בדרך שהמרדים

א פ רו לאשר, אומר אני (מתפרץ) :ה
סיפורים. מיני כל

,?למד שוש:
 אני פסיכולוגי שבאופן מפני :הרופא

 מפני הזמן, את להעביר איכשהו רוצה
 המוות מיקרי כל מהרדמות. מפחד שאני

 מיקרה, לי היה מהרדמות. כתוצאה נגרמו
 הג־ את ועשיתי לוועדה, שלחתי שאני
 אני כי הרדמה. בלי בבית־חולים, רידה
מהרדמות. מפחד

ז זה את יודעת והחולה :שוש
כש אבל הכל. יודעת היא : הרופא

 לה ויש בפאניקה, אשד, לפני רואה אני
 יותר הרבה הכל ואז אחות, אמא גם

 גבירתי, הביטי :לה אגיד אני ואם מתוח•
 פה וזה המים וזה הרדמה וזו שטיפה, זו

 ממנה. עצבניות פחות נשים. יש שם. וזה
 תת־הכרתי. הוא הפחד פוחדת. היא אבל

 היא הכנות, רק שזה לה שאומרים זמן כל
לסבול. מוכנה

 אם יודעת לא אני עכשיו :עמליה
ללדת. יכולה אני

 חודשיים, בעוד אלי תבואי :■הרופא
 ו־ צילום, לך אעשה תשלום שום ובלי

לך. אוכיח
 הד״ר כביכול. משוכנעות משם יצאנו

 של לחייה את בחיבה צבט זוסמנוביץ
עמליה.

 אותו ושאלתי רופא-נשים, אל התקשרתי
 לבצע ניתן שאכן הסביר הרופא לדעתו.

 בחולה, תלוי זה אבל הרדמה, ללא הפלה
 מכאבים. סובלת ואינה מוכנה היא האם

 זאת לומר הרופא שעל הבהיר הוא אולם
הבלעדי. דעתה לשיקול נתון וזה לחולה,
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גילינסון כית־החולים סתעודת קטע
הרדמה ללא הפלה עבור לירות אלף מאה


