
 יוצא או חולה אני שאם אומרת -זאת
 גם היא המשוכרת. זאת — לכינוס
 לי יש לגימלאות. כשאצא כך תחושב

 30 ממני הדורשות תוספות, גם
 תוספת גם מקבל ואני בחודש כוננויות
 אני הרי אבל מיקצועית. לספרות
 מקבל קריאה תוספת לקרוא! מוכרח

 מקבל עובד וכל פועל כל המשק. כל ^
 תוספות. נגד בכלל אני כזאת. תוספת
הוגנת! משכורת לי שיתנו

 פמו מדגיש ^
פמילהמה

אי תונ קיסר, ישראל אחד, **י
 הן שלי שהכוננויות ?^טעו //

 נמצא כשאני נכון! לא זה פיקציה.
 לרשות עומד אני בכוננות

לקריאה. מוכן בית־החולים,
 עלינו דיברו נגדנו! היתה הסתה איזו -

חי? אני מדינה באיזו עויין. אלמנט כעל
 מנתחים הצועקים את לראות רוצה אני

לזוז, בלי רצופות, שעות שמונה במשך
 מיקרוסקופ. בתוך תקוע הראש עם

 המחלקה. את לנהל בשביתה התנדבתי
 זאת בכל אבל מבוגר, שאני לי אמרו

 ישראל של המילחמות בכל נשארתי.
לצערי, וניתחתי. ימים במשך עמדתי

נלחם. שאני מרגיש אני היום גם
 לא שאיש משתדל מאוד ״אני
 ניתוחים רק עורך אני קשה. וזה ייפגע,

 נגרמים נזקים אלו אבל דחופים.
 שיש אותם לכל מנותחים? שלא לאותם

למשל.' במוח, גידול להם
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השביתה, כשפרצה אבל פנטיונר. הוא ביום בליבו. לקה כשזה בגין, במנחם

 בבית״החולים מטה״השביתה למנהל ועד״הפעולה על״ידי מונה הוא
 כי מנוטרל, שבגין טוען הוא והקריה. הדסה איכילוב, תל״אביב: באיזור

כרצונו. לפעול לו נותן ולא בצוואר, אותו מחזיק ארידור יורם השר

־ו ג נ ה , ד סו
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הן אחרי־הצהריים ושעות בשבוע, ביותר הקשה ליום נחשב הראשון

 מקום. אפט עד מלא בית־החולים של חדר־המיון שבהן שעות בדרך־כלל
 ציבור לחלוטין. כמעט ריק היה חדר־המיון השביתה, כשהוחרפה השבוע,
ביותר. דחופים במיקרים רק להגיע הרופאים לבקשת נענה החולים
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השביתה. בגלל האחרון ברגע

אשכנזי. מלכה מסתובבת במחלקה
 הכינו כבר בבוקר מטושטשת. היא

 כדורים קיבלה והיא לניתוח אותה
 נשלחה האחרון ברגע לטישטוש.

 שהיתה הניתוח למחלקה. בחזרה •
 דיסקוס של ניתוח לעבור, צריכה
לגמר עד נדחה השידרה, בעמוד

השביתה.
 חולה על מצביע בר־טל הפרופסור

 ״רק ומתעוור. ההולך במחלקה, אחר
 שנגרם הנזק מה נדע הניתוח אחרי
אומר. הוא בניתוח,״ הדחיה בגלל

 שקט נראה בית״החולים חוץ כלפי
 אך מגיעים, אינם החולים ורגוע.

 ללא להיות עלולים הרפואיים הנזקים
 מכספי חוסך שר־האוצר תקנה.

 זה דבר מחיר? באיזה אך המדינה,
השביתה. בהמשך רק יתברר

1אבל מצויין, נראה חוץ כלפי ״המצב .




