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 ומישפטית מוסרית מאחריות הרופאים
 חי־עם איתן ד״ר עם הראיון למעשיהם.

 כמה מעורר )2391 הזה (העולם
חמורות. שאלות
 למשכורת זכאים הרופאים אכן,
 אך כך. על נסב אינו והוויכוח נאותה,
 והמצב במשק, מובטלים שיש בשעה

 להתאפק ניתן מנשוא, קשה הכלכלי
 או מכשיר־וידיאו עוד לרכוש ולא

 העובדה לקמץ. ניתן ביתי. מחשב
 למצב אחראית הליכוד שממשלת

 אותנו שהרגילה והיא החמור, הכלכלי
 אינה — צריכת־מותרות למינהגי

הפקרות. לנהוג לרופאים היתר מהווה
 ד״ר מנהיג־הרופאים, של הצהרתו

 אחרי ימלא לא לפיה ישי, רם
 אותו לפסול כדי בה יש צווי־הממשלה,

 שווה הוא החוק כאחד. וכרופא כאדם
 כך — החוק לפני שווים וכולם לכולם,

 האדם זכויות בהצהרת עוד נקבע
 לבן חלוק העוטה אדם אם גם והאזרח.

פטור הוא אין ונישא, חכם עצמו חש

חי־עם רופא
להצטמצם ניתן

 נערים נהפוך־הוא. לחוק. מכפיפותו
 מאוסה מטרה למען נהרגים 18 בני

חוק. להפר שלא כדי ורק אך בלבנון,
 המישפטית השאלה מלבד אך
 המוסרית. השאלה גם קיימת

 את לסכן שהעזו שביתת־הרופאים,
 נשים גברים — חולים של חייהם

 עמוק. זעזוע בי מעוררת — וילדים
 הרופאים של שמיקצועם העובדה
 אינה חיי־אדם להציל להם מאפשר
 לזלזל — ההיפך את גם להם מתירה
למותם. בעקיפין, להם, לגרום בחיים,

חיפה פרדים, אייל
 אנשים שביתת־רעב? עושה מי

 הטיבעית היכולת את שאיבדו
 אנשים להיאבק, שלהם והאנושית

 הערך את להעריך יודעים שאינם
 במילים חיים. — ביותר המקודש
מהחיים. המיואשים אנשים אחרות:
 לאנשים שביתת״רעב עושה מה

 שלהם המוראל את מורידה השובתים?
 תיפקודם את מונעת למינימום, עד

 ומונעת בכושר־החשיבה פוגעת הרגיל,
 נכונות. החלטות להחליט היכולת את

 בשובתים פוגעת אחרות: במילים
וגופנית. נפשית

 להביא אמור רופא רופא? ומיהו
 בגופם שנפגעו לאנשים ושיקום מרפא

 בעל־מיקצוע אחרות: במילים ובנפשם.
חיים. הנקרא היקר בערך העוסק

 ערך את לכבד יודע שאינו רופא
 בבריאותו לפגוע המוכן רופא החיים,

 זכאי אינו — הזולת בבריאות או הוא
רופא! להיקרא עוד

גרינשפן, ענת קדמונה, גילה

והתקציב הפיאות
לשר־האוצר. גלוי מיבתב
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