
ען ש טוענים הפיסיותראפיסטים ך*1ן1ף1 ו
/ ! 11/ את לאבחן מוסמכים הם רק . ^

 שלא לרופא גם לדעתם ולבצעו. טיפול לקבוע הפגיעה,
להציע הרבה אין ספורטיבית ברפואה התמחות עבר

 בתמונה וכדורים. זריקות מלבד פצוע, לספורטאי
 נשימתי טיפול מחוסר־הכרה כדורגלן מקבל למעלה:

 ויליאמס ארל למטה: בתמונה מעסה. של מידיו
מישחק. בשעת מפגיעה בתוצאה מכאב מתעוות

רו ■8  הססוטא■ את דוכא צ
סועו ויכוח נטוש כך ער * הפצוע

והמעסים הפיסיותראפיסטים בין
 המשתכרים ספורטאים. זוכים וכך
 של בשירותיו דולרים, אלפי עשרות

 או רפואית השכלה כל החסר אדם
 רוב בהם. לטפל כדי חוקית הסמכה
 מתעלמות בארץ הספורט אגודות
 לבריאות שלהן התודעה זה. ממצב

 על עטות הן מאוד. נמוכה שחקניהם
 אותם מעסיקות ה״אינסטנט־מעסים",

אותם והופכות מגוחך, תשלום תמורת

 ההתאחדות עם שלו ההיסטוריה
 חבריו יתר של כמו התחילה לכדורגל

 התחיל הוא בארץ: הספורט בענף
 ועם בגינון, באפסנאות, בתפקידי־עזר

 התרחב ותפקידו מעמדו התבסס השנים
 הסמכות הוא שהיום כך, כדי עד

של מהבכירים בכדורגלנים המטפלת
נו.

ד״ר לרופא, בצמוד עובד אומנם הוא

 הקשור בכל בילעדיים לברי־סמכה
 המסז׳יס־ השחקנים. בפציעות לטיפול

 לספורטאי עזרה להגיש רשאים טים
 שהוא ברגע המיגרש, על שנפצע
 אגודות־ אנשי לפציעה. ביותר הקריטי
 במקום כסף חוסכים בארץ הספורט

לחסוך. אפשר לדעתם שבו
 בשנתיים שהועסק מיטרני, ראובן

 ניב־ של כפיסיותראפיסט האחרונות
 במיתקפה יוצא בכדורסל, ישראל חרת
אגודות־הספורט. על

 הידרחר המצב מיטרני: אומר
 ישראל בניבחרת שאפילו כך, כדי עד

 בשם מסג׳יסט כיום ישנו בכדורגל
 בשחקנים. המטפל רוזנצווייג, שמוליק

 אותו מחבב ואני נחמד בחור אומנם הוא
 לאחרים, כמו הזה, לבחור אבל מאוד,

 הסמכה ושום הכשרה שום אין
 ובווחאי אדם, בבני לטפל פורמלית

כספורטאים. שלא

 יודעים כולם אך רוסנובסקי, מרק
 גם חשמליים טיפולים מבצע שהוא

 בלי זאת עושה הוא נעדר. כשהרופא
 הנדרשים הזהירות אמצעי את שלמד

כזה. טיפול לביצוע
 בישראל הספורטיבית העסקנות

 משווע בחוסר־הבנה היום עד לוקה
 מוסמך באיש־רפואה הצורך לגבי

 עשרות לשלם היום מאוד קל בקבוצה.
 לקחת אבל שחקן, עבור דולרים אלפי י

 היחס ברגלייו. שיטפל הרחוב מן אדם
 גובל בארץ הספורטאים של לבריאותם

מוחלט. בזילזול
 שהספורטאים הוא גרוע שיותר מה
 האורבות לסכנות מודעים אינם עצמם

 הם רבות פעמים זה. ממצב להם
 על שיקבלו הכסף בספירת עסוקים

 מודעות. חוסר ומגלים מישחקם,
 שעתידם לעובדה בבורות, הגובלת

בבריאותם. תלוי

 הבחור לעשות יכול כבר ה *ץ
/  אלי, ששלחת הפיסיותראפיסט ו₪) /

 שלנו, המסז׳יסט לעשות יכול שאינו
 אמר כך הדשא?" את לנו מכסח שגם

 יושב״ראש ויתקובסקי, יחזקאל(״חזי״)
 הפועל של הכדורגל קבוצת הנהלת

 סגן־מנהל מיטרני, לראובן רמת־גן.
 שבמכון לפיסיותראפיה בית־הספר

וינגייט.
 גור יעקב את שלח )41( מיטתי

 לקבוצת כפיסיותראפיסט לשמש
 השניים בין השידוך הרמת־גנית.

 מאוד. קצר זמן כעבור הסתיים
למישרתו. חזר המסז׳יסט

 רמת־גן הפועל אנשי רק לא
 הפיסיות־ של בחשיבותו ממעיטים
 בקבוצת חיוני צוות כאיש ראפיסט
 ביותר. נמוך הוא בארץ מעמדו ספורט.

 חיוני לארם נחשב המעסה לעומתו,
הספורט. קבוצות אצל וחשוב
 הפי־ אנשי נלחמים שנים זה

 האבוד. כבודם על בארץ סיותראפיה
 חקיקת בכנסת נסחבת שנים כמה מזה

שיגדיר הפיסיותראפיסט״, ״חוק

 ומי כך, להיקרא רשאי מי בבירור
 לרופא פרט בבני־אדם, לטפל רשאי

 את להבטיח אמור זה חוק ולאחות.
 ולקבוע שרלטנים, מפני האזרח זכויות
 ממישרד־הבריאות רישיון לבעלי שרק
 מצא לא בינתיים בכך. לעסוק יותר
 את להעביר זמן הכנסת מחברי איש

החוק.
 מגגן ^
לרפואן ״

 כדי ממך שנדרש כל ינתיים, ף*
 היקרות ברגליהם לטפל לזכות *1

 סיני, משה כמו יקרים ספורטאים של
 ממכבי כהן אבי׳ תל־אביב, מהפועל

 או נתניה ממכבי מכנס עורר תל־אביב,
 הוא — רמת־גן ממכבי ג׳אמצ׳י דורון

 בעיסוי. וקצר מזורז קורס לעבור
 גם לך תוענק נכבד סכום תמורת
 חוקי. תוקף כל לה שאין תעודה,

 ללימוד הרבים הפרטיים בתי־הספר
 באיזור בעיקר משגשגים, העיסוי תורת

תל־אביב.


