
 פיקטיביים, אישפוזים יש כאן
 להצדיק כדי בכוח, מחלקות ממלאים

 המיטות. מיספר לפי שנקבעים תקנים
 שוכב חולה — חוסר־יעילות גם יש

 כמה תוך לגמור במקום ימים, חמישה
 סתם ימים כמה ממתינים חולים שעות.
 על מדבר לא ואני מומחה. של לייעוץ
אלפים. על מדבר אני אחד. מיקרה
 אני בארץ. מיטות והותר רי יש

 למיטות. יחסית אחיות. די שאין מסכים
 בכל גדול הכי הרופאים מיספר לנו יש

 יש קטן. הכי האחיות ומיספר העולם
 באחיות, למחסור אובייקטיביות סיבות

 המיטות את נכון מנצלים היו אם אבל
 מיספר אולי סתם, מאשפזים ולא

 פחות היו כי מספיק, היה האחיות
חולים.
 שחסר טענה גם יש •

במישרד־הבריאות. תקציב
 נוסף כסף עכשיו שלתת חושב אני

 אחוז. 30 לקצץ צריך לאומי. פשע זה
 שתתן, מה שכל תחתית, בלי בור זה

 ולא ולביזבוז אנארכיה לעוד יביא
כלום. ישפר

ז א  לעשות, צייד מה •
לדעתך?
 של מישמרות שתי על מדברים

 בית־ בכל למשל.'באנגליה, ניתוחים,
 8 ועד בבוקר 7 מ־ ניתוחים יש חולים,
 ב־ז הסיפור את גומרים אצלנו בערב.

 עומדים וחדרי־הניתוח בצהריים,
 על ומכריז חדש שר בא ואז ריקים.

 אין כי בבתי־החולים, מצב־חרום
 איש־ מאיפה יודע לא אני כסף. מספיק

 חרום. מצב של התארגנות לקח צבא
 כל את לגייס צריך כזה במצב לדעתי.
 לעבוד וצריך כוננות־על, הכוחות,
מצב־חרום, כשאמרו פה, כפליים.

 כתבו שאותו תקנון, יש קול. שמרים
 להתראיין לרופאים אסור לפיו פקידים,
ולדבר.
 על הסתכלה מערכת־הבריאות כל
 ניסה מישרד־הבריאות איך הקרב
 בבית־ מחלקה כמנהל אותי לחסל

 אני לי־שאם ואמרו באשקלון, החולים
 שאני מה לומר ואמשיך מעמד אחזיק
 אני כי תיקווה, יש אולי — חושב
 עשתה ומה טוב. לרופא נחשב

 שמונה ועוד אותי חיסלה המערכת?
קול? ירים מי אז רופאים.

 את לומר לך חשוב יותר •
 מאשר חושב שאתה מה

 בתוך לעבוד להישאר
המערכת?

 אחד מצד תיסכול. של למצב הגעתי
 הלילה כל עומד כשאתה סיפוק יש

 כשיגדל, אם, יודע שאתה ילד, ומציל
 אתה זמן ובאותו גיבור, או רוצח יהיה

 אנשים מתים איך במקביל, מרגיש,
 יכול לא ואתה במערכת, פגמים בגלל

 עם הסתדר לא זה דבר, שום לשנות
שלי. האידיאולוגיה

 שעשרות כך, בנויה המערכת
 כי לעבוד, צריכים לא בכירים רופאים

 והם כזה, משהו או מנהלי־מחלקות הם
 בקליניקות עצמם את מפרנסים
 זו מוכן, הייתי לא לזה פרטיות.
שחיתות.

אומרת? זאת מה •
 יצרנו — מיוחדים זאת בכל אנחנו
 — בעולם היחיד הדגם שהיא מערכת

 יש העולם בכל בתולה. הזי זונה, חצי
 ומערכת פרטית בריאות מערכת
 עובדים הרופאים פה ציבורית. בריאות

 יש זמן ובאותו ממשלתי, בבית־חולים
מכריחים והם פרטית קליניקה להם
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סטאלין!״ של מישפט־הרופאים נגד בגלוי ״יצאתי

 עובדים בתי־החולים שכל התכוונו
 להרחיב, במקום שבת. במתכונת
 לרופאים כסף שילמו ואז צימצמו,
 דוגמה זו כלום. עשו לא והם ולאחיות

 היה זה כל עניינים. מנהלים איך טובה
כסף. עוד לדרוש כדי

 טוב, הוא כספית מבחינה המצב
 בדרך־כלל אלה ציוד, שאין כשצועקים

 אנשים של פנימיים־פוליטיים מאבקים
עצמם. את לקדם שרוצים

 לא אחד אך בך, אם למה, •
צועק? אתה רק למה מדבר,

 תקופה זו לבד, שאני חושב לא אני
 אנשים עוד יש אם להעריך מכדי קצרה

 שנה, 30 בעוד ניפגש בואי לא. או
 לי נראה לפעמים לבד. לא שאני ותראי
 כולם כי פלגיאט, שכתבתי אפילו

 מישהו דברים. אותם ומספרים מדברים
 ולומר הדברים את לרכז היה צריך
 מזלי, והתמזל שצריך, כמו אותם

 לא אני אבל זה. את לעשות במרכאות,
לבד.
 מעט יש זאת, ובכל •

כמוך. אנשים
 היא — אכזרית מאוד המערכת

 כמוני, שחושב מי אנשים. משתיקה
מי מחסלת המערכת .לדבר. מפחד

 ואחר־ פרטי, באופן אליהם לבוא חולים
 הציבורית. במערכת בהם מטפלים כך
 של דור והורס מלוכלך מושחת, זה

 דוגמה להם שיתן מי אין כי רופאים.
 מהמורה, ללמוד חשוב ברפואה טובה.
מורה. לא הוא כזה ומורה
פרטית? רפואה נגד אתה •

 בעד ואני פרטית, רפואה נגד לא אני
 של המיוחד במצב ציבורית. רפואה

 פה נעשה לא הרי — מדינת־ישראל
 לירח ישראלי טיל נשלח ולא צילנגיר

 הגודל את לדעת צריכים אנחנו —
 להפריד צריך שלנו. היכולת ואת שלנו

 לרפואה הפרטית הרפואה בין
 הרפואה את להרוס ולא הציבורית,
 מיפלצת ממנה לעשות או הציבורית

 וציבורית פרטית מרפואה שבנויה
׳ ביחד.

לארץ? באת בכלל למה •
 שזה חושב אני הארץ, את אוהב אני
 מתכוון לא אני בשבילי. היחידי המקום
 כמוני לאדם להיות צריכה לעזוב.
 לי נותרו שעוד הימים אלף 20ל־ מטרה

מת. אתה מטרה, לך אין אם לחיות.
פה? כובל אתה • .

 לא אני סובל. שאני חושב לא אני
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