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- הרופאים בגידת ——
 )11 מעמוד (המשך
 להאמין הפסיק האזרח יום באותו

בו. לפגוע יכול אינו שהרופא
 של התדמית נפגעת יום מדי •

 בתוך השוחך פרשיות על־ידי הרופא
 רפואה ניהול כותלי־בית־החולים.

הגונה. ובלתי מושחתת שחורה,
הר הרשלנות מקרי התרבו •

ב מגונים מעשים של מיקרים פואית,
 כלפי ומשפילה גסה התייחסות חולים,
מישפחתו. וכלפי החולה
 של עדותו לסי למשל, כך,
 רופא לו אמר יושע, איציק

 ״אם ״איכילוב״: בבית־החוליס
בך!״ מטפל הייתי גזק, היית

 סטר בחיפה הכרמל בבית־החולים
 בזמן לחולה הפנימית מנהל־המחלקה

. * הביקור.
 התרחשה שבו ברזילי, בית־החולים

 לפי מוביל, שימשי, פינחס עם התקרית
 חולים עם בתקריות ידיעתי, מיטב

לבית־החולים. שוטרים ובהזמנות
 מוזמנת בשבוע אחת לפחות

ול לחדר־המיון המישטרה
מחלקות!

 גסות־הרוח אווירת פלא. לא זה
 עד הייתי להן הצוות בתוך והמריבות

 זה. בבית־חולים בולטת תופעה הן
 בשנים למסורת כמעט הפך הדבר

 הגישו אחדות שנים לפני האחרונות.
 בית־החולים של רופאים עשרות
 בית מנהל את לפטר בדרישה עצומה
 ורדי, פיטר הפרופסור דאז, החולים

 עמי בית־החולים, של והאמרכל
 הבלתי־ התיחסותם בגלל גרייצר,
 היתה העצומה הרופאים. כלפי מכובדת

 ״לדבר״ לנכון שמצא ורדי, אותו נגד
המישטרה. באמצעות שימשי עם

 זמן וכעבור הועילה לא העצומה
 בכיר לתפקיד ורדי הפרופסור התמנה

במישרד־הבריאות.
 פולגין, הרופאים פנו שנתיים לפני

 לשר- ואבו־סיאם כץ מילריצקי,
 המשפיל היחס נגד בתלונה הבריאות,

 אז שכיהן שרף, שימעון הר״ר של
ורדי. הפרופסור של כסגנו

 בתלונתם, טענו הם היתר בין
 עליהם צעק חולים שכנוכחות

 אפסים כאלה, ״פרצופים שרך:
כאלה!״ מנוולים כאלה,
לתפ מכן לאחר התמנה שרף ד״ר

 שוטרים והזמין בית״החולים, מנהל קיד
בשימשי. ל״טפל"
 מנהלים מאותם לא האם

 שימשי פינחס העתי? מכוכדים
סיגנונו? את

 מהבוסים. לומדים זוטרים רופאים
 בית־חולים באותו שנים, שלוש לפני

 הד״ר הצעיר הפנימי הרופא ברזילי
 התקף- שעבר חולה הביתה שלח גרוס

 ונתן — שמו יודקביץ משה — לב
 להגדיר אפשר תוכנו שאת פתק בידו

 קיבל לא יודקביץ בחולה. כזילזול
 באוטובוס נסע בבית־החולים, טיפול

 לאחר אחדות שעות ונפטר הביתה,
אמצעים. כל ננקטו לא הרופא נגד מכן.

הות אחדים חודשים כעכור
 על-ידי כחדר־המיון גרום קף

מהרופא זכה שאולי אחר, חולה
 מתאגרפיס יי״׳• 6ל״

החילה ליד
טע נשמעות כתי״החולים רום ^
ההת על מטופלים של רבות נות *■

 יחס ללא רכוש, כאל כלפיהם ייחסות
כלשהו. אנושי

 מתל־אביב אחד חולה אליי טילפן
 בבית־החו־ מאושפז היה שהוא וסיפר

 ״לפני במחלקת״עיניים. הדסה לים
 מצפה מה לי אמרו ״לא אמר, הניתוח,״

 לכאבים להתייחס חייב אני כיצד לי,
 אסור. ומה לי מותר מה הניתוח, לאחר

 סיבון חל כאשר כלל. א?תי דיברו לא
 האשימו הרופאים הניתוח, לאחר נורא
ממיטתי. מידי מוקדם שירדתי אותי

 את לתקן לארצות־הברית ״נסעתי
 שאי־אפשר אמרו שבארץ מפני הנזק,

 לפני שעות איתי דיברו שם לתקנו.
 ובעל- בכתב הוראות לי נתנו הניתוח,

 ואחרי הניתוח לפני לנהוג איך פה
 אדם.״ בן כאל אליי התייחסו הניתוח.
 כל של העיקרית הטענה •

 בבתי־ טיפול על המתלוננים
מתייחסים לא כארץ: חולים

כני-אדם. כאל אלינו
 שלמה אוכלוסיה מאשימים לפעמים

 נשמעות כך רופאים. כלפי באלימות
 שרף, ד״ר אותו של מפיו גם טענות

 בית־ על־ידי המטופלת שהאוכלוסיה
אלימה. היא באשקלון ברזילי החולים

 תחילת של הדגול ההומניסט הרופא
 בית* הקים שווייצר, אלברט המאה,
 אפריקה. של בג׳ונגל קטן חולים

 בבית־ טיפול שקיבלה האוכלוסיה
 כאל אליו התייחסה שלו החולים
 בסיביר, בתי־חולים מכיר אני אלוהים.

 מורכבת בהם המטופלת שהאוכלוסיה
 לא שם גם לשעבר. מפושעים כולה

 רופאים, נגד אלימות על שמעתי
 נתנו שהם הכבוד יחס את וראיתי
הרפואי. לצוות

 ב־ הרופאים של היחס אילו
 כאשקלון, ״כרזילי״ החולים בית

הו היה אחרים, ובכתי־חולים
מיק היו לא ומבין, לבבי מאני,

 אלימות של רבים כה רים
כלפיהם.

 המימי אשם בבתי־החולים באלימות
 מעולם מישרד־הבריאות הרפואי. סד
 גסה התייחסות על רופא העניש לא

 במיק־ החולים. כלפי או עמיתיו כלפי
המתלו הרופאים למשל, שרף, של רה

 והרופא תשובה, ק־בלו לא כלל ננים
 מנהל לתפקיד ומונה התקדם המעליב

בית־החולים.
 שהת• רופאים גם נענשו לא

 ״וולפסוך בבית-החולים אגרפו
 לא חולה. מיטת ליד בחולון,
 בבית-החולים רופאים נענשו

 מעורבים שהיו ״תל־השומר״,
 קשה ובהתייחסות בסיכסוכים

 במיקרה השני, כלפי האחד
כליות. גניבת של הידוע
 אחד מקרה על ולוא לנו ידוע לא

 לבית־החולים, מישטרה הזמנת של
התייח של חקירה נערכה שלאחריה

 כלפי הרפואי והצוות הרופאים סות
החולים.

 שיש ידוע הבריאות למישרד
 נפשיות הפרעות בעלי רבים רופאים
 כך לסמים. מתמכרים שתיינים, קשות.
הועמ האחרונות בשנתיים רק למשל,

 ועדה בפני לבירור רופאים 75 דו
הר מישרד־הבריאות. שליד מיוחדת

 35מ־ נשלל ברפואה לעסוק שיון
 רופאים 40 מעוד לצמיתות. רופאים

 והרופאים זמני, באופן רשיון נשלל
פסיכיאטרי. לטיפול נשלחו

 חוסר־הבי־ בגלל בדרך־כלל, אולם
 ורצון מישרד־הבריאות מצד קורת

מר עצמו, על להגן הרפואי המימסד
 מחוסנים עצמם את הרופאים גישים

אש כמו במקום במיוחד תביעות, מפני
 של לשרותיו זקוקים כולם שבו קלון,

 אנשי־ — בעיר היחיד בית־החולים
השופטים. וגם השוטרים הציבור,
 המסוכנת התופעה את להקטין ניתן

 על- לא אן רופאים, נגד אלימות של
 יש המישטרתית. הזרוע הפעלת ידי

 הרפואה של אמיתיים לערכים לחזור
 צעיר דור לחנן להתחיל ההומניסטית,

 שבועת של העקרונות לפי רופאים של
 הרמב״ם של והמסורת היפוקראטס

 מרפואה לחזור יש הרופא. אסף ושל
אמי לרפואה בלתי־אנושית, טכנית,

ואמינה. מסורתית תית,
 יותר הרבה קשה קשה, דרך זוהי
באלי כיום מטפלים שבה הדרו מאשר

 שלטווח היחידה הדרך זאת אך מות.
ה והדרן פירות, להניב תוכל הארוך
 האלימות את לעצור אפשר שבה יחידה

 מישרד־הבריאות על הרופאים. נגד
 ולברר לבדוק לטפל, החובה מוטלת

 רופאים פניית של מיקרה כל מייד
 מסקנות ולהוציא המישטרה, לעזרת

ונכונות. מתאימות
ובמיו אלימות, מצדיק אינני

המבצ רופאים נגד אלימות חד
 שני יש אך שליחותם. את עים

הי לשקול ויש למטבע, צדדים
שניהם. את טב

 פינחס את לשכוח אסור ובינתיים
 הפגע־וברח, תאונת פצוע שימשי,
 כלפי התפרצות בגלל ונענש שנאשם
 מחדש לדון מקום יש לדעתי, רופאים.

 כותלי בתוך דרך. באיזו יודע איני —
 בלישכת או המחוזי, בית־המישפט

 הנסיבות ולאור — המדינה נשיא
עונשו. את להקטין
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