
מילחמות יש רופאי־השיניים בהסתדרות
עם קשר לה! אין אך והכיס. הכיסא ער

בארץ רפואת־השיניים טל נ ההידרדרות

 אקדמאיים, שאינם שרופאי־השיניים,
 כל בעד אוטומאטי באופן מצביעים
 כמעט הקיימת, המנהיגות של ההצעות

 אי־אפשר מדובר. במה להבין בלא
 כיום ההסתדרותי המיבנה דרך להעביר

 רפואת־ מערכת לשיפור הצעה שום
השיניים.״

 רפואת־ הסתדרות יו״ר פרלמוטר,
הרא המחזור בוגר בישראל, השיניים

 לרפואת־השיניים הפקולטה של שון
 בירושלים העברית האוניברסיטה של

 בבית תל־אביב, במרכז מתגורר ),1959(
 גם אנשי־ביטחון. שבכניסתו יוקרתי,

בטיפול־חניכיים. מומחה הוא
 זה בשטח תעודת־מומחה יש ״לי

יש אם יודע איני ממישרד־הבריאות.

 המחירים בעליית אשמה קופת־החולים
 במירפאות־השיניים!״

רופא־ ,גולדנברג מאיר הד״ר
 קופת־החולים מרכז של שיניים־ראשי

 * יכול ״איני ההסתדרות: של הכללית
 הד״ר — צודק מי לשאלה להתייחס

 עם עובד אני פרלמוטר. הד״ר או כפיר
 והלא־ האקדמיים רופאי־השיניים, כל

 להבין יכול אתה ומתשובתי אקדמיים,
התייחסותי." את

 סניף יו״ר רצקין, אברהם הד״ר
 רופאי־השיניים: הסתדרות של חיפה
כפיר." הד״ר רוצה מה יודע ״איני

 רצ־ הד״ר של ״כוחו כסיר: הד״ר
 • מרפאי־ של המכנית בהצבעה קין

ההס־ של הבוסים לשעבר. השיניים

 האקדמאיים ופאי־השיניים ךיי
 נפרד. גוף באחרונה לעצמם הקימו 1

 בתל־ שנערר שלהם, בכינוס־החירום
 רופאי־שיניים, 300 השתתפו אביב.

 חדשה, עמותה הקמת על שהודיעו
 רופאי־שיניים רק לשורותיה שתקבל
באוניברסיטה. לימודיהם את שסיימו

 הד״ר עומד החדשה העמותה בראש
הפקולטה בוגר ),47( כפיר יהושע

הסטטיס לסי בפה. חריפות
 שש שנים 10 לפני לו היו טיקה,

בע 12 — וביום בפה, בעיות
יות.

 שהמצב מראה זאת ״סטטיסטיקה
 ומידרדר. הולך רפואת־שיניים בשרותי
 רופאי־השיניים הסתדרות לדעתי,

 למצב רבה במידה אחראית בישראל
ברפואת־השיניים.״ העגום

 מאוד, חלשה קלמן, משה הד״ר שנים
 אין אנשים. שני שם עוברים בסך־הכל

 לעתיד, תוכניות לפתח אפשרות להם
 מסקנות להסיק בהווה, המצב את לנתח

מהעבר.
 שעות־ 60 בני קורסים נפתחו •

 טכנאי־שיניים קיבלו שאחריהן לימוד,
 זה ברפואת־שיניים. לעסוק אישור

הרפואית הרמה לגבי פשע וזה אבסורד

רופאי־שיניים של פאשלות הרבה מכיר ״אני
 האוניברסיטה של לרפואת־שיניים

).1966(בירושלים העברית
שי במילואים, אלוף־מישנה כפיר,

ו בצה״ל, כרופא־שיניים־ראשי מש
 מצה״ל השתחרר שנים שלוש לפני
וב בחיפה פרטיות קליניקות ופתח

 עם אודים במושב מתגורר הוא נתניה.
 וארבעת קלינית, פסיכולוגית אשתו,

ילדיהם.
 כלכלי למצב ״הגעתי כפיר: מספר

 עובד מהצבא, פנסיה מקבל אני טוב.
 ומשתכר בשבוע ימים ארבעה־חמישה

 כמובן. ברוטו לחודש. ש״ח אלף 20כ־
 אני אצלי. נשאר שהכל תחשוב אל

 למזכירה משכורות לשלם צריך
 מכשירים חומרים, ולקנות ולסייעת,

 לי נשארים מישרד. ולהחזיק חדשים
 זה ש״ח. 4000־3 500מ־ יותר לא נטו

מעט? או הרבה
ו בחניכיים, בטיפול ״התמחיתי

 קיבלתי באמריקה. שנתיים למדתי
 ממישרד־ החניכיים בשטח מומחיות
 לפרנסה. דואג איני שלנו. הבריאות

 שרות של הירודה הרמה היא דאגתי
במדינה. רפואת־שיניים
נת הצבאי שרדתי ״בתחילת

 נער בל שבמעט בבעיה קלתי
בעיות לו יש לצבא המגיע

כפיר: הד״ר קובע
 זה מונעת. רפואה קיימת לא •
ב השיניים להזנחת העיקרי הגורם
 חייב מונעת רפואה פיתוח מדינה.
 הראשונים התפקידים מן אחד להיות

 כך ולא רופאי־השיניים, הסתדרות של
הדבר.
 הסתדרות של המדעית המועצה •

 רופאים, 35מ־ מורכבת רופאי־השיניים
 עם קשורים מהם משליש שפחות

 לרפואת־ פקולטות עם האקדמיה,
 המועצה אין הרכבה, בגלל שיניים.
 תפקידה את לבצע יכולה המדעית
 רמה על ולפקח לשמור — העיקרי
 אשר האקדמיה אנשי גבוהה. רפואית
הסתד מיו״ר מינוי מקבלים במועצה

 שמואל הד״ר רופאי־השיניים, רות
 ללא גוף — כאחד וכולם פרלמוטר,

 המוטל את לבצע יכול שאינו שיניים,
עליו.

גמה
החולה! אשם

 לא זה אך כזו, תעודה כפיר לד״ר
 יודע ״אינני פרלמוטר. אומר משנה,״

כפיר. הד״ר רוצה מה
של חושב ואני עליה, בעד ״אני
 העזרה כל מגיעה מחו״ל הבאים אנשים

 אלה, שאנשים בזה רע מה מצידנו.
 אקדמאיים, רופאי־שיניים היו שלא

 רישיון השלמה קורס אחרי מקבלים
 מכיר אני ברפואת־שיניים? לעסוק
 רופאי־שיניים של גם פשלות, הרבה

 לא־ רופאים הרבה ומכיר אקדמאיים,
מרופ יותר טוב שעובדים אקדמאיים

אקדמאיים. אים
 טובה עזרה רוצה כפיר הר״ר ״אם

 הוא מדוע אז ישראל, לתושבי יותר
 טיפול עבור גדולים כה סכומים לוקח
אצלו?

 של שיקוליו היו מה יודע ״איני
 העניק כאשר מיכאלי, דן הפרופסור

 לטנד בלפואת־שיניים לעסוק רישיון
 מתערבים לא אנו צבאי. נאי־שיניים

מישרד־הבריאות." של בהחלטות
 מסריז להתערב!״ ״חייבים

כפיר. הד״ר
קדג-מגע
יפאני

 מישרד־ את גם תוקף כפיר ד״ר ך*
הבריאות. | (

 במיש־ לבריאות־השן המחלקה •
15 מזה עומד שבראשה רד־הבריאות,

אקדמאייס...״
על־ידיהם! המטופלים והפציינטים

 התקיימו אלה קורסים לפני גם •
 עשרים עד שמונה בנות השתלמויות

 מאות קיבלו שבעיקבותיהן חודשים,
 לעסוק אישור מרפאי־שיניים־עולים

 אך עליה. נגד ״איני ברפואודשיניים.
 הוא רופא לאיזה לדעת זכות יש לחולה
 פרדוקסאלי, מצב כיום נוצר פונה.

 רופא־ של למירפאתו נכנס שהחולה
 — נכנס הוא למי יודע ואינו שיניים

 לטכנאי־לשעבר. או למרפאת־שיניים
 רופא־ אם לדעת החולה של זכותו

 השכלה בעל הוא בו המטפל השיניים
 מקוצר קורס בוגר שהוא או אקדמית,

 שלד״ר יתכן השלמת־לימודים. של
 המלמדים ולאחרים, קלמן משה

 תואר לקבל רצון יש אלה, בקורסים
 במה אך באוניברסיטה. מרצים של

החולה?״ אשם
 החליט אלה סיבות בגלל

 הסתדרות להקים כפיר הדד
 ארך רופאי-שינייס של נפרדת

דמאיים.
 הקיימת בהסתדרות מה שאלה:

מטרותיו? לביצוע מפריע
 כבר הוא פרלמוטר שמואל ״הד״ר

 רופאי־ הסתדרות יו״ר שנים שבע
בזה טמון בהסתדרות כוחו השיניים.

 לתת מוכן ״אני פרלמוטר: וען
בהסתד בכיר תפקיד כפיר לד״ר 1*■

 בשטח ההסתדרות בתור שיטפל רות,
 מוכן אינו הוא אך בו מתעניין שהוא
 יש אם אליי. פנה לא ואף איתי, לדבר

 אני כפיר, הד״ר של מיספר־הטלפון לך
איתו׳״ אתקשר

 כדי לעשות מתכוון אתה מה שאלה:
 רופאי״השי־ בהסתדרות פילוג למנוע
ניים?

לעי יפאני? קרב־מגע מכיר ״אתה
 צריכים להרביץ. אף צריכים לא תים
 בעצמו,״ נופל והתוקף הצידה, לזוז רק

פרלמוטר. הגיב
 עם לשבת מוכן ״אני כפיר: הד״ר

 על משא״ומתן ולנהל פרלמוטר הד״ר
 — אחד בתנאי בהסתדרות, שינויים

 ואז לאלתר, יתפטרו חבריו וכל שהוא
ההס המיבנה את מחדש ונתכנן נשב

 הקיים התקנון התקנון. ואת תדרותי
 אנטי־דמוקרטי!״ הוא כיום

 הכוח ״אנחנו פרלמוטר: הדד
 את לבטל למשל, הצלחנו, כך ביחד.

 תוך בטיפול־שיניים המחירים הקפאת
 מישרד־הברי־ הכרזת אחרי ימים, מספר

ההקפאה.״ על אות
 המחירים ״כיום כפיר: הד״ר

 זהים קופות־החולים של במירפאות
 רק הפרטיים. הרופאים של למחירים

 טיפול־ של המחיר שנים 15 לפני
 25־20כ־̂< היה בקופת־החולים שיניים
 צריכים הפרטית. ברפואה ממחירו
 שיכול מי לקדמותו. המצב את להחזיר
 לרופא שיילך פרטי לרופא לשלם
 מכפי יותר הרבה יותר, וישלם פרטי
 מובן בקופת־חולים. משלם שהוא

אק לרופא ללכת יעדיף שהפציינט
דמאי:״

שה רוצה ״אני פרלמוטר: הדד
 אני טוב. ויותר זול יותר יהיה טיפול
 אנשים יקבלו שבאיזורי־מצוקה רוצה

 בעד אני עממי. ובמחיר שווה טיפול
הנהלת לרפואת־שיניים. מכונים פיתוח

 למועמדים חסימה 1591,קבעו תדרות
 אנחנו, תחרות. למנוע כדי — להנהלה

 כדי לבית־המישפט נלך האקדמיים,
עצמאות. להשיג

מהנ רופאי־השיניים פוחדים כיום
 מבית־ אחד מתמחה ההסתדרות. הגת

 בעמותה כחבר שנרשם פוריוז, החולים
 למחוק לאחר־מכן יומיים ביקש שלנו,
 עלול שזה בנימוק מהרשימה, אותו

התמחותו. המשך על להשפיע
 לרפואת־שיניים, המכונים נגד ״אני

 או ירקנים שלהם שהמנהלים במיקרים
אפ אין רופאים. ולא קבלני־בנייה,

האלה." המכונים על לפקח שרות

 להדוויוז
וילות

מיש למנכ״ל שאלות עברתי ^
 מיכאלי: דן הפרופ׳ רד־הבריאות, \ !

ה בכל מישרד־הבריאות עמדת מה
 את רואה הוא איך האלה? וויכוחים
 רפואת־השיניים של העיקריות הבעיות
 ב־ קיימות תוכניות ואילו במדינה,

 מה המצב? לשיפור מישרד־הבריאות
 למדינה, הנחוץ רופאי־השיניים מיספר
 הבינלאומיים? לקריטריונים בהתאם

 ומ־ טכנאים כמה כיום? מיספרם מה
האח בשנתיים קיבלו רפאי־שיניים

 ברפואת״שיניים? לעסוק רשיון רונות
 ל־ קורסים להתקיים ימשיכו האם

 רישיון קבלת לצורך השלמת־לימודים
 ברפואת־שיניים? לעסוק
מענה. קיבלתי לא

 אל־ שמואל מישרד־הבריאות, דובר
 מישרד־הב־ ש״מנכ״ל אמר גרבלי,
 הערה — (כרגיל בחו״ל נמצא ריאות
 ישיב הוא הרביעי, ביום כשיחזור שלי).

מייד.״
 רופאי־ עשרות בין מישאל ערכתי

אקדמאיים. ולא אקדמאיים — שיניים
 איכפת לא אקדמאיים: רופאים

 לנו יש נהיה. מיסגרת באיזו לנו
ה וכל פרנסה, די פרטיות, קליניקות
אותנו. מעניינת אינה הזאת פוליטיקה

 לא-אקדט- רופאי־שיניים
 1 הזכות את מאיתנו למנוע רוצים איים:
 מורידים אנחנו עזרה. ולהגיש לעבוד

 רוצים הם בשיניים. הטיפול מחירי את
 יותר לא ימים, ארבעה־חמישה לעבוד

 ולהרוויח ביום, שעות מחמש־שש
ונסי וילות מכוניות, לשתייס״שלוש

 לוחמים הם לאילת. חודש כל עות
כיסי־החולים. ועל כיסא על ביניהם
 | שביניהם רופאי״שיניים, זוגות שני

שאינו־אקדמאי: ואחד אקדמאי אחד
 ובעלי אוניברסיטה, בוגרת ״אני •

 הרבה עוד הוא לשעבר. מרפא־שיניים
 ומכריגו קרובינו וכל ממני, טוב יותר

לטיפולים. אליו הולכים
 ואשתי אוניברסיטה, בוגר אני •

 עובד הוא לשעבר. טכנאית־שיניים
 ' קרובינו וכל ממני, טוב יותר הרבה

לטיפולים. אליו הולכים ומכרינו
 ואשתי; אוניברסיטה, בוגר ״אני •

 שסיימה': לשעבר, טכנאית־שיניים
 לא-. בעיות פותרת היא קורס־השלמה.

£ ממני." טוב פחות
 טיפולי־ שעברו אנשים, עשרות

ידעו לא שונים, רופאים אצל שיניים


