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ו אלכוהוליזם), עצבנות, עישון, (כגון
 מחלות ריפוי על דרך באותה משפיע
שונות.
 משתמשים בהיפנוזה גם

 למשל, כך, הרדמה. לצורך
 בהיפנוזה משתמשים באנגליה

 — בצרפת לטיפול־שיניים,
 אך — הרחוק במיזרח לגרידה,
כים־המרה. או קיבה לניתוחי

 הם זה בטיפול המשתמשים רוב
 גם יש אך רופאים, של דיפלומות בעלי
 כל ללא היפנוזה שלמדו אנשים הרבה
הרפואה. עם קשר

 רופאים מ־סז פחות על ידוע בארץ
 בהיפנוזה. מאוד מעט המשתמשים

 שאינם היפנותיזורים כמה גם קיימים
 לצורך בהיפנוזה המשתמשים רופאים,

בלבד. לזה לא אך בידור,
 היא — רפואת־אליל •

 בכוהני־הדת אנשים אמון על מבוססת
 שלהם. סמכות־העל ועל למיניהם,

 יחידה כמעט והיא מקובלת זאת רפואה
 ה־ ובאיי שונות אפריקאיות בארצות

הרחוק. מיזרח
ה רופא־האליל למשל, כמו

ש גם נסעו שאליו פיליפיני, י
רבים. ראלים

 בארצות גם קיימת זאת רפואה אך
בישראל. גם ו״מפותחת״ המערביות,

 בעיקר בארץ בזה עוסקים
 משה הרב למשל כמו רבנים,
 הרב מראשון־לציון, בשארי

 של בנו — אבו-חצירה ברוך
ואח מנתיבות פאלי הבאבא

רים.
עי אמונה על כעקרון מבוססת היא

האל. נציגי הם שכוהני־הדת וורת,
 חסידיה — עצמית רפואה •

 טוב עצמו את מכיר שהאדם טוענים
 טוב ומסוגל החיצון, העולם מכל יותר
אנ ולרפאה. מחלתו את לאבחן יותר
 מנסים עצמם את המרפאים שים

לאחרים. גם ריפויים דרך את להמליץ

 — השכבות מכל חולים, אלפי אליה.
מכו בפרופסורים וכלה בעמך החל
 רבים חודשים בתור עומדים — בדים
 הומיאו־ אצל וטיפול ייעוץ לקבל כדי

 כירופרקטיקאים, נטוראפתים, פתים,
רופ רפלקסולוגים, אקפונקטוריסטים,

סיבות כמה יש לכך טיבעונים. אים
 שהרפואה רושם בציבור נוצר •

יומ ונכשלת. הולכת הקונבנציונלית
 בתוך רשלנות מיקרי על שומעים יום

מיו ניתוחים על בית־החולים, כותלי
 על רבים, לאנשים נזק שגרמו תרים

אישפוז. בעת נדבקים בהם זיהומים
ברפו מאמינים שעדיין למי גם •

 לקבל קושי קיים קונבנציונלית, אה
 כדי הקיימת. הרפואית במערכת טיפול
 הבריאות במערכת נאות טיפול לקבל

 ללכת חייבים הקיימת, הציבורית
 קליניקות דרך השחורה, הרפואה בדרך

בתי־חולים. רופאי של פרטיות
 פרטית ורפואה שחורה רפואה •
 בעל הוא אזרח כל ולא מאוד, יקרה

לממנה. יכולת
מס לא קונבנציונלית רפואה •
למטו אישי יחס קרובות לעיתים פקת
מחפשים. הם שאותו דבר — פלים
קונבנצ הלא הרפואה חסידי •

 כאחת, ומטופלים מטפלים יונלית,
 אינה לפחות שלהם שהרפואה טוענים
 הגרוע ובמיקרה לאדם, נזק גורמת
לרפו בניגוד — לו עוזרת אינה ביותר

קרו לעתים שהיא קונבנציונלית אה
למטופלים. עצום נזק גורמת בות

 שבארץ ידוע, למשל כך
 ניתוחים אלך 35כ־ מתבצעים

 שטחי בכל שנה כל מיותרים
בץ הרפואה,  האלה המנותחים ו

מהני נפטרים איש 150כ־
תוחים.

 המדענים שעדייו טוענים עוד •
המע תיפקוד על מאוד מעט יודעים

תיפקוד ועל האדם של השונות רכות

בנה את מברכת אבו-חצירא מריס הרבנית
דיפלומה עם שרלטנים ויש - עצמם בהסמכת רמאים יש

 על החיסונים, מערכת תיפקוד על
 ביצוע טכניקת למדו גנטיים. עקרונות
 על הרבה יודעים לא אך כבד, השתלות

הכבד. תיפקוד של האספקטים כל
 התזד הרפואה חסידי טוענים •

 לא־קונבנצ־ לרפואה שם (עוד ליפית
 עצמם את הוכיחו שעקרונותיה יונלית)
ה הרפואה כאשר שנים, אלפי במשך

להו הצליחה לא עדיין קונבנציונלית
נכונות. שדרכיה כיח

ב משתמשים הוכחה, לצורך •
 על באחרונה שהתפרסמה סטטיסטיקה

 של שנים עשרות של עבודה סיכום
ארצות. בכמה נמרץ טיפול מחלקות

שן פריחה מרפאה־בצמחים שו
- החליט המימסד

 היא זו לשיטה בולטת דוגמה
 של לשעבר ראש-הממשלה

 עצמו שריפא ,96 בן כיום הודו,
הש שתיית על-ידי דבריו לפי
 כך על והמליץ יום־יום, שלו תן

לאחרים.
מאשק חמו שרה ידועה בארץ גם

 מסרטן עצמה שריפאה שטוענת לון,
הלימפות.
 מתחברות העצמית הרפואה שיטות

 אלא רפואת־אליל, של השיטות עם
שי על ממליצים האלילים שהרופאים

 אלא לעצמם, לא עצמי ריפוי של טות
לאחרים.

 ברפואה היום שנחשב מה בכלל. האדם
 מחר — כעובדה הקונבנציונלית

 הריעה השתנתה שהיום כפי ישתנה,
 נחשבו אתמול שרק הדברים רוב על

אבסולוטיות״. ״עובדות

מתוחים
מיותרים

 הרפואה בארץ פורחת אחרונה ף*
מתוש ורבים הלא־קונבנציונלית *1
הממוסדת מהרפואה פונים ישראל בי

 ברפואה שם בעלי רופאים הרבה •
 של רבות שנים אחר הקונבנציונלית,

 הגיעו אישית שהם ואחרי נסיון רכישת
 על ביקורת מותחים בשיטחם, לפיסגה
הקונבנציונלית. הרפואה ״הישגי״
 כרים־ הפרופסור למשל, כך,
 השתלות• חלוץ ברנרד, טיאן
 בשטח עיסוקיו את עזב הלב,

 הוכיח שהוא ואמר הרפואי,
 95ב־״׳ל עתה שעד לעצמו
 ברפואה האבחנות כל לפחות

 של אינטואיציה על מבוססות
 על — 5ב־״/״ ורק הרופא,

השונות. המעבדות מימצאי
 יודעים עתה, עד הקידמה כל עם •

המוח, תיפקוד על מאוד מעט ברפואה

שטראום אלי נטורופאת
כזה! דבר אין -

 של שהפעלתן משתמע אלה מסיכומים
 נמרץ לטיפול והיחידות המחלקות

 במשך הקטינו לא הן אך מאוד, יקרה
 הכללית התמותה את קיומן שנות 25

!0.00ב־&לז אלא
 לא־קונבנציונלית רפואה ריפוי •

ממוסדת. מרפואה בהרבה זול
על־ נתמכת קונבנציונלית רפואה •
רוו שלצורך התרופות, תעשיית -ידי
 הרבה הרפואי לשוק מכניסה חים

למטופלים. רב נזק שגורמות תרופות

שילטגים
רבים

די תנג  קונבד הלא הרפואה **
טוענים: ^■/ציונלית

מח על מבוססת אינה זו רפואה •
תיאו והסברים הוכחות לה אין קרים,
טיפולית. שיטה לכל רטיים
רפואה של זה בשטח •

המ רבים, שרלטנים פועלים
החולה. מצוקת את נצלים

המת על להשגיח אפשרות אין •
 ממוסדת בקרה להנהיג זה, בשטח רחש

לא־קונבנציונלים״. ״רופאים על
 בשטח שעובדים רבים אנשים •

דוק לעצמם קוראים לא־קונבנציונלי
 הקליניקות קירות על תולים טורים,
 את ה״מוכיחווד דיפלומות שלהם

 שאינם השכלה ממוסדות תאריהם
 את שולל מוליכים הם בזה קיימים.
הציבור.

גדו זו רפואה של הנזקים •
שנג נזקים מאשר יותר לים

קונבנצ רפואה על-ידי רמים
 לרפואה פנייתם בגלל יונלית.

ה מזניחים לא־קונבנציונלית,
 לטיפול ובאים עצמם את חולים

ני שלא בשלבים בבית־חולים
לרפאם. עוד תן

 עם רמאים
דיפלומה

 ברפואה השונים הפלגים בין ם ץ
 הם שלום. אין הלא־קונבנציונלית

השני. על האחד ביקורת מותחים
 פיסיו־ שטראוס, אלי למשל, כך,

 עצמו את המציג תל־אביבי, תרפיסט
 טיבעונית לרפואה בית־ספר כבוגר

 ההומיאופתים: את תוקף באדינבורו,
 המטופלים ציבור את מרעילים ״הם

 רופאים כמו מידה באותה שלהם
אחרים!״

 הלא־ הרפואה שבשטח הטענה על
 אנשים הרבה פועלים קונבנציונלית

 את סיימו שלא כאלה או השכלה, ללא
״נכ שכאילו בבית־החולים, התמחותם

 קונבנציר רפואה של בשטחים שלו״
 לא״קונבנציונלית, לרפואה ופנו נלית
״אנטי־מימסדיים". שהם מגיבים והם

 בשטח גם אומרים, הם מזה, חוץ
 הרבה פועלים הקונבנציונלית הרפואה

דיפלו בעלי שרלטנים — שרלטנים
דופי. ללא מה

 בורות
המימטד

ם  קונבנציה הלא הרפואה דייךץ
 במדינת שהמימסד טוענים, נלית 1 (

 לעומת להם, עויין אותם, רודף ישראל
 או אירופה בארצות לעמיתיהם היחס

מפ והוא כוח, יש ״למימסד אמריקה.
 ללמור להתאמץ בלי נגדנו, אותו עיל
 את לנצל ולנסות להבינו הנושא, את

זועמים. בנו,״ הטוב
 רוב כמעט כיום בטענתם. אמת יש

 הלא־קונבנציו־ הרפואה של הענפים
 המדינות. ברוב וממוסדים מוכרים נלית
 מ־ימ את לומדים בעולם מקום בכל

 כשווים לעבוד להם מרשים צאיהם,
 רודפים לא קונבנציונליים, לרופאים

 משתפים אף קרובות ולעיתים אותם,
פעולה. איתם

 התחיל באחרונה למשל, כך,
דויד הד״ר גרמני, הומיאופת

ברוך
אוניברסיטאית

 חולי על ניסוי לערוך קמפגן,
 ממשלת של באישורה איידס,

 מודעה פירסם גם הוא גרמניה.
 מציע הוא שבה הולנדי, בעיתון

 לבוא מקומיים איידם לחולי
 שכני־ ולהיות בגרמניה לטיפול

נסיון.
 נסיעתם את אישרה הולנד ממשלת

 לצורך לגרמניה, האיידס חולי של
טיפול. קבלת
 בדרום־ רפואי למחקר המכון גם

 הרפואה מומחי את יוסיף אפריקה
ה לרשימת רופאי־האליל, השחורה,
 את החוקרים הקונבנציונליים, רופאים
האיידס.
 את שולח אירופי קונבנציונלי רופא

 פיסיו־ אצל טיפול לקבל לעיתים חוליו
 והיפנו־ אקופונקטוריסטים טרפיסטים,

תיזורים.
בא המימסד מתייחם כיצד

קונבנציונלית? לא לרפואה רץ
 בבתי־ העובדים הרופאים רוב •

 לרפואה מתנגדים ובמירפאות החולים
 לי ידועים אומנם הלא־קונבנציונלית.

 מישפ־ ובני שהרופאים רבים מיקרים
 טיפול קבלת לצורך פונים עצמם חתם
קונ לא ומרפאים רופאים מיני לכל

 מקובל חוץ כלפי אך בנציונליים.
 לא־קונבנ־ רפואה על ביקורת למתוח

ציונלית.
מהפ מתעלם מישרד־הבריאות •
 הלא־קונבנציונלית הרפואה של ריחה

התפתחותה. את למנוע ומנסה
לומ לא במישרד־הבריאות כרגיל,

 מנסים לא לעומק, העניין את דים
 של התפתחותה סיבות את לחקור
 לא וכמובן לא־קונבנציונלית, רפואה
 של פעולתה שיטות את ללמוד מנסים
תוצאותיה. את ולבחון זו רפואה
 מתעלמים במישרד־הבריאות •

 ומרפאים רופאים של רבות מפניות
 לא־קונ־ ברפואה העובדים שונים,

 שיתוף־פעולה המבקשים בנציונלית,
עימם.
 מנסה הרפואי המימסד •

 הרפואה השתלבות את לעצור
 על־ בארץ הלא-קונבנציונלית

בשטח. העובדים רדיפת ידי
 מתעלמים הם זאת, עם •יחד

 רופאי־האליל של מפעילות
ש למרות למיניהם,  מיקרים שי

 אנשים בבריאות פגיעה של
אלה. ״רופאים״ על-ידי

 באותה על מעמיד כאילו המימסד
 ואקפונק־ הומיאופתים רופאים הדרגה

רופאי־האליל. עם יחד טוריסטים
כא בורות מפגין מישרד־הבריאות

 הלא־קונבנצ־ ברפואה מכיר אינו שר
מכת שני היא קלאסית דוגמא יונלית.

 סיכאלי, דן הפרופסור של אחד בים:
 מישרד־הבריאות, של לשעבר המנכ״ל

 הומיאו־ רפואה ״אין כותב: הוא שבו
 רפואית׳... ,רפואה שאין כמו פתית,
 למונח,רפואה הצדקה כל רואה אינני

הומיאופתית׳.״
 צבי עורך־הדין של השני המיכתב
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