
 — רופאים קרובות לעיתים פירסומת
 בחיפה רוטשילד מבית־החולים פעם

ופ ברחובות קפלן מבית־החולים ופעם
בתל־אביב. איכילוב מבית־החולים עם

 עיוות ^
האמת

לעי־ מפרסמים רפואיים תבים
 הישגים על ידיעות קרובות תים *■

היש הרפואה של כביכול, גדולים,
ראלית.

ואי להבין, מסוגלים אינם הכתבים
 אם עצמם, בכוחות לגלות יכולים נם

 או אמת, היא מפרסמים שהם הידיעה
הט או האופניים של מחדש המצאה

לפון.
דוגמות: כמה

 ״בבית- כתבה: 'התפרסמה פעם •
 ללא ושט כורתים כרמל החולים
 ,6.12.85 (מעריב בית־החזה" פתיחת
 ).5.12.85 הארץ ,5.12.85 הצופה
לח היה יכול מהרפואה, הרחוק הקורא,

חדשנית. בשיטה שמדובר שוב
שני נאמר לא כתבה בשום

 העולם בכל מתבצע זה תוח
שנים. עשרות מזה כבר

ני שביצע מסויים, שלרופא יתכן
 ראשון נסיון זה היה זו, בשיטה תוח

 ידיעה לפרסם צורך היה לא אך בחייו,
רפואי.״ ״הישג על בעיתון

וה הכתבים עם התקשרתי כאשר
נכו־ אינה שלהם שהידיעה להם ערתי

 הטיפול העולם. בכל חדשה תפיסה
 לחץ־דם, נגד תרופות בעזרת נעשה

ודיאטות." עירוי־גוזלים
 בספר מעיין הכתב היה אילו

 היה במחלות־כליות הטיפול על
 זאת חדשנית״ ש״תפיסה מגלה

 בעולם מקומות בכמה קיימת
ב ואנחנו שנים, 30־25 לפחות

בת שבויים היינו פשוט ארץ
 להג■ שהביאה מסויימת, פיסה
בדיאליזה. הטיפול זמת

 17.3.85ב־ התפרסם העיתון באותו
 כוויות ״נפגעי הכותרת תחת מאמר

 40של... בדיאטה לכוחותיהם חוזרים
 .על־ הוגדרה זאת שיטה ביום.״ ביצים

 שפותחה מקורית, כ״שיטה הכתב ידי
הכירורגית־פלאסטית״. במחלקה

עש זה קיימת זאת שיטה גם
שנים. רות
אחרו ידיעות מגליונות באחד •

 ממרכז־ רופא״אורולוג על סופר נות
 של חדשנית שיטה שפיתח הארץ,

 פיתול על־ידי השתן שלפוחית החלפת
ה רושם את לחזק כרי המעי. של

 מארצות- ידוע שמנתח סופר המצאה,
 רו־ עם הניתוח באמצע התקשר הברית

 אותו לשאול כדי ישראלי, פא־אורולוג,
הניתוח. את לבצע כיצד

צ׳יזבאת. ממש
 כתבים זה. מסוג לדוגמות סוף אין

 היו, שלא הישגים על מדווחים רפואיים
 האמת מידת מה לברר מסוגלים ואינם

מחוסר ידע, מחוסר — אלה בדיווחים

לצי ומכירתם החיסונים ייבוא על־ידי
אמיתי. רפואי צורך ללא בור

 כתבים כיצד המראה בולטת, דוגמה
 כמשרתי־המימ־ עצמם רואים רפואיים

 אחרונות, ידיעות כתבת נתנה סד,
 ב־ שפורסם במאמר נמיר. דבורה

 נויפלד הנרי הפרופסור על 15.12.86
 כאשר ״פעם, הכתבת: סיפרה ז״ל,

 החליט שיבא בבית־החולים המנתח
 ,4 בת לילדה מסובך ניתוח לערוך שלא

 לניתוח נזקקה נויפלד הפרוס׳ שלדעת
 באישון־לילה, עימי התקשר הוא —

וא סירטי־הצינתור את לרשותי העמיד
 הילדה, את לנתח צריך ,לרעתי מר:

 איני אני אך הילדה. את להציל ואפשר
 שלנו. המנתח בשיקולי להתערב יכול

 למנתחי־לב לפנות יכולה את ואילו
 זאת.״ עשיתי אחרים...׳

על שהיא הבינה לא הכתבת
 בסיפורה. נויפלד בפרופסור בה

ח שרופא דבר על סיפרה היא
 לפנות תחת בו: להתבייש ייב

 ולהביע גלויה, בצורה לעמיתו
 נאלץ הוא ישירות, דעתו את

 קטנות באינטריגות להתעסק
דיעותיו. על להגן כדי

 המימי את משרתים רפואיים כתבים
 לעיתים — פירסומים על־ידי גם סד

מת מסויימים, רופאים על — כוזבים
המימסד. נגדי

 מישרד־הב־ שבהם מיקרים ידועים
 אליו המקורבים לכתבים מוסר ריאות

את להכפיש כדי מסולף, חומר במיוחד

לעיין ידרוש מי * יחקור מי רפואית: רשלנות של קורבו
וחברים? עמיתים עדיד׳ טישטוש ימנע מ׳ בתיקים?

 על־ידי לרוב מתמנות אלה ועדות
 את לגלות כדי לא מישרד־הבריאות

 לבתי־החולים, לעזור כדי אלא האמת,
נקיים.״ ״לצאת ממונים, הם שעליהם

מסק של חד־צדדי פירסום על־ידי
כת משתתפים מישרד־הבריאות, נות
 מהציבור האמת בהעלמת רפואיים בים

הרשלני. מהטיפול ומהנפגעים
חוק אינם מעולם רפואיים כתבים

רש מסיבות מיקרי־מוות לעומק רים
 של מיקרים בודקים אינם לעולם לנות.

 אחרי חוליה יסודית, בצורה רשלנות
 ״קונים" הם לשורש. להגיע כדי חוליה,

 של ההסברים את לציבור ו״מוכרים"
 — למערכת־הבריאות האחראים

 רחוקים מהאמת, הרחוקים הסברים
 מההגיון רחוקים אף ולעיתים מהמדע,
הבריא.

 — 1983ב־ הרופאים שביתת אחרי
הר המימסד על־ידי שהוצתה שביתה

 — במישרין ומישרד־הבריאות פואי
 מישרד־ של הנוכחי המנכ׳׳ל העריך

 תפקיד את גולן, רב הד״ר הבריאות,
העיתו ״התנהגות כך: כלי־התיקשורת

 העם. לבריאות רב נזק גרמה נאים
הרופ גרמו אמצעי־התיקשורת בעזרת

הממ הציבור, בקרב גדול לפחד אים
 כלי־התיקשורת המדינה. וכל שלה
 אלא האמת, בחשיפת מעוניינים אינם

תמו לתת מעוניינים לא הם בסנסציה.
נכונה." נה

הקטס למצב הסיכות אחת
 במערכת-הבריאות־ה- טרופלי

 ביקו־ חוסר היא בארץ ציבורית
 שחייבים תפקיד ציבורית, דת

כלי־התיקשורת. לבצע
אמי עיתונאים מדווחים לפעמים

 המימסד של חריגים מעשים על צים
 גם אך מסויימים, רופאים לגבי הרפואי

 תוצאותיה על מעקב בלי בלחש, זאת
ביקורתם. של

 נבו יפעת הארץ כתבת למשל, כך,
 על לקוראיה אחדות שנים לפני סיפרה
 שמי־ מברית־המועצות, צעירה רופאה

 כב־ בה להכיר רצה לא שרד־הבריאות
 ציון כדיפלומה לה שחסר משום רופאה,
 שעליו הסיפור בקומוניזם. המיבחן
 לבסוף קפקאי. היה העיתונאית דיווחה

 כב־ ברופאה מישרד־הבריאות הכיר לא
 מיק־ את לעזוב נאלצה והיא רופאה,
צועה.

 בהמשך פירסמה לא העיתונאית
 המימי הרופאה. גורל על נוספת כתבה

 להשתיק כיצד דרך מצא הרפואי סד
הפרשה. את

 האמת את עיתונאי חשף אחת פעם
 בארץ. הרפואה בשטח המתרחש על
הפא כל את פחד כל ללא צייר הוא

 מערכת־ כישלונות את ברפואה, שלות
 רפואי כתב היה לא הוא אך הבריאות.

קוטלר. יאיר העיתונאי זה היה —
עיתו על־ידי האמת חשיפת

 המי־ בתגובת זכתה לא זה נאי
 אך נובח, ״הכלב הרפואי: מסד

עוברת.״ השיירה

תגובתי, את לפרסם מהם וביקשתי נה,
 רשאי אתה ש״לא לי ענו כאחד כולם

 קו־ הנהלת אלא הידיעה, את להכחיש י*־
 הכחשה היתה שלא מובן פת־החולים.״

תיקון. ולא ־
 ״מב־ :21.4,85ב־ דווח במעריב •

בבית־החו־ מופעל כירורגי שיר־תפירה
נמ־ זה שבבית־חולים נכון העמק.״ לים

להש היטב היודעים מומחים, צאים
 כל בזה אין אך במכשירי־תפירה, תמש

חידוש.
 כבר קיימים אלה מכשירים

 ומשתמשים שנה, 30 לפחות
העולם. ארצות בכל בהם
 כמה הופצה בכלי־התיקשורת •

בדל ניתוחי טיפול על ידיעה פעמים
מקו בהרדמה התחתונות הגפיים יות

מית.
 לפני סטודנט, הייתי כשאני

 ראיתי כבר שנה, 30מ־ יותר
בשי שבוצעו ניתוחים עשרות

זאת. ״חדשנית״ טה
 במעריב התפרסם 19.8.84ב־ •
בחולי־כל־ חרשני ״טיפול בשם מאמר

ב בדיאליזה.״ הצורך את דוחה יות,
 ניתן זה חדשני שטיפול מסופר מאמר

 ה• במחלקה תל־השומר בבית־החולים
למני שניתן וש״הטיפול, נפרולוגית,

היא מחלת־הכליות של ההידרדרות עת

 מוגזם כבוד רוחשים שהם ומפני זמן
רפואיות. דיפלומות לבעלי

משדדגי
המימסד

 לפחות היו האחרונה תקופה ף*
בש תיקשורתיות שערוריות שתי ^
הרפואי. טח

 סביב גבול ללא פסטיבל •
 כלי-התיק; שתילות־הכבד. נושא
החי רק לא אך סנסציה, חיפשו שורת
 לנושא אותם הביא סנסציות אחר פוש
 הציבור את להטעות היתה המטרה זה..

 של נוסף הישג על פירסומים על־ידי
 תשו־ את להסיח הישראלית, הרפואה
החרי מהבעיות הציבור של מת־ליבו

 על לחפות מישרד־הבריאות, של פות
 מע־ בניהול הרפואי המימסד כישלונות

 כלי- אשמים במעט לא רכת־הבריאות.
 שני של חייהם בקיצור התיקשורת
 אצל תיקוות־שווא והפחת המנותחים,

חולי־כבד. אנשים עשרות
 נושא סביב בהלה יצירת •

 היתה לא היא גם מגיפת״השפעת
 כלי־התיק־ סנסציה. אחרי ריצה רק

 ואת בעלי־ההון את שירתו שורת
 ואיפשרו יחד, גם מישרד־הבריאות

נוסף ברווח לזכות מסויימים לאנשים

 עצמאיות. ריעות בעל רופא של שמו
 הפרת תוך זאת עושים הכתבים
 בעיתונות המקובלים והנהלים האתיקה
 את להשביע כדי רק הידיעה, לבדיקת

הפריץ. רצון
להש כתבים מנצל הרפואי המימסד

 שר־הב־ כאשר פוליטיות. מטרות גת
 להשיג רוצים מישרדו ופקידי ריאות
 את לכסות כדי למישרדם, נוסף תקציב

בג במערכת־הבריאות שנוצר הגירעון
 וחוסר־הבנה מוחלט ניהולי כישלון לל

מ במערכת, המתרחש על אלמנטארי
 הרפואיים. הכתבים לעזרתם באים ייד
 על תמונות־זוועה לפרסם מתחילים הם

 בבתי־ בתרופות מחסור בלחם, מחסור
 הכנות על מהשטח מדווחים החולים,

ואחיות. רופאים של לשביתות
ציבו בהלה יוצרים הכתבים

 הרפואי, למימסד העוזרת רית,
למע האחראים ולפוליטיקאים

 הם שאותו מהבוץ לצאת רכת,
 העלמת, בעצמם. יצרו

האמת ס
רש על פירסומים של מיקרים ף*
הכ אותם מבססים רפואית, לנות *■

 שונות ועדות של החלטות על תבים
מישרד־הבריאות. של

 ממשיות הצעות כמה מציע הייתי
 בשמירת כלי־התיקשורת תפקיד לגבי

העם. בריאות
 דבר לפרסם שלא מוטב •

 לפרסם מאשר הרפואה, על
חצי-אמת. או דיברי-שקר

 על מאמרים לפרסם להפסיק יש •
 דבר מסויימים, רופאים של הישגים
סמויה. פירסומת למעשה, להם, המהווה

 מערכת־עיתון בכל להנהיג כדאי •
 בענייני־רפואה. הציבור לפניות נוהל
בע רופאים של עזרתם את לנצל כדאי

 בבירורים ולשתפם מיקצועי, ידע לי
האזרחים. תלונות של

ביקו בצורה להתייחם יש •
הי על המתקבל למידע רתית
 הרפואה, בשטח למיניהם שגים
 שאכן לוודא יש פירסומם ולפני

וחידושים. הישגים באמת הם
 בידע להשתמש אפשר זה לצורך

 ההסתדרות של המדעית המועצה של
 פירסום ולפני בישראל, הרפואית

 את לאמת כדי זה לגוף לפנות כלשהו
הידיעה.

 את המחייב חוק דרוש •
ה ביקורת על להגיב המימסד
 אותה לקבור ולא כלפיו, מופנית

בשתיקה.
 ביקורת למתוח אופנה כיום קיימת

 הצטרפתי לא אמצעי־התיקשורת. על
האופנה. בגלל למבקרים

ד1-־..> -16ר01ל ר ^ ח א
)25 מעמוד (המשך

 אנשים יש לין חבר־הכנסת לעומת
 אכזרי עונש בסירוס הרואים רבים

 לדון כלל מוכנים ואינם ובלתי־אנושי,
 הפרופסור עורך־הדין הוא מהם אחד בו.

ליבאי. דויד
 חוק־ומישפט בוועדת שנערך בדיון

 שמסר מומחה רופא הוזמן הכנסת, של
בנידון. חוות־דעתו את לחברים

 היום עד נעשו בישראל כי מסתבר
 לנער מהם אחד ניתוחי־סירוס. שני

 הרופא נערות. מטריד שהיה מפגר
 של לנסיונות נטיה יש בעולם כי העיד
 הורמונאליות. תרופות על־ידי סירוס

בנ תלוי והוא ממשי, סירוס אינו זה
 ארם על לפקח קשה תרופות. טילת
 ואם כסידרן, הללו התרופות את שיקח

 יכול הוא תרופות לקחת מפסיק הוא
לסורו. לחזור

 תוצאות־לוואי יש הללו להורמונים
הש סוכרת, מעודדות הן בלתי־רצויות.

 בהולנד בגבר. שדיים וגידול מנה
40ל־ קרוב כבר זו בשיטה משתמשים

שיינפלד פרקליט
בלתי־אנושי

 הורמונאלי, סירוס של זו שיטה שנה.
 הפיכה, שהיא היא הגדולה מעלתה

תמידית. לנכות גורמת ואינה
 משתמשים זאת. לעומת בדנמרק,

 כריתת ממשי, סירוס של בשיטה
.1929 משנת האשכים,

 כי מראים בעולם שנעשו מחקרים
משמעו השפעה כלל בדרך יש לסירוס

סי שעברו שאנשים ברור כי עם תית,
 בדרך ממילא היו החופשי מרצונם רוס

לתיקון.
 שנוכח איתן, מיכאל חבר־הכנסת

 לדעתו כי אמר ועדת־הכנסת, בישיבת
 מספיק מידע חברי״הכנסת קיבלו טרם

 מאדם איבר לקחת כי לו נראה בעניין.
 זאת לשקול מוכן הוא אכזרי, דבר זהו
ברירה. אין אם רק

 וחבר־ ,בסירוס תמך לין חבר־הכנסת
 עונש ולכל לו, התנגד ליבאי הכנסת
לבעל־מום. אדם ההופך

 מה ואין לחלוטין. מתנגד ״אני
 קיצוץ־ עונש־מוות, פוסל אני לשקול.

 אחר. גופני עונש וכל לגנבים, ידיים
 שתפתור תרבותית מחברה מצפה אני

 בלתי־הפיכים,״ עונשים בלי בעיות
ליבאי. ח״כ אמר

 למחשבה כרגע הנתון בוזגלו, אלי
 שנותיו מיטב את לבלות עומד הוא כי

 כזה. לעונש מתחנן ממש בבית־הכלא,
 יכול לא אני בלילות. סיוטים לי ״יש

 ממך מבקש ואני פחדים, לי יש לישון,
 רק ורוצה בדיכאון מרגיש אני שוב.

לסניגורו. בוזגלו כתב למות,"
 מתן אחרי כי אומרת בוזגלו של אמו

עו חי?״ אני ״למה לה: אמר גזר־הדין
 ניחמה אמו ומתפטרים.״ ניתוח שים
 ואז הן, גם עוברות שנים תשע כי אותו
 זה? אחרי יהיה מה ״אבל אותה: שאל
כלא?" פעם עוד

ואחר״ בנושא, ודנה ישבה המישפחה
 אמר והוא בנה, עם שוב האם דיברה כך
 לשבת או ניתוח, זה ״אם לדבריה: לה,
 את אעשה לא אני שנים, חמש עוד

הניתוח."
ובכ ברצינות בוזגלו מתכוון אפילו

 קשה כרגע, מבקש שהוא למה נות
 וב־ חופשי מרצון החלטה בכך לראות

ישוב־הדעת.
 קשים ותנאים שנות־מאסר תשע

 שתקף עבריין היותו בגלל בכלא,
 חזק. נפשי לחץ הם קטנים, ילדים

 אדם מסוגל כאלה מצוקה בעיתות
בסירוס. ואפילו קש, בכל להיתלות
 ממשיך בוזגלו של סניגורו אולם
 רופא ימצא לא אם עבורו. להיאבק

 הסירוס, ניתוח את לבצע מוכן שיהיה
 לפנות שייגפלד עורך־הדין מתכוון
בכך. גם לו שיעזור כדי לבג״ץ,
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