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 אלא במישקל, להפחית הצורך את בע
השמנה. בגלל בבריאות פגיעה הרגשת

4

 מוטב
קוגיאק כוסית

 חייבים מחלה של מיקרה בכל א ^
 מצונן אתה אם לרופא. מייד לרוץ >
 קוניאק קצת לימון, עם כוס־תה —

 מהר אותך ירפאו חמה במיטה ושכיבה
 מהרופא, שתקבל תרופה מאשר יותר

במיר־ בתור מעצבנת המתנה לאחר

 נגד חיסון לקבל תרוץ אל
 התעמולה בגלל רק שפעת,

 לה. חשוף שהיית המופרזת
 עצמו חיסון שגם לשכוח אסור

סכנה. לעיתים מהווה
 ונוצרת כלשהי מכה קיבלת אם

 עם שכיבה — המכה במקום נפיחות
 קרח, עם אף לעיתים תחבושת־לחץ,

 לחדר־ נסיעה מאשר יותר לד תעזור
מיותרים. צילומים ועשיית מיון

 היד בכף או בגב כאבים לך יש אם
 נסה לרופא, פונה שאתה לפני בברך, או

 לנסוע נסה הכאב. מקום את לחמם
 לטבריה לים־המלח, פעמיים־שלוש

 אם גם בדוק לחמת־גדר. או הצעירה
 ושקע. התיישן לא במיטתך המיזרן

 כדי המיזרן את להפוך די לעיתים
ייפסקו. שהכאבים

 ללא ספר לקרוא אתה מתקשה אם
 בדוק ,40וד גיל את ועברת מישקפיים

 תרוץ אל אופטומיטריסט. אצל עצמך
 לוודאי קרוב — לרופא־עיניים מייד

למישקפיים. זקוק רק שאתה
 קצת — דלקת־עיניים יש,לך אם
 קורם נסה — מגרד קצת דוקר,

 פעמיים־ לרחוץ לרופא להליכתו
 ולנגב בסבון עינייך את ביום שלוש
 — אלה במיקרים לאשה, אותן.

להתאפר. להפסיק
 בלבד ספורים ימים סובלים אתם אם

 אל — משילשול או קטנה מעצירות
 או קטנה דיאטה לרופא. מייד תרוצו
 ריצות למנוע לכם לעזור יכולים חוקן

 מז־ או מחוסר־ידע לרופא. מיותרות
 אתכם להכניס הרופא עלול הירות־יתר

 רקטוסקופיה, כמו מיותרות, לבדיקות
 עלולות כשלעצמן והן קולונוסקופיה,

נזק. לגרום
שפנ מרמלה, ,55 בת אברך אילנה,

 עברה כאלה, בנסיבות לרופא תה
 בבית־החולים מיותרת קולונוסקופיה

 חמור, נזק לה שגרמה הרופא, אסף
לצמיתות. נכה אותה והשאירה

 דלקת החיילת לבתכם יש אם
 לרופא תרוצו אל ברגל, לציפורן מתחת
 עלול הוא מומחה, ארתופד או כירורג

הצי הסרת ניתוח על מייד להמליץ
 מים עם אמבטיות לעשות נסו פורן.
 הציפורן את לגזור מלח, וקצת חמים
 ולהחליף מרככת מישחה לשים ישר,

 מה־ 9ב־.מ> יותר. לרחבות נעליים
 ניתוח ללא בתכם, את ירפא זה מיקרים
מיותר.
 קשה עבודה יום אחרי אם
דקי וקצת עייפות מרגיש אתה
 לא—החזה באיזור קטנות רות

 עשיית לשם מייד לפנות כדאי
 מיקלחת צינתור. או א־ק־ג
 הבית, ליד רגלי טיול חמה,

 ליד ולא במיטה שקטה מנוחה
 לחזור לך יעזרי הטלוויזיה

בדי ממך וימנעו טוב, למצב
מיותרות. קות

 תרופה על לך ממליץ הרופא אם
 רק להשיגה שיש יותר, ויקרה מיוחדת

 מייד תרוץ אל פרטי, בבית־מירקחת
 הרופא לעיתים התרופה! את לחפש
 אינו עצמו שהוא תרופה על ממליץ
 רק לראשונה עליה ושמע מכיר,

 הציג הרפואי התועמלן כאשר אתמול,
 תח־ תרופות יש תמיר לפניו. אותה

 טובה פחות לא שהשפעתן ליפיות,
 שז־ עוד, מה והיקרות. החדשות מאשר
 הנחוצות התרופות כל את לקבל כותר

 ובבית־ מבוטח אתה שבה מהקופה
מטופל. אתה שבו החולים

 ייעוץ אחר רץ אתה לעיתים
 מפורסמים. פרופסורים של

 פרופסור תחפש אל כעיקרון:
קרו לעיתים הוא כי מפורסם,

 רופא, מאשר עסקן יותר בות
תואר את שהשיג עסקן

)20 מעמוד (המשך
 לממונה אמר הוא בועז. על לאיים גם

 אבני״ של הראש את ״יפצח כי עליו
אותו. ויכה

 מתייחסים והמשק החברים בעוד
 חילחל מופרעים, ילדים כאל לשניים

 לגבול והביאו בועז של לליבו הפחד
השיגעון.
 בחדר שעבר פעם ־בכל בועז: סיפר

 לי: אמר הוא בי. מתגרה בכוונה היה
 לגן־ אותך שנשלח או יפה, ,תתנהג
 גור־ על ליונתן(הממונה פניתי חיות!׳

ההט בנושא פעמים, כמה יודע לא יון)
 לאחר לי אמר יונתן אברהם. של רדות

 לי יפריע שלא אברהם עם שדיבר זמן
 כל למתח לי גרם זה כל אבל יותר.
הזמן.

וחלו סיוטים לי היו מכך ־כתוצאה
 עד נמשך זה מצירו. אלימות על מות
למר באתי כאשר בצהריים. חמישי יום

למ שם, יושב אברהם את מצאתי כזיה,
שם." להיות לו אסור שהיה רות

 לעבודה בועז הגיע המיקרה ביום
 הביא הוא בצהריים. 12 הרגילה, בשעה
 יונתן ארוחתו. ובה הצלחת את איתו
 כי שאיים גוריון, עם שוחח כי לו סיפר

ראשו. את ויפצח מכות לבועז יתן
 יפגע שהוא חששתי ממנו, ״פחדתי

 עבר אברהם כך ־אחר בועז. אמר בי,"
 ונכנס ,טלא־פלא׳ וצעק הדלת ליד

 בכוונה ששר שמעתי למישרדו.
 והוא הדלת, את סגרתי אותי, להקניט

 אותה דחפתי שלו. ברגל אותה עצר
במפתח. ונעלתי

 הזה ,הפסנתרן אומר: אותו ־שמעתי
 יעזור הוא ורק פסיכיאטור, צריך שלכם

 ,בועז! אומר: אותו שמעתי כך ואחר לו!׳
שלך׳.״ בחיים האחרונים הימים זה

לא
מבין!

 לא רגיל אדם כי לוודאי רוב ך*
 כל־כך מפחד היה ולא מוקנט היה */ן

הע נפשו בריקמת משהו אבל מגוריון.
 קיים כי להאמין לו גרם בועז של דינה
 מתכוון גוריון וכי לחייו, ממשי חשש

 כל לבועז היה לא רגע. בכל להרגו
לפגות. למי לו היה ולא בכך, ספק

נכ אבל לאכול, להתחיל ־רציתי
 ולא אצלי התרוצץ הכל למתח, נסתי
 מהמרכזיה יצאתי לאכול. מסוגל הייתי

 יש שם שלי. ההורים של לחדר והלכתי
 לקחתי הבגדים. בארון אבי של אקדח

 מהנרתיק אותו והוצאתי האקדח את
 דרכתי כדורים, יש אם בדקתי שלו.
 ציב־ ניילון בשקית אותו שמתי אותו,
 למרכזיה חזרתי אותו. ועטפתי עונית

באברהם." לירות בכוונה
 ש־ את הרים למרכזיה, נכנס בועז

 וירה האקדח את שלף קית־הניילון.
גוריון. של בחזהו יריות חמש

 בדם רצח זה היה מישפטית מבחינה
 להרוג החלטה תיכנון. שכלל רצח קר,

 על המספיק קינטור לו קדם לא ואשר
 משא־ומתן אחרי זאת, בכל החוק. פי
 סניגורו מקרין, דרור עורך־הדין בין
מפ רג׳יניאנו קלרה לבין אבני, של

 להפוך הוסכם מחוז״המרכז, רקליטות
 ולהשאיר להריגה, ברצח האישום את
לשופטים. קביעת־העונש את

חסר״או־ בועז נראה בבית־המישפט
 ורזה, קטן נער ומעורר־רחמים. נים

 שלא כמעט הוא עצמו. בתוך מכונס
 לבקש כדי מפיו, מילה להוציא הצליח

 בקול־ אמר רק הוא רחמים. מהשופטים
 מאמין לא אני מבין, לא ־אני בוכים:
זאת.״ עשיתי שאני

 יעקב ולנשטיין, שולמית השופטים,
 טרא־ במיקרה ראו שצקי. ועדנה קדמי
 להתעלם יכלו לא אבל אנושית. גריה
אדם. של למותו הביא בועז כי מכך

 כי הסניגור, טענת את קיבלו הם
 פיסית מאויים עצמו את ראה בועז

 אינו כיום וכי גוריון, על־ידי וממשית
 זאת, לעשות מסוגל היה כיצד מבין
ומתחרט. מצטער והוא

 שנות־ תשע בועז על גזרו השופטים
 מאסר כי ברורה ידיעה מתוך מאסר,
 גדול בסבל כרוך יהיה עבורו בכלא
 אחרים. לאסירים מאשר יותר הרבה
לכלא. בועז הלך מורכן בראש

בטוח? להיות יכול אתה ואיו דרושי באמת הוא האם בואש: ניתוח
 באמצעות שלו הפרוססורה

העסקנות.
 זמן לך שיקדיש טוב, רופא לך מצא

 יתייעץ יקשיב, היטב, אותך יבדוק רב,
 בספרים לעיין יפחד ולא אחרים עם

הצורך. במידת דעתו את ולשנות
 בשינויים להכיר ולמד גופך את דע
 הרופא. על רק תסמוך אל בו. החלים

 הבדיקה דקות חמש עד שלוש תוך
 את עליך לדעת מסוגל אינו הוא שלו
עצמך. על יודע שאתה מה כל

 לרפואה פניה לחלוטין תפסול אל
 בלתי־קונבנציונאלית. רפואה הנקראת
 יותר טוב לרפא יכולה היא לעיתים

ניתוח. מכל
 למנוע פשוטות דרכים קיימות

 הקרדיולוגית החברה למשל, מחלות.
 לשתות לאחרונה המליצה הבינלאומית

 ויסקי או קוניאק של קטנה כוסית
התקפי־לב. למניעת היום, באמצע
 קרוב אצל או אצלך מגלים אם

 היום לך הנראית מחלה מישפחתך
 יש לבהלה. תכנסו אל חשוכת־מרפא,

 היו לא אתמול אשר שמחלות לזכור
 מלריה, כמו — לריפוי ניתנות

 לרפא כיום ניתן — שחפת סיפיליס,
כליל. אותן

 של רבים מיקרי־התאבדות היו
 אלה, מחלות אצלם שנתגלו אנשים

תרו יימצאו לא לעולם כי חשבו והם
להן. פות

 במה לקרוא ממליץ אני לבן
 סנסציוניים סיפורים שפחות

״מפ מחלות על בעיתונות
 להיות מבס ימנע זה חידות״.

שריד. יוסי כמו ■זיפוכונדרים
 לרופא עזור — כללית המלצה

יוכל לא הרופא מחלתך. על להתגבר

 אתה בך. וגם במחלתך גם להילחם
 המחלה. את תנצחו שניכם — והרופא

 לשגיאות להתייחס אין זאת, עם יחד
 כה. עד כמקובל בסלחנות, הרופא של

 נהג על אחריות מטילים שאנו כשם
 כן לאסון, וגורם בנהיגה המתרשל

מעשיו. לפי לרופא להתייחס עלינו
מגט
געיגיים

 כל את שביצע הרופא איבר ך*
מח לאבחנת הדרושות הפעולות ^
 כלשהו, רציני טיפול לך מציע לתך
 אמונו כל עם מסויים. סיכון בו שיש

 וביושרו בהגינותו שלו, בידע ברופא,
 ולשאול בעיניו להביט לך כדאי —

 טיפול אותו על ממליץ היית האם אותו:
לילדיך? לאמך, לעצמך,

 זאת פשוטה שאלה לי: האמינו
 החלטות למנוע לכם לעזור יכולה
 לקבל לכם ותעזור והתרשלות, פזיזות

ביותר. הטוב הטיפול את
המיו לבעיות להתייחס המקום כאן

 לעיתים חולי־נפש. אישפוז של חדות
 מיכתבים טלפוניות, קריאות מקבל אני

 שקרובי־ המתלוננים שונים מאזרחים
לרצו בניגוד מהבית נלקחו מישפחתם

פסיכיאטרי. לאישפוז נם
 האם העובדה לעצם להיכנס בלא
 אנשים פסיכאטרי לאישפוז נלקחים

מדי יש — רפואיות אינדיקציות ללא
נתיי — כזאת תופעה קיימת בהן נות
 לגבי בארץ הקיימים לנהלים רק חס

פסיכיאטרי. אישפוז
 בניגוד אזרח לאשפז מאפשר החוק

 ב־ ,פסיכיאטרי בבית־חולים לרצונו
או עצמו לאדם סכנה שקיימת מיקרה

 אם כלומר, יאושפז. לא אם לסביבתו,
 נעשה או לעצמו נזק לגרום עלול הוא

לאחרים. מסוכן
 בצו אדם לאשפז מותר כזה במקרה

המ הפסיכיאטר מחוזי. פסיכיאטר של
 לאחר אישפוז על החלטה מקבל חוזי

 כל או רופא־עצבים פסיכיאטר, שרופא
 פונים כללי, רופא כולל אחר, רופא

 לאשפז בבקשה המחוזי לפסיכיאטר
מסויים. אדם

 שפרטים כרוני, בחולה מדובר אם
 הוא מחוזי, לפסיכיאטר ידועים עליו
 נד בדיקה ללא צראישפוז לרוב נותן
 מספיקה לעיתים כזה. במיקרה ספת.

שכנים. או קרובי־מישפחה של פניה גם
 לפסיכיאטר מוכר אינו החולה אם

 פסיכיאטר רופא לשלוח עליו חובה —
בדיקתו. לצורך החולה, לבית

 בניגוד מאושפז החולה אם
 לדרוש זכותו — לרצונו
 מיוחדת, ועדה על-ידי להיבדק
 השעות 24 תוך לבודקו וחובה

 אם לאישסוזו. הראשונות
 לשחרר לנכון מצאה לא הוועדה

 להגיש רשאי הוא החולה, את
 חייבים שעות 72 ותוך עירעור,
המ מיוחדת, בוועדה לבודקו

 של פסיכיאטר על־ידי מונה
מישרד-הבריאות.

 האחרונה הוועדה של ההחלטה נגד
 נגד כמו בג״ץ, להגיש אף החולה רשאי

אדמיניסטיבית. החלטה כל
 שאם לדעת, האזרחים על

 מתנגדים קרובי-המישפחה
 שפויים, עצמם והם לאישפוז,

 מהבית בכוח לקחת זכות אין
 בניגוד ולאשפזו קרובכם את

לרצונו.

הוגן? טיפול לו להבטיח יכול אחה איו במיסדוון: חולה
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