
וכאתולוגים? אונקולוגי□ בסיניאטוים, מודימים, ו■ אין מדוע
 שרת־הבריאות ניסתה האם •

נגד החיסונים פרשת את לבדוק
 הציבור את להכניס ניסה מי השפעתי י*

 ב־ — זו מפרשה הרוויח מי לבהלה?
למישרד? מחוץ עצמו, מישרד

 שרת־הבריאות התנגדה מדוע •
 עובדי־המיג־ על צווי־מניעה להטלת

 כבעלת התנהגה היא האם הל־והמשקי
איגודי כחברת או ממלכתי תפקיד

 למערכת־ שתיכנס נוספת אגורה שכל
 לבור שנשפכו מים כמו תהיה הבריאות

תחתית? בלא
 שרת־הבריאות מתכוונת מה •

השו המערכות את לאחד כדי לעשות
הציבורית? מערכת־הבריאות של נות

ת לחברי־הכגסת: שארו
מתעג־ אינם חברי־הכנסת מדוע •

 מי הממלכתי? ביטוח־הבריאות חוק
 לגרום יכול זה חוק אותו? מעכב

המערכת. להבראת
 חוק בכנסת הועבר לא מדוע •
 לזקנים מתייחסים אנו סיעוד? ביטוח
 מסיימים הם נסבלת. בלתי בצורה שלנו

 כבוד ובחוסר רב בסבל חייהם את
 את לשנות יכול כזה חוק כלפיהם.

המצב.

 שונות קבוצות כאשר זעמו ולא קולם
 התנהגו בבתי־החולים עובדים של

 כמו רבה, כה באכזריות החולים כלפי
בבני־ערובה? שהחזיקו חוטפים היו

 חברי־ של שאדישותם הייתכן •
 הציבור בריאות של בעיות לגבי הכנסת
 זכויות־יתר להם שיש מכו נובעת

כמיוחסים? טיפול לקבל והיכולת

 המת־ ןפחה
 נענו לא
 יעקב >ר״ר
 חרופ- ומן,
 זמיר ;ילן

 עשרות ^
שנפטרו

 ־!״הבריאות
יתעללו הם

 מישרד־ ן:יר
רשי־ ישםט1
 רום־ של יד1

 להיות ל־ידס
 נזקים על

 רפואית. י״ות
 מאות לרעה י!לה

 את יותר ומקטינה
למצוא הנפגעים "ים

 לא המישפטי היועץ
החוק? על
 רופאים על אסר ל

 במערכת־הכריאות
 שטוס־ לחולים, לתת ז

 הציבו• |£רכת־דזבריאות
 הגשת לצורך חוות־דעת

יה•
חו משאירה זאת מינהלית יה

חסרי־הגנה. כשהם רבים ו
 שורר רפואיים ברישומים •
 על כיסוי שהוא ובוהו, תוהו

רשלנות.
 לא מישרד־הבריאות הנהלת מדוע

 מכובד נכון, ניהול על להקפיד מנסה
הרפואיים? הרישומים של ומדוייק,

 ב־ מתפרסמים לא מדוע •
 שנתיים דוחות כלי־התיקשורת

ש כפי מערכת־הבריאות, על
אחרים? במישרדים נעשה

 ביקורת הונהגה לא מדוע •
 במחלקות שיטתית תקופתית

בבתי־החולים?
 לא בהן מחלקות שיש מצב נוצר
 עם יחד שנים. עשרות ביקורת נערכה

 של פיאודלי מיבנה של מצב קיים זאת,
 מקבל המחלקה מנהל כאשר מחלקות,

 אינו כזה מצב האם שנה. 30־20ל־ מינוי
 את לשנות כדי נעשה מה פאתולוגי?

המצב?
 בהם רבים מיקרים ידועים •

 מישרד־ של שונות ועדות
 פגמים מוצאות הבריאות
 על• שניתן ■ בטיפול מסויימים

קופת־החולים. של מוסדות ידי
 את מחייבות אינן הוועדה החלטות

 בהתאם. לפעול קופת־החולים הנהלת
 מישרד• הנהלת מצליחה לא מדוע

 המערכת על מרותה להשליט הבריאות
ההסתדרותית?

ת שיות שאלו אי
ת: או שדת־הברי ל

בדק בדקה שרת־הבריאות האם •
 שתילות־הכבד שתי פרשת את דקנות

 ה״פרו־ להמשך האישור מתן לפני
 שרק הטענה נכונה לא האם ייקט״?
 מפיטס־ התרומות איבוד מפני הפחד
 מיש־ הנהלת של בשיקול הכריע בורג

זה? בעניין רד־הבריאות

ד לשני אחל מבית־חורים תאומת־דונים נפגעי מטוטוים .מדוע
בתק קיצוצים של אלה בימים •
 לשרת־ לקנות נחוץ היה האם ציב,

 אי״אפשר האם חדשה? וולוו הבריאות
בוולוו.ישנה״? לנסוע להמשיר היה

שה שרת־הבריאות מבינה האם •
 נובע, אינו במערכת־הבריאות משבר

 מחוסר אלא מחוסר־תקציב, כביכול
 השולטת מאנרכיה אירגון, של מוחלט

לשרת־הבריאות ידוע האם במערכת?

 במערכת־הברי־ במתרחש כלל יינים
אות?

ע דו מ  לא ועדת־העבודה־והרווחה •
 הכרוני במשבר ברצינות מעולם דנה

 לעיתים ורק במערכת־הבריאות,
 .פיקאנ־ במיקרים דנה היא רחוקות
שתילות־כבד? כמו טיים״,
בכנסת כה עד הועבר לא מדוע •

 קבלת רב כה זמן מתעכבת מדוע •
 אלה תקנות העם! לבריאות התקנות

 להשעות היתר, בין למנכ״ל, מאפשרות
 של לתקופה בהתרשלות החשוד רופא

 לשלול לשוטר שמותר כפי יום, 60
 שינוי התאונה. באתר נהג של רשיונו

הרש להקטנת להביא יכול בתקנות
בארץ. לנות
את הרימו לא חברי־הכנסת מדוע •

תפווים הנמקה למישוות המיכדזים שרוב נכון האם
 צוינה רמה תלונות? ער בזמן עונים אין מדוע ?

מונעת? וטאה אין מדוע חדשה? ״וולוו״ הבריאות

— הורוסקופ י—
 )21 מעמוד (המשך

בעבו שינויים יחולו אם שגם
 רק לא ההכנסה מקורות דה,

 יותר. טובים יהיו אלא יפסקו שלא
 טוב מקום שיימצא היא, המסקנה

 ללא אך יוקרתי, פחות אולי יותר,
יותר. מכניס ספק

 ייהנו המזל בני שבין העצמאיים
 ולפתח להרחיב ויוכלו מרווחים

 הכספים מנהלים. שהם העסק את
 לעבודה לרוב קשורים יהיו שיגיעו

 להשיגם. כדי שהושקע למאמץ או
 הפעם אך כמתנה, יתקבל לא זה

בצידו. ושכרו כדאי, המאמץ
נסישת 0

 בני השנה ייהנו לחו״ל מנסיעות
 כל״כך יהיה לא שזה ולמרות דגים,

 השנה קיימת. היתה האפשרות קל,
 נסיעה, לארגן קשה יותר קצת יהיה
 להשתלמות קשורות הנסיעות ורוב

 זה הפעם כי כדאי, זה אחרת. בארץ
 שישפיע דראסטי, בשינוי קשור

ארוכה. תקופה על לטובה

חדשים קשרים
בצווה יתחילו

מהרגיל: שוש
תהיה קורם

שר הינוות
ורק , ידידות

קשו אחו־כו
 עצמן, בנסיעות בינתיים, אך
 מבדידות. לסבול דגים בני יאלצו
 מתאימה, חברה למצוא קשה יהיה

 ולא נפשיים, יותר יהיו והקשיים
 קשים, יותר לתנאים קשורים יהיו
 מדובר. בכך לא שכן
מגורים •

 ביותר המתאימה השנה לא זו
 לשיפוץ או אחרת לדירה למעבר

 להחליף שמתכוון מי הנוכחית. של
 שהכל בחשבון שיקח כדאי דירה,

וההו מהמצופה, רב זמן יימשך
שמתכ מכפי גדולות יהיו צאות
 שאליו המקום גם מראש. ננים

 מה בדיוק יהיה לא לעבור חושבים
מוכ שאינו מי ובקיצור, שהתכוונו.

 שישאר עדיף זאת, לעשות רח
במקומו.

לבינה שבינו ומה •
המ בני את העמיד יופיטר כוכב

 שהשלימו אלה חדש. מצב בפני זל
 מעורערים, יחסים עם שנים במשך

 ואינו מתאים שאינו בן־זוג עם
 למי להיפרד. לפתע נאלצו מתחשב,

 השינוי כאלה, יחסים עדיין לו שיש
יגיע. והניתוק לבוא יאחר לא

 מבני רבים מרגישים זה ברגע
 ומדוכאים. עצובים בודדים, המזל

 שיעזור, מי שאין היא ההרגשה
המצי עם לבד להתמודד עליהם

כל הכל לא אך הקשיים. ועם אות
 להם יתברר השנה ובמשך רע, בך

 ומוכנים קרובים והם ידידים, שיש
בד יתחילו חדשים קשרים לעזור.

 היה שזה מכפי שונה בצורה כלל רך
בתחי יהיה הקשר לרוב, עתה. עד
 במשך שייהפך קשר-ידידות, לה

 ואינטימי. קרוב להיות הזמן
מקש אכזבות מעט לא גם צפויות

הרא שהרושם משום חדשים, רים
 לשני לייחס נטיה ויש מטעה, שון

 במציאות, קיימות שאינן תכונות
 לא כדי להיזהר, כדאי זו ומנטיה

יותר. מאוחר להתאכזב
 סיכוי יותר יש שבהן התקופות

אפ הן: חדשים בקשרים להתחיל
מח עד אוגוסט מחצית יולי, ריל,
אוקטו חודש ורוב ספטמבר, צית
בר.
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