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ל כדי חיים, המקצרות תרופות
קיי שלא בתנאי כאב, הקטין

ל אסור אחרים. אמצעים מים
פ המתת־חסד להתיר רופאים

 כרצח. להיחשב היכולה עילה,
הצבי מן הרבה זו בעמדה יש

עות.
ל צעירים אנשים שולחת החברה

 אחרים. בו ולהרוג בשדה־הקרב מות
 מעשי־ על גיבורים משבחת החברה

וה המולדת למען שלהם רבים הרג
 שלנו, החברה ובמיוחד החברה, אומה.

ש רבים למיקרים בסבלנות מתייחסת
ב למוות גורמים ואחיות רופאים בהם
 שהרגו (האחיות רשלני. טיפול גלל
 לא אף מתפורמלין על־ידי אנשים שני

נענשו).
לה אפשרות כיום אין זאת, עם יחד

 להמ־ זכות ולמישפחה לרופאים עניק
הס מסתמנת אומנם פעילה. תת־חסד

מות־ מסויימים שבמיקרים סמויה, כמה

 המתת־חסד להתיר כדי בשלה
פעילה.

ב הגיון להיות צריך זאת, עם יחד
למ חיים״. ״להצלת אמצעים הפעלת

מלאכו הנשמה במתן הגיון אין של,
 לחולה בלב חשמליות מכות או תית

ש שהיה אחרי לפעול, הפסיק שליבו
 מלא שיתוק כמו ממושכת במחלה רוי

 גרורות עם סרטן או סקלרוזה, בגלל
ובריאות. בעצמות

 אנשי־דת. גם מסכימים זו עמדה עם
א בסיפרו יעקובוביץ, עימנואל הרב

 בשנת לאור שיצא רפואית, תיקה
 בטיפול להשתמש ״אין כתב: ,1959

 לקי־ שהגיעו חיים להאריך כדי מיוחד
צם.״

 הדגיש, 12ה־ פיוס האפיפיור גם
שיוצ באמצעים חיים להאריך ש״אין

הרגיל". מגדר אים
של מקובל ,1975 משנת באנגליה,

 והסובלים 55 גיל את שעברו אנשים
ריאלי־ עושים אין — מבעיות־כליות

רחמים. מתוך המתה רת
 מבית־חו־ אחים שלושה למשל, כך

ש בחשד לדין הועמדו בהולנד לים
 ב־ מהוליהם שלושה של חייהם קיצרו

נענ ולא הורשעו סיעודי, בית־חולים
 בררום־אפריקה היו דומים מיקרים שו.

 מישפ־ קרובי כאשר ובארצות־הברית,
 לקרוביהם קטלנית זריקה נתנו הה

 אך הורשעו, הם אומנם — החולים
בלבד. סימלי עונש קיבלו
 מוטלת החברה שעל ספק אין
למ והומניטרית מוסרית חובה

מכ פרטיזנית המתת־חסד נוע
רופ — הבדל ללא האנשים, לל

 קרובי- ואחיות, אחים אים,
לא עדיין החברה מישפחה.

זה.
 מה נדע לא לעולם זאת, עם

 ב־ הנמצא אדם שר הרגשותיו
מעור בהכרה או חוסר-הברה

 האס סובל? הוא האם — פלת
 לו הגורמים חלומות חולם הוא

ה את חש הוא האם לאושר?
 רחוק הוא האם החיצון? עולם

 ב״ע- ונמצא החיצון מהעולם
לסובבים בדאגה שרוי או נניס״

להניח לא לסגול! להםס
 סודות את לגלות נצליח שלא ד י
הגבו־ את להציב והמוות, החיים .

נמשכת ההטעיה ההשתלנת:
 שבבית־החוליס ידיעות, כמה לאחרונה בעיתונות תפרסמו •י*

 לבישול ההעכר מיכן". היוז שבנר כבד, השתלת ניתוח •גומל רמב־ם | |
 להשתלה." למועמד מתאים לא הפוטנציאלי ש.התורם היה פעם כל שניתן
הזה. השקר את למכור מעוניין מישהו

 לשתילה, מועמדים הרבה כל-כך יש אם שמתעוררת: הראשונה השאלה
מועמד! לאף מתאימים אים הפוטנציאלים התורמים שכל זה כיצד

 לכל תורם אף מוצאים לא רבים חודשים שנמשך חמצב, זהו אם
 המועמדים את יקחו מאין - בעתיד יהיה מה לשתילה, כביכול הנזקקים

המתאימיסו
 יחידה להקים חוסר״האפשרות על המראות אלה, לשאלות מעבר אך

 מתבקשות תורמים, של מועט פוטנציאל נשל בארץ, כבד לשתילת רצינית
 טראגי במתת נטתיימו שתילת״כנד ניתוחי שני יותר. עקרוניות שאלות

 - ואירגוניות טיפוליות אנחנתיות, - רבות שגיאות געשו המטופלים. של
מבצעי־ לבין מאנחני־המצב בין חוסר-תיקשורת נתגלה אלה. בניתוחים

ד חוגג קם ד
הלקחיסז מה

 אלא רפואיות, מטינות רק ולא בפזיזות, נעשו אלה ניתוחים הניתוח.
בלתי־רפואיים. שונים, גורמים של גדולה בהשפעה
 שהפכו בכלי־התיקשורת, הראשונים הניתוחים של הרב הפירטום בגלל

 ועדת* על־ידי לבדוק היה הראוי מן ציבורי, לעניין שתילות־הכבד את
 יופקו לא אם האנשים. שני למות שגרמו הנסיבות מיכלול בל את חקירה

 באותם שתילת׳־בבד יבצעו שאצלו אדם לכל סכנה קיימת הלקחים,
תנאים.

הצינור: לידיעת להניא מישרד״הבריאות מחיבת
 שתולי״הכבד של מותם נסיבות על ועדת־חקירה היתה האס (א)

הראשונים!
הסיכומים! ההמלצות, הלקחים. היו מה היתה. אם (ב)
 אם מישרד־הבריאות, על תרבוץ כבדה אחריות כך, ייעשה לא אם

 עוד. מה ימותו. חלילה, נוספים, ואנשים זה מסוג ניתוחים יבוצעו וכאשר
 קם, יגאל הד״ר שקיבל כמנהל-יחידה, המינוי לגבי גם שאלה שמתעוררת

לקידום! תעודת״ביטוח הינו כישלון נאמת האם ממישרד־הבריאית.
— 16

ידידה) סופר(עם דויד
עליו! מסר מי

 חובתנו המוות, לבין החיים בין לות
חיי־האדם. את לקצר לא היא

 שנעשה אסור זאת, עם יחד
כל פעולה או רפואית פעולה

ול לנסות כדי רק בחולים שהי
 שליטתנו ואת כוחנו את הוכיח

 המוות. את המעכבת בטכניקה
לע חייבים הרופאים, אנחנו,

שחו כדי יכולתנו כמיטב שות
 לאחרית המגיעים זקנים לים

מע מכאב, יסבלו לא חייהם
 מפיצעי־ ,מעצירות שתן, צירת
מהתרח נשימה, מקשיי לחץ,
 נוזל והצטברות הקיבה בות
בה.

 יסבלו שלא לדאוג צריכה החברה
 מרעש, מצמא, מחום, מקור, מרעב,

מחוסר־שיניים.
 אנשים והמכריחים הקובעים אנחנו,
 להעניק יכולים ולא לחיות להמשיך

 ?)בהברה, המוסכמות בגלל .המתת־חסד
הח זכות עצמנו על שלוקחים אנחנו
הד לכל לדאוג חייבים במקומם, לטה
 לזקנים לספק חייבים אנו הנ״ל. ברים

 לסיים הזכות את חייהם את המסיימים
בכבוד. ולמות בכבוד החיים את

 ומוות בכבוד חיים הענקת
הא לחברה מיבחן הן בכבוד
נושית.

 בשתיים־ש־ האריכה הציוויליזציה
 שהוא כדי לא האדם חיי את שנים לוש
 את להאריך כדי אלא בסבל, אותן יחיה

החיים. הנאות
 בולטת אירופיות מערביות בארצות

 לזקנים לספק נטיה האחרונות בשנים
 סיבלם את להקטין יותר, טובים חיים

ה כאשר לחייהם, האחרונות בשנים
עצ לזקנים הדאגה רק לא היא מטרה

לה — מישפחתם לקרובי גם אלא מם
 הורדת על־ידי נחת יותר להם גם עניק
קרוביהם. לסיעוד מהדאגה גדול חלק

ל משנה מספקת המערבית החברה
ומ לקשישים יותר טובים תנאים שנה

 מדאגה ויותר יותר הילדים את שחררת
לזקנים.
ב מיטות־אישפוז של הגדול הרוב

 הסי־ לחלק עובר כיום המערבי עולם
מפות בארצות עודי־טיפולי״גריאטרי.

לק המוקצות המיטות אחוז מגיע חות
 המערבית בברלין כך .50ל־ עד שישים

 מיטות 7,500 יש תושבים מיליון 2,5ל־
 עובדים אלה ובבתי־חולים גריאטריות,

דו המצב אחיות. 4000ו־ רופאים אלף
הסקנדינביות. הארצות בכל מה

 למסך־הברזל, שמעבר בארצות גם
באר לטיפול מתקרב בזקנים הטיפול

 האלה המדינות וקברניטי הנ״ל, צות
 היא לזקנים שהדאגה העם את מחנכים

ראשונה. במעלה אנושית בעיה
 4ל- כאן שונה: בארץ המצב

 בסד־הכל יש תושבים, מיליון
 10ו6גריאטריות( מיטות 2,400
 רופאים 80וכ־ המיטות), מכלל

בלבד! אחיות 560ו־
 ב־ הגריאטרי בבית־החולים למשל,
מטפ שבהם חולים, 960 יש פרדס־חנה

אחיות! 20ו־ רופאים עשרה לים
 המזלזל היחס ברור אלה ממיספרים

 ונאמר נכתב זיקני״החברה. כלפי שלנו
 ב־ לזקנים אנושי בלתי יחס על הרבה

 מ־ אותם מטלטלים כיצד בתי־חוליס:
מתיי כיצד למישנהו, אחד בית־חולים

ובקוצר־רוח. בגסות אליהם חסים
לב לבוא מפחדים קרובי־מישפחה

הד כי קרוביהם, את בבתי״החולים קר
 ל־ בבואם נתקלים הם שבו היחיד בר

 הרופאים מצד דרישה הוא בית־החולים
 את להוציא הסוציאליות והעובדות
מהמוסד. קרוביהם

 בקלות שבו במצב מתרחש זאת וכל
אל רגילים בבתי־חולים להעמיד ניתן

זק כרוניים חולים לרשות מיטות פי
בהק צורך אין זאת לעשות כדי נים.
 של עניין רק זה — נוספת כספית צבה

שונה. ומחשבה שונה אירגון
 ן ככלי־ משמשים הזקנים זה, במקום

 להשגת: שונים לפוליטיקאים מישחק
 י הומ־ מאידיאלים הרחוקות מטרותיהם,

ניים.
כ מבתי-חולים זקנים זורקים

 להגדלת נרסןס תקציב להשיג די
 החונקת הבירוקרטיה, של כוחה

הבריאות. מערכת את
 בצורה שמתייחסת חברה

 לקרוא יכולה לא לזקניה כזאת
תרבו אנושית, חברה לעצמה

והומנית. תית

 זע־ אמר הרעה, תיפתח **צפון
 הרב־ של כנכדו סופר, ודויד *■/ביא.

 צריך היה שרייבר, אברהם העילוי
 עסקיו את ריכז עת זה, ביטוי לזכור
אמריקה. צפון בבנק

 אי־שם מתחבא הוא כאשר עתה,
 בשווייץ חשבונותיו לישראל, מחוץ

האמרי ועדת־ניירות־הערך מעוקלים,
 קו- אקציינג אנד (ססיוריטי קאית
 רוצה רבת־העוצמה סאק) להלן: מיטי,

 זמן לו יש — לעצרו אף ואולי לחקרו,
 בשלום ייצא הפעם גם אם לחשוב

הזו. מהפרשה
 ליפול ידע זריז, כחתול כה, עד
 את לחקות ולהמשיך רגליו, על תמיד

נו ליילל תמיר המקפידים החתולים,
 כספים גרף תמיד נהנים. הם עת גות
 של מראית־עין על הקפדה כדי תוך

ומוכות־גורל. מיסכנות

 קשר כי סופר את מאשים הסאק
 וסקביץ, נחום עם 1984 בשנת קשר
 לינץ מריל הברוקרים בחברת מנהל

 וסקביץ סיפר החשדות, לפי בלונדון.
חב בין הצפויים המיזוגים על לסופר

שע כמי ידע שעליהן אמריקאיות, רות
 קנה סופר תפקידו. בתוקף בהם סק

 ביוקר מכר המיזוג, לפני בזול מניות
 תוך השניים שעשו הרווחים לאחריו.
דו מיליון מארבעה יותר היו שנתיים

בהם. התחלקו והם סאק, לדעת לר,
 הגיר- העניין? על סאק עלה כיצד

 תכנית כי היתה לעתונות שהודלפה סה
במ עסקות נעשות כי גילתה מחשב

 היא זו גירסה מיזוגים. לפני ניות
 בסכומים ומכר רכש לא סופר שטות.

 בכל דולר אלפי מאות כמה גדולים.
 מפסיק יותר אינם כאלה סכומים מניה.

האמריקאית. בבורסה המניות במחזור.
0!


