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 מישרר־הבריאות והנהלת רת״הבריאות *¥*
 בצורה הפוליו מחלות בהתפרצות טיפלו לא \1/

 שמשתמע כפי מהמותן, שליפה ומתוך מאולתרת
 א.א., הזה, העולם של המכובד העורך של ממאמרו

 .1988 באוקטובר 11 ה־ מיום השרה", גברתי ״כן,
 יום־יומית התייעצות תוך שיקול־דעת, מתוך נהגתי

 שליד וחיסונים זיהומיות למחלות ועדת־המומחים עם
לבריאות־העם. ודאגה חרדה ומתוך מישרד־הבריאות,

 כפי הרפואה, בתחום השכלה לי שאין נכון זה
 אחד שר־בריאות לאף היתה לא כזאת שהשכלה

 עם להתייעץ היתה חובתי זה. בתפקיד כה עד שכיהן
 כך הנכון. ובזמן להחליט היה עלי אך המומחים,

 וכתבות כותרות של ללחץ נכנעתי לא נהגתי.
 מאזרחי־ בחלק שאחזה פאניקה ולגילוי בעיתונות

 של בלתי־אחראים פירסומים בעיקבות המרינה
 במחלות לא־מומחים ככולם רובם שונים, גורמים

בפרט. ובמחלת־הפוליו בכלל, זיהומיות
 גברתי ״כן, במאמר עלי שנמתחה הביקורת נוכח
ש מאז שנקטנו הצעדים את לפרט ברצוני השרה״,
 מחלת־הפוליו. של הראשונים המיקרים התגלו
 שהתקבלו ההחלטות את שאפרט לאחר כי אני בטוחה
 העזרם של הראשי העורך גם לקבלתן, והדרך על־ידי

 לדעת ייווכח מעריכה, אני הציבורי יושרו שאת הזה.
 על פעלתי הדופק. על היתה ידי הימים, כל שבמשך

שהתחייב כפי מוסמכות, מיקצועיות חוות־דעת פי

 נמצא שנגיף־הפוליו והתברר לוד, של מערכת־הביוב
בהם. גם

 האחרונות השנים במשך ניתן אלה באיזורים
 בפוליו, ורמת־התחלואה מאחר משופר, תרכיב־סאלק

במיוחד. גבוהה היתה אלה, באיזורים
ב הצליחה ,1982 בשנת שהתקבלה זו, מדיניות

 הנ״ל. באיזורים מימדי־הפוליו את והקטינה משימתה
 את גם לחסן הוחלט המומחים עם התייעצות לאחר

 אף התגלה שלא העובדה אף על ולוד, רמלה תושבי
זה. באיזור אחד פוליו חולה

 מוכחים חולי־פוליו של נוספים מיקרים גילוי
 התייעצות לזמן החלטתי אדומה". ״נורה אצלי הדליקו

 אפידמיולוגיה, בתחומי בארץ טובי־המומחים עם
 קצין־הרפואה את וכן זיהומיות, ומחלות וירולוגיה,

שאלות: שתי לפניהם הצגתי הראשי.
 מישרד־ על־ידי כה עד שנקטנו הצעדים האם •

 ולוד רמלה נפת־חדרה, תושבי את לחסן הבריאות
נכונים? היו סייבין בתרכיב

 את לחסן יש הקיימים, המימצאים נוכח האם, •
חילוקי־ ^תושבי־המדינה? כלל

הדיעות 9
 הראשונה לשאלה המשתתפים כל של תשובה

 נהג אכן מישרד־הבריאות — חד־משמעית היתה 1 1
מהמצב. כמתחייב
רוב־ חילוקי־דיעות. התגלו השניה לשאלה באשר

ארבלי־אלמוזלינו שרה
וסירבו...״ בס א׳ כיתה ״ילדי

 מקום־מגו־ חולי־הפוליו, מיספר בשטח: מהנתונים
הימצאו על שהעידו בדיקות־מעבדה ותוצאות ריהם,

 שונים באיזורים במערכות־ביוב נגיפי־פוליו של תם
הארץ. ברחבי

 המומחים כולל שיער, לא שאיש היא האמת
 ובתי־החולים במישרד־הבריאות למחלות־זיהומיות

 מחלת־הפוליו. התפרצות לפני עומדים שאנו השונים,
 בשנים בודדים מיקרים רק שהיו העובדה נוכח זאת,

71113;/האחרונות.
אדומה"

 יפה הלל מבית־החולים המימצאים קבלת עם יד **
ל ע /  המתגוררים הראשונים חולי־הפוליו שני ^

 ועדת־ עם התייעצות לאחר החלטתי, באור־עקיבא,
.40 גיל עד העיירה תושבי כל את לחסן המומחים,

 נתתי באור־עקיבא בביוב נגיפי־הפוליו גילוי עם
ב במערכות־הביוב מידגמיות בדיקות לערוך הוראה

ש הראשונים, המימצאים מן בארץ. שונים מקומות
 ב־ גם ישנם שנגיפי־פוליו התברר במעבדה, התקבלו

 אלה מימצאים בעיקבות בנפת־חדרה. מערכות־הביוב
 תושבי כל את לחסן דיחוי, שום ללא הוראה, ניתנה

 מי לרבות בנפה, העובדים כל את וגם נפת־חדרה,
לחדרה. שמחוץ באיזורים שמתגוררים

שי תוך וביעילות, במהירות בוצע מיבצע־החיסון
באיזור. המקומיות הרשויות תוף

חב שמרבית במישרד־הבריאות, ועדת־המומחים
 והסיבה ייתכן כי הניחה עובדי־המישרד, אינם ריה

 שמאז בעובדה נעוצה בנפת־חדרה המחלה להתפרצות
 משופר בתרכיב־סאלק הנפה תושבי חוסנו 1982

 את גם המחסן סייבין, בתרכיב ולא מומת), (תרכיב
 לוד תושבי גם חוסנו ובתרכיב־סאלק היות הסביבה.
ב־ מידגמיות בדיקות מישרד־הבריאות ערך ורמלה,

א המליצו הנוכחים של רובם ל  כלל־ את לחסן ש
 שמישרד־הבריאות במדיניות ולהמשיך האוכלוסיה,

 חולי־ התגלו שבהם איזורים באותם רק לחסן קבע:
 כלל את לחסן צויד יש כי שגרסו בודדים היו הפוליו.

בשלבים. האוכלוסיה,
 שהשתפו המומחים, מרבית של חוות־הדעת על־אף
 יתכן כי בחשבון לקחתי שקטה. הייתי לא בפגישה,

 בהתאם האוכלוסיה. כלל את מלחסן מנוס יהיה ולא
 את לעשות לשרותי־בריאות־הציבור הוריתי לכך

הדרושות. הלוגיסטיות ההכנות
 המומחים הרופאים בין חילוקי־הדיעות נוכח

 האוכלוסיה כלל בחיסון הצורך בדבר ורופאי־הילדים
 החלטתי, שלו) הקונספציה על ״נעול״ היה מומחה (כל

 מיספר להזמין ועדת־המומחים, עם התייעצות אחרי
 הזיהומיות המחלות בתחום עולמי שם בעלי מומחים
 שיש הצעדים על חוות־דעתם את ולשמוע והפוליו,
לנקוט.
 ה־ — המומחים על־ידי הרו״ח הכנת במהלך עוד
 מאירגון־ ריי והפרום׳ אורנשטיין הד״ר מלניק, פרופ׳

 של נוספים מימצאים התקבלו — העולמי הבריאות
 נגיפי־ נוכחות על שהעידו מידגמיות, בדיקות־ביוב

ונפת־עכו. נס־ציונה של במערכות־הביוב פוליו
 ה־ חיסון על הוחלט שנקטנו, למדיניות בהתאם
ב השישי ביום למחרת, אלה, באיזורים אוכלוסיה

.1988 באוקטובר 7ה־ בוקר,
 ליאות ללא עבדו מחוץ־לארץ, שבאו המומחים,

 האפשרי. בהקדם הדו״ח את להגיש כדי ולילה, יומם
 מישרד־ שנקט הצעדים על ידיהם את סמכו המומחים
בשל כלל־האוכלוסיה חיסון על והמליצו הבריאות

 באשר שונים. באיזורים נגיפי־פוליו גילוי נוכח בים,
 חיסון על המומחים המליצו בעתיד, למריניות־החיסון

יחד). גם וס־יבין סאלק (תרכיב משולב
ועדת־ה־ המלצות את קיבלתי הערב באותו עוד

 ב־ הלוגיסטי המערך את להפעיל הוריתי מומחים.
 כלל־האוכלוסיה, לחיסון לוח־זמניס ולקבוע מישרדי

תי חוסנו תחילה באוקטובר. 9ה־ הראשון, ביום החל
 מוסרות־ ותלמידי ילדי־גנים אחר־כך ופעוטות, נוקות

 ועובדים 40 גיל עד מבוגרים ולבסוף החינוך,
עבודה. במקומות

 כה, עד כדוגמתו, היה לא אשר מיבצע־החיסון,
ו ביעילות התנהל ומהירות־הביצוע, ההיקף מבחינת

 תחנות־לבריאות־ה־ 1000מ־ ביותר מופתי בסדר
בוד מיקרים למעט מוסדות־חינוך, ואלפי מישפחה

ה הבליטו אותם ודווקא תקלות, בהם שהיו דים,
והעיתונות. טלוויזיה

 האמריקאים
התפעלו

י נ פ  מהד״ר דיווח קיבלתי אחדים ימים ^
 אשר מחדל המומחים משלושת אחד אורנשטיין, /

 שאסף המימצאים את הביא שעל־פיו בארץ, שהו
 ארצות־ של העליונה ועדת־החיסונים לפני בארץ

 הפעולות כל על ידיה את סמכה הוועדה הברית.
 את לחסן בהחלטה החל מישרד־הבריאות, שנקט
 הראשונים, המיקרים גילוי עם אור־עקיבא תושבי

 על נוסף כולה. האוכלוסיה חיסון על בהחלטה וכלה
 והמהירות הנמרצות מן הוועדה חברי התפעלו כך

החלטותיו. בביצוע הישראלי מישרד־הבריאות שגילה
 את שפירטתי אחרי כי אני מקווה כן, כי הנה

 יגיע שנקטנו, הצעדים ואת מישרד־הבריאות מדיניות
 הגדיר עת בידו היתה שטעות למסקנה הנכבד העורך

 כ־ ושרת־הבריאות מישרד־הבריאות פעולות את
מתוכננות. כפעולות ולא אילתור,

 אחד עיקרון על־ידי ורק אך הודרכו פעולותיי כל
ב התחשבתי לא העם. לבריאות והדאגה החרדה —

אהדת־הציבור. ורכישת פופולריות של שיקולים שום

ניגוח

 א.א. מר של במאמרו נוספת טעות לתקן רצוני ך•
הת ״עם כי נכתב שבו השרה", גברתי ״כן, — ■2

 המומחים כל את מיד זורק הוא כשר העסקן מנות
 אחרים, לעסקנים מקומות לפנות כדי ממישרדו,

 כזה שנוהג אכחיש לא ואנשי־שלומו." מלחכי־פינכה
 שמאז לציין ברצוני אך רבים. במישרדי־ממשלה קיים

 ב־ אחד מומחה אף החלפתי לא לתפקיד כניסתי
מישרד־הבריאות.

 שרים של כהונתם בתקופת שעבד הצוות כל
בתפקידו. ממשיד קורמים

 מישרד־הבריאות, מנכ״ל את להחליף נאלצתי
 להט, שלמה מר דרישת בעיקבות מיכאלי, הפרופ'

 הקודם לתפקידו להחזירו תל־אביב, עיריית ראש
בתל־אביב. בתי־החולים כמנהל

 מישרד־ מנכ״ל תפקיד את כי להדגיש, ברצוני
 המרכז מנהל שני, מרדכי לפרופ׳ הצעתי הבריאות

 דחה שהוא על־כך הצטערתי שיבא. על־שם הרפואי
 לא זו שהצעתי ברור אישיות. מסיבות הצעתי את

 לס יורם הפרופ' של בחירתו מיפלגתי. רקע על היתה
גרידא. מיקצועיים משיקולים היא אף נעשתה

ב תתקבל שאקבל החלטה כל כי מראש ידעתי
 כמה אחת על שונים, וגורמים אישים מצד ביקורת

נמצאים. אנו שבה בתקופת־הבחירות, וכמה
 לבריאות־ה־ דאגה מתוך נבעו שקיבלתי ההחלטות

 מתוך מוסמכות, רפואיות חוות־דעת על והתבססו עם,
עלי. המוטלת המיניסטריאלית האחריות ידיעת
 למיספר לסלוח מוכנה אינני אחד נושא על

 על הזה): העולם את משבחת אני זה עיתונים(ובעניין
 שבה בתמונה ופוגעת מכוונת בצורה שהשתמשו כך

 אחות בקשת לפי קבלת־החיסון מדגימה צולמתי
 שבכו א', כיתה ילדי להרגיע כדי ברמלה, בבית־ספר

הטיפות. את ולקבל הפה את לפתוח וסירבו
לי והדאגה האנושי הרגש בי פעל ההם ברגעים

 זה שצילום דעתי על העליתי ולא הקטנים, לדים
ו עיתונאים מצד זול לניגוח ולניסיון לסקופ יהפוך

 המצערת מצירי, תמימות זו היתה פוליטיים. יריבים
היום. עד אותי

 בממשלה, שר ובמיוחד פוליטי, שאיש יודעת אני
 לדיברי־שיטנה, ואפילו לביקורת מוכן להיות צריך

 לציין לנכון מצא לא עיתון ששום מאוד חבל אר
 בריאות־הציבור אחיות אלפי את ובהוקרה בהערכה

וב במסירות ליאות, ללא שעבדו ועובדי־המעבדות
 כל מגיעים ולהב מיבצע־ההיסון, בביצוע אחריות,

וההערכה. הכבוד

ר ח31וע1ע אל§,73א ל30־ ו1,וז

בצזדעגז
)7 מעמור (המשך

 את להחליש כדי לישראל, ההתנגדות
 הציבור בקרב אש״ף של המונופול

הפלסטיני.
ה תנועת את לדכא להיפר, או •

ה הגורם שהפכה המוסלמית, התנגדות
־* האינתיפאדה. בתוך ביותר מסוכן
 המסוגלת ממשלה בישראל כיום אין
ה גורם כל זו. ברמה החלטות לקבל
 ה* המימשל צה״ל, — בשטח פעיל
 ועוד השב״כ האזרחי, המינהל צבאי,

 דעת על מדיניות החלטות מקבל —
הנחייה. מחוסר עצמו,

 התייחסו כה עד שיידו׳. יא לא,
ה ״תנועת אל בסלחנות השילטונות

 פי על (חמ״ס, האיסלאמית" התנגדות
 מעצרו בערבית). שלה ראשי־התיבות

 החליט בשטח שמישהו מוכיח יזורי של
אחרת.

 את לעצור מעז אינו איש אולם
 ״השייח׳״, בכינוי הידוע התנועה, מנהיג

 עליונה. דתית־מדינית סמכות המהווה
 לתוצאות להביא עלול כזה מעצר כי

חוש בישראל מוסדות־הביטחון שגם
מפניהן. שים

ביטחון
ם  שהוא אד

חורבה
 גנרלים מאה מאחורי |
 מתחבא וארמירדים 1
 ותיק: מבר 9
 מאיר של 1תם1ש 1
כהנא \

 וכאנטי־ בתוכנית־האלופים די לא
 ״ וב־ בגנרלים די לא תוכנית־האלופים.

 עצות הנותנים ישראליים, אדמירלים
 לקרב־האי־ הצטרפו השבוע סותרות.

אמ ואדמירלים גנרלים 100 גם תנים
ריקאיים.

 ופורסמה סנסציונית, היתה הידיעה
 אלופי 100 הראשונים: בעמודים בארץ
 ארצות־הברית של וים אוויר יבשה,

 לישראל קראו שבו גילוי־דעת, פירסמו
 אדמה של אחד שעל על אף לוותר שלא

 ויתור כי טענו הם מזה, יותר כבושה.
 של הלאומי הביטחון את מסכן כזה

ארצות־הברית.
איל מרשים, להיראות היה יכול זה
עצמן. על החתימות העירו מלא

 •י השמות 100 כי גנדי. של חברים
 כל את כוללים זה במיסמך שהתקבצו

 הימין של המטורפים השוליים אנשי
 לובשי־המדים אחיו באמריקה, הקיצוני

 יכלו הם סטריינג׳לאב. הדוקטור של
 (״גנרי״) רחבעם של החברים להיות
 יובל הפרופסור על לדבר שלא זאבי,
נאמן.

 הגנרל הוא בחבורה הבולטים אחד
 ״ ועדת־ חבר לשעבר זומוואלט, אלמו

הא המזויינים הכוחות של הרמטכ״לים
 הקיצוני־קיצוני, הימין איש מריקאיים,

צב בחוגים מעוררת שמו הזכרת שעצם
נבוך. חיוך אמריקאיים איים

 הגנרל של שמו מעורר דומה חיוך
 של ראש־המודיעין לשעבר קיגן, ג׳ורג׳

האמריקאי. חיל־האוויר
 בכל מופיעים ואחרים אלה שמות

האמרי הקיצוני הימין של גילוי־דעת
 הניאו־ הימין של בכרוזים וגם קאי,

של הישראלי הפטריוטיזם פאשיסטי.
 המרינה את להביך רק יכול הם

 * של רוב־רובם אצל שמה את ולהכתים
ההגונים. האמריקאים
לה כדי אבל כהנא. של שותפו

 לשם לב לשים יש כולה היוזמה את בין
 הד״ר בציבור: כנציגה המופיע האיש
במקור). חורבה, (או צ־ורבה ג׳וזף

 כבר צץ טוב, יהודי צ־ורבה־חורבה,
 שותפו היה אז מסויים. בהקשר בעבר

 קשור היה הוא כהנא. מאיר — של
בחייו. אפלים היותר הפרקים באחד

 בפרבר כהנא, כמו גדל, צ־ורבה
בנ היה כמוהו בבדוקלין. פלאטבוש

בבית״ר. הבר עוריו
באיש שוב כהנא נתקל שנים כעבור

2668 הזה, העולם


