
□ משכר־ □מים הסכנה:
הרופאיס ־ והודר גובר בישוב הנארחומאניס מספר

נגדית דהתחפה יוצאת המשטרה - מיוחד חוס דורשי□
 אדם של מעמדו יהיה שלפיו חוק׳ עתה יוזמת הרופאים הסתדרות

 באלה) וכיוצא חאשיש קוקאין׳ מורפיום׳ (אופיום, מסוכנים לסמים המשועבד
 באורח להכריז יהיה אפשר זה חוק בעזרת בדעתו. שפוי הבלתי של כמעמדו
שהשל אחד כעל נארקוטיים סמים בלי להתקיים יכול שאינו אדם על משפטי

לרפאו. כדי כהלכה בו יטפלו שם מקום חולים, בבית להחזיקו רשאי טון

 קוראים יום יום
 על בעתונים אנו,

הס אחר חיפושים
ש המסוכנים, מים

ה עורכת ר ט ש מ  ה
 חשודים במקומות

והמש יש שונים.
 כמויות מוצאת טרה

 סחורה של ניכרות
 שהסחר זאת, אסורה

 למחזור מגיע בה
 לירות רבבות של
וני צנע בימי אף
 הש מהארצות תוק

 הוא המקור כנות.
ם י ר צ  הידועה מ

בס המסחר כמרכז
 בכל מסוכנים מים
המזרח. בכל

שה בעוד אולם
 ליגלי הבלתי מסחר
 החזקתם או בסמים

 אינם כחוק שלא
משטר בעיה אלא
 מטפלים שבה תית׳

 המקובלות, בדרכים
 התופעה עצם הרי
 הגופני הצורך —

וה הסמים באותם
 האנשים של תשוקה
 שאלה הם בהם, להשתמש הרגילים

רפואית־פסיכולוגית.

 כה אינו משכרים בסמים השמוש
בע — האלכוהול כשתיית בעולם נפוץ

 ורופ־ סוציולוגים המטרידה חמורה יה
בימינו. רבים באים

לחברה סכנה - הנארקומאן
יו פופולרית היא לאלכוהול הנטיה

בכמו המרה הטפה חובבי ומספר תר
 לבריאות להזיק כדי בהן שיש יות

 שמספר בעוד רבים׳ למיליונים מגיע
 הוא מסוכנים לסמים הזקוקים האנשים

הש מהתה זה לעומת אך בהרבה. קטן
 לבריאותו יותר גדולה סכנה באלה מיש
הופכים זה עם יחד האדם. של

 מסוכנים זה איום בהוגל מהנגועים רבים
 מהתשוקה כתוצאה שזה בין לחברה,
 שזה וביו הסם בהעדר בגופם האוכלת
 בה- (חלומות מהאלוצינאציות כתוצאה

בסס. השמוש אחרי עליהם קיץ)הבאים

כישראל גוברת הסכנה
 חא־ בעיקר מסוכנים, בסמים המסחר

 כי ידוע בארצנו. חדש דבר אינו שיש,
הח עישון נפוץ בכלל המזרח בארצות

 המס־כנים בסמים השימוש אולם שיש•
 נדיר מספר שנים לפני עד היה האחרים
 הורגש המוגברת ד,עליה עם רק בארצנו.

השו צורותיהם על לסמים הדרישה כי
סט בזריקות וגמור מאבקה החל נות,

לה היה קשה וגברה. הלכה ריליות,
 שכל מאחר לביקורת, הדברים את ביא

מתנה ובשמוש בסחר הזאת התנועה
 האחרון בזמן רק במחתרת. בעיקר לים

 של מספר לקבוע השלטונות הצליחו
 נעשה שבו והאופן בנרקומנים, חלוצים

למדי. מענין הוא הדבר

ז מורפיום משיגים כיצד
הרופאים, גם הבריאות, משרד גם

 הנאר־ כי מתמיד ידעו הרוקחים, וגם
המרקחת לבית דרך לו מוצא קומאן

חאשיש - הצהובות הכיכרות
בחבית... נשרפו ל״י מיליון רבע

 את מרמה שהוא בין הרופא. באמצעות
 שהטיפול מחלה של מסווה תחת הרופא

 (והנארקומאן מסוימים לסמים זקוק בה
 מתוודה שהוא ובין אלה) בדברים בקיא
 ״רצפט״ ומקבל חולשתו על הרופא בפני

 בצמצום בה שישתמש כדי קטנה לכמות
רופ גם היו כי יתכן מסוימת. לתקופה

 מתוך החוק על מה במדת שעברו אים
 הובאו לא אך האומללים. על רחמים

 הנאר־ כי מסתבר לכך, הוכחות כה עד
רו אל מרופא ללכת נוהגים קומאנים

 להשיג הם מצליחים אחד.מהם ומכל פא,
 הם רוכשים כך ואחר מבוקשם, את
 מתוך שונים. מרקחת בבתי הסמים את

 אחר הבריאות משרד עקב זאת הנחה
 הרצפים כל על בקורת נערכה המרמה,

 ואשר מסוימת, בתקופה רופאים שנתנו
 זה פי ועל המרקחת, בבתי נצטברו

 של השמות אותם כי נקלה, על קבעו
ור שונים ברצפטים מופיעים החולים

 המחלות, אף אלא בלבד זה לא בים.
 לרופאים הנארקומאנים שמסרו הסיבות
 גם (יתכן מזו. זו שונות היו השונים

 את הציגו שבהם והמנוסים הזהירים כי
שו רופאים לפני שונים בשמות עצמם
נים).

ץ כנארקומאניס לעשות מה
 כמה נקבעו זאת מבקורת כתוצאה

 כיצד :השאלה עלתה ועתה חשודים•
אח לתבוע היה אפשר ? בהם לטפל

 לא אך אחדות, עבירות על לדין דים
 היתר, הכוונה הפעולה. נערכה כך לשם

 אחדים הללו. האומללים' לאנשים לעזור
 ממשלתיים רופאים ע״יי הוזמנו מהם
 להם הוצע הנושא״. .על ״שיחה לשם

הס אחדים לטיפול. עצמם .את למסור
 את רואים אינם שוב אחרים אך כימו,
 יש כן אם אלא לרופאים זקוקים עצמם

הס קבלת ־לשם בחתימתם צןורך להם
מים...

 מה איפוא, היתד, שנתעוררה השאלה,
ומס רפואי לטיפול הזקוק לאדם ייעשה

להס אנחנו רשאים כלום לקבלו? רב
י רצונו נגד חולים לבית גירו

חאשיש נגד היפנוזה
בהקט עיקרו אלה בחולים הטיפול

 אלה, בסמים השימוש של ההדרגתית נה
ההיפ גם רופאים. של בפיקוחם הנערכת

 בריפוי מקובלות אחרות ושיטות נוזה
 כלל בדרך מתקיים זה רפוי הנארקומאן.

רוח. חולי בבית

ז לסמים התרגלו איך
הא רוב כאילו בציבור דעה קימת

 (בפרט מסוכנים לסמים ד,מזדקקים נשים
 הבריחה מתוך כך לידי באו אופיום)

 מוטעית. היא זאת דעה המציאות• מן
אנ הם הנארקומאנים רוב כי מסתבר

כדי ותוך ניתוחים־״קשים, שעברו שים,

 הרגעת לשם בפרט שקיבלו, הטיפול
אלה. לסמים והתרגלו הלכו הכאבים׳
מורפיניסטים - חדשים עולים
 מספר גם יש החדשים העולים בין

מסי זו בדרך שבחרו אנשים של ניכר
גרידא. נפשיות בות

)18 בעמוד (המשך

!בישראל חאשיש מגדלי□
 הכמות כל — חאשיש ק״ג 90

 משסרת־ישראל בידי כה עד שנלכדה
 חגיגי בטקס מכבר לא נשרפו —

 נשפך החביות שהוצתו לפני בקריה.
 אפשרות תהיה שלא כדי נפט, עליהן

בשרידים. גם להשתמש

 הנפוץ המשכר הסם הוא החאשיש
 כולו). התיכון (ובמזרח בארץ ביותר

 הוא משם בלבנון, בעיקר מיוצר הוא
 ירדן דרך עקלקלות בדרכים מועבר

 מצרים. — העיקרי השוק אל וישראל
 בארץ ״נשאר״ החומר' מן חלק אולם

 הדרישה קטנות. בכמויות כאן ונמכר
 למורפיום, , מאשר יותר — רבה לו

ולאופיום. לקוקאין
 חבויים *שהיו חאשיש, ק״ג 16.500

 לפני נתפסו משא, מכונית גבי על
 המשטרה של מארב ע״י שנה כחצי

 המבריחים שני הלבוני. הגבול בקירבת
 משנמצאה אולם מאסר• שנה לחצי נידונו
 בשדה חאשיש ק״ג 10.250 של כמות

הח לראשונה נתעורר שפרעם בסביבות
 בארץ. גם מיוצר ההרסני שהסם שש

 אור להטיל העלול סנסציוני, משפט
בקרוב. להתברר עומד זו, פרשה על

 באופן חאשיש המגדלים גם יש אגב,
 על הממונה הרשה מכבר לא חוקי.

 — חאשיש לגדל מסוים לקיבוץ המחוז
 החאשיש של הגבעול התעשיה. לצרכי

 ואילו חבלים, לייצור גלם חומר הוא
 הפרחים(ממין מעלי מיוצר המשכר הסם

 את לקצור התחייב קיבוץ אותו נקבר,).
 ערבות ונתן — הפריחה לפי החאשיש

 הבטחה לקיום כערובה ל״י 2000 של
 הורשה אחדים גבעולי־חאשיש אולם זו.
 — לפריחה עד להשאיר במיוחד לו

 בסם הלוחמים לשוטרים להראותם כדי
 צורתו את מימיהם ראו ושלא החאשיש

העיבוד... לפני. הפרח של

מורפיום - השקוף הגוזל
המכנס לבד מבעד .זריקה

קוקאין - הלכנה האבקה
לירה במחיר פרוטה של משקל

6565 ,מס הזה״, ,העולם


