
בעולם
)5 מעמוד (המשך
 — רקתה לנגד קנהו את השעינה אקדח,

ויידתה.
 הוסטון. של לבית־החולים נלקחה גופתה

 אם לבדוק צורך לרופאים היה לא הפעם
 מוחה גמור: קליני מתת מתה היא אומנם

מרוסק. היה
 איבריה יתר כן לא ניצולים. ארבעה

 בבריאותה שהצטיינה הצעירה, האשה של
 בעת הנפשיים, בדיכאונותיה אך הגופנית

חייה.
 בראשותו הוסטון, של בית־החולים רופאי

 בזריזות: פעלו דה־בייקרי הפרופסור של
 שולחו־ על הצעירה הגופה היתד, שעה תוך

 בחדרי־ניתוח הוכנו עת אותה הניתוחים.
 למוות־ הנידונים חולים ארבעה סמוכים

לכאורה:
 שעמד לב בעל )50( קארול ויליים •

 פעמים שלוש הושב פעמים, שלוש מפעום
 פעל עתה לתחייה.

 בעזרת הדואב ליבו
חשמלי. ממריץ

 סטיבנ־ תומאס <•
 עם שנולד )24( סון

 אשר — אחת כלייה
 ב־ ,מגופו הורחקה

 דלקת אחרי ,1966
בעז־ חי הוא קשה.

נלכה

המטהרת, מכונה רת
בש פעמים שלוש
 מחזור־דמו את בוע,

ה כל את ומחליפה
שבעורקיו. דם

 והליי וליאם •
 נהגו שריאותיו )39(

,1959 מאז להתנפח,
ליבו. על וללחוץ

•  קייזר ויליאם י
ב חולה־סכרת )41(

 גבוה לחץ־דם על
 העברת־כלייה מאוד.

פעם, אצלו, ניכשלה
מאי. בחודש ארבעת
שאבד. האחד הגברים

 יכולים אלה ״ארבעה
 איברים להם ינדב מישהו אם רק לחיות

 הפרופסור מעשה לאחר הסביר חדשים,״
 הצעירה המתאבדת של ״מותה דב־בייקי.

ההזדמנות.״ את סיפק
 הצעירה. של גופה בותר באיטליז כמו
 קארול; פועל־הריתוך של לליבו הפך ליבה

 הסוכן־ של לנחלתו — השמאלית כלייתה
 נושמות החלו — ריאותיה סטיבנסון; הנוסע
 וכלייתה והליי! סוכן־המכוניות של בחזהו

 ויליאם המהנדס של בגופו נשתלה הימנית
קייזר.
 ליבו מעמד: החזיק שלא היחידי היה הוא

 עמד הניתוח, את לשאת היה יכול לא
מת. והוא מפעום,

 ולהחלים, לחיות המשיכו האחרים שלושת
ב המשתמשת השיטה לחלוצי בכך הפכו

 להצלת — אחד בריא מאדם רבים איברים
שאפשר. ככל מרובים חיים

 הניתוח לאחר העיר כלום,״ לא עוד ״זה
 שגופה ליום נגיע עוד מצוות־הרופאים. אחד

 17מ־ פחות לא לנו תספק אחת טרייה
 והשיניים, העין של הקרנית מן איברים:

 — עצמו והלב שסחומי־הלב הריאות, דרך
 וכו׳ כליות בלוטות, ורידים, לעורקים, ועד
 לנו הדרוש דם סתם על לדבר שלא —

ניתוח״. לכל
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