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ם מקו גכשליס שאחדים ב
 היד, פלש דני אלוף־מישנד, של מצבו

 בעמוד ספונדיליטיים* שינויים עקב :חמור
 97מ־ שלו הרפואי הפרופיל ירד השידרה,

 את לעזוב נאלץ הקרבי הקצין .50ל־ —
 עמד עתה, משרדית. לעבודה לעבור תפקידו,

 ניקוי שמטרתו ביותר, מסובך ניתוח בפני
כ החוליות. שבין ברווחים שהצטבר הסיד
 מתמלא נפגע, החוליות שבין הסחוס אשר'
 העצבים, על לוחץ בסיד..הסיד שנוצר החלל
תופת. לכאבי גורם

 א11 המיועד הניתוח )־ תפסיד מה
המומ טובי אולם בכך. מה של היה'דבר

 להימנע אין כי הקצין בפני אישרו חים
היחידה. הדרך זו וכי — ממנו

 מישהו הציע הניתוח מועד לפני מה זמן
מכסי־ ״ד״ר :נוסף רופא אצל לבקר לדני

 ״גש, מרוסיה. חדש עולה צייכנר, מיליאן
,"להפסיד כבר יכול אתה מה

 רק — מאומה הפסיד לא הוא ניגש. דני
ל אותך להחזיר יכול .אני הניתוח. את

 לו הודיע ניחוח,״ בלי — הקודם כושר
אותו. שבדק לאחר בפשטות צייכנר

 פלש, עבור החוליות. כין זריקות
 טובי — אחד מצד קשה. החלטה זו היתד,

 לו. יעזור ניתוח שרק טוענים המומחים
חדש. עולה אלמוני, רופא — שני מצד

 צייכנר ניתוח. בלי לנסות החליט הוא
 החוליות מהן רנטגן, צילום בעזרת קבע,
 פלש של גבו על צייר הסיד, הצטבר בהן

 השיד־ חוט עברי משני משבצות ארבעים
 המתאימות המשבצות לתוך והזריק רה,

הסיד. את שפירק תרכיב, עם זריקות שורת
 לאיתנו. פלש חזר מספר, ימים תוך

 פשארה גם אחד. סוחכים ארבעה
ב היה טירה, מכפר משאית נהג פשארה,

 שלא עד חמור, כי• היה מצבו דומה. מצב
 היתר, תנועה כל אבר. להזיז היה יכול

 חוט־ מעצבי משתקים כאב זירמי משלחת
הרופ מיטב המוח. אל הלחוצים השידוד.

 אמרו מצבו, על להקל הצליחו לא אים
 הרוס, כך כל חוליותיו שמצב בפשטות לו

תרופה. לו שאין

החוליות. במצב שינויים *

משכ ארבעה הביאוהו צייכנר ד״ר אל
 כמה לאחר חבילה. כמו אותו שנשאו ניו,

 להיכנס לפשארה צייכנר הורה טיפולים,
 סירב פשארה לנהוג. ולהתחיל למשאיתו

ל נדהם לבסוף, העיז, כאשר לו. לשמוע
 הוא ההגה. ליד לשבת מסוגל שהוא גלות

לעבודתו. חזר לגמרי, החלים
הדיס בישראל, רפואה. לא הקלה,

 המרפא. חשוכות המחלות אחת היא קוס
 חוט חולי לכל כולל שם הוא הדיסקוס
 החוליות, במצב לתזוזה בעיקר ד,שידרה,
 אלפי, שביניהן. הסחוס מהיפגמות כתוצאה

 מיסורים שנים במשך מתענים ישראלים
 או מקרית תנועה כאשר מרפא. ללא —

 בסביבית עצב על לחץ יוצרים אחרת סיבה
ל תופת, יסורי סובלים הם — החוליות

 ושבועות, ימים לזוז אפשרות בלי עיתים
 לא זה חמורים, במקרים עובר. שזה עד

 קופות־ במרפאות שיגרתיים טיפולים עובר.
 בתי של האורטופדיות ובמחלקות החולים

 רק — תמיד לא — מסוגלים החולים,
מסובכים. ניתוחים על־ידי לעיתים להקל,

 מהכלל יוצאים מסוכך. אבל פשוט,
 ״סבלתי צייכנר. של לידיו שהגיעו החולים
תו שמואלי, אבא מספר איומים,״ כאבים

 בסוף עזר. לא דבר ״שום פתח־תקוזה. שב
 בי, טיפל שהוא אחרי צייכנר. לד״ר הגעתי
 נוסע אני בשנה פעם רק הכאבים. נגמרו

 אין היום עד .1964ב־ היה זה המלח. לים
כאבים." לי

 נתן מספר אותי,״ הציל צייכנר ״ד״ר
 ״הוא הוא. גם מלבסי ),68( יעקובוביץ

 הכרה בלי כשהייתי לטיפולו אותי קיבל
 הייתי כבר כן לפני רב זמן בבית־ר,חולים.

 הצוואה את שהכנתי כך, בל חמור במצב
 מחדש. נולדתי שלו, הטיפול אחרי שלי.
אחר.״ בן־אדם אני

 בלוקדה בשם צייכנר ד״ר קרא לשיטתו,
 את לפרק :מטרתה כללית. מיתקפה —

שבחוליות. הסיד
 הוא למעשה, פשוט. טיפול זהו לכאורה

 למקום זריקה רבים. ודייקנות ידע דורש
 למיצבור במקום לחדור, עלולה נכון הלא
 לגרום עצבים, מרכז או חוליה לתוך סיד,

לאסון.
 זוהי האם שיטה. ויש שיטה יש
ל מוכנים אינם אחרים שרופאים הסיבה
 אינו עצמו צייכנר ד״ר ז זו בשיטה הסתכן

וייג־ חיים ד״ר ואילו בשמם. לדבר מוכן
)40 בעמוד (המשך

כדוקדה מכצע צייבנר ד״ר
לישראל — רוסיה דרך העתיקה, מסין

הוו: העול□ שבץ1י

 ״.1753 ״תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
הסדר. ליל בסעודת לסעוד שזכאי מי )1

 ה־ מסולם )12 מצריים. ממכות שתיים )6
ל כלי־עזר )15 צרפתי. מטוס )14 גוונים.

 )19 בהגדה. הנזכר קדום מטבע )17 תצפית.
 חומר )22 בטיסה. יועבר )21 שלי. המעיל
 הפסח. שאלת )25 הסכת! )24 לחיסון. נוזלי

ה פעולת )29 הסדר. בשולחן חיוני )27
 מפורסמת. בריטית ביטוח חברת )30 יריד,.

 )38 ליטוש. )36 פרח. מין )34 מכיוון. )33
 לסדרי מקוצר שם )41 רכוש. )40 מערב.

 מבדיל, מםך )43 טורף. עוף )42 ד,מישנה.
 זעף. )47 הארץ. מאיזורי )45 שלא. כדי )44
מוש )52 מלאכה. בית )50 נהי. בכי, )49
ה לחם )57 הובילו. )54 הפסח. לפני מד

 )64 ותק. בעל )61 קטנה. בכמות ניתן
 )67 (כ״ח). בישראל הר )65 חדשה. בשורה

 )70 (כ״ח). יפער, זוהר, )69 אחריהם. נרוץ
 מין )71 מהטלוויזיה. מפורסם דולפין שם
 בקיא )73 בפסח. לאכלו מרביםי חריף. ירק

 )75 בפסח. בגניבה מותר )74 במישנה.
המערב. יהודי בפי פסח של כופתאות

:מאונך
תואר )2 הכרם. גדר על סבוכה גפן )1

ה ליל שולחן על מאכל צמח )3 אקדמאי.
 )7 זכרון. מצבת )5 נשי. אבר )4 סדר.
 בין בגללו, )9 אי־אכילה. )8 המידבר. לחם

 )11 קיצוני. )10 הפסח. את חוגגים השאר,
ל מוכן )13 בהגדה. הנזכרים מהרבנים

ה בדור מפורסם אנגלי מחזאי )16 פסח.
 עץ סירות )18 מתכתי. רעל )17 קודם.
 משקה )22 הבצק. מגלגל פעולת )20 הזית.

 שניתן תואר )25 זכר. ילוד )23 מקובל.
 התכונה בעל )26 בישראל. השרירים לאיש
 שניים מצויים כמוהו )27 הזיות. לעורר

 יחידת )31 באפריקה. נהר )28 במכנסיים.
 )33 המפורסמים. ההגדה משירי )32 חשמל.
 שרו. )37 פלצור. )35 בחיל־אוזיר. יחידה

חי )46 בפה. מצויה )45 פסח. לחם )39
לגוף רומז כינוי )48 פיסה. )47 ננית,
 כשמידר־ ואליו ממנו הולכים )51 נוכח.
 רבן, )55 פיקדון. גניבת בגידה, )53 דרים.
)58 ההגדה. של החתול )56 בהגדה. נזכר
)60 מאוזן. 49 כמו )59 החיים. בין מצוי
)63 מתבונן. מחפש, )62 בצק. לעיבוד כלי
 מים )65 כאלה. יש לקדוש־ברוך־הוא גם

 מילים בשתי פעמיים )66 מקור. קפואים
מט )70 אמריקאית. דרום מדינה )68 (ר״ת).

הב! )73 הבנים. מארבעת )72 בריטי. בע

ו75ג חשב׳ו
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידד, זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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