ערב הגשמת ׳חרומו היתגלתה אצר המיועד
>

הנחחו
דעות לא סיפרו מה יש לבגין ,ממה הוא
סובל ובאיזו מידה ישפיע מצב בריאותו
על כושרו לתפקד כראש־ממשלה ן
■ ״עוד מוקדם להעריך זאת,״ התחמקו ה
רופאים מקביעת עמדה רפואית מוסמכת.
הם סיפרו לציבור את האמת ,אבל לא
את כל האמת .האמת היתד ,שמנחם בגין
אומנם לא נתקף בהתקף־לב ,אבל הוא אוש
פז בשל מצב של אנגינה פקטורים ,שהיא
מחלת־לב קשה ומסוכנת ,אם כי אינה מוג
דרת בתחום התקפי־הלב.
על פי ההודעה הרישמית אושפז מנחם
בגין .אחרי שהתעורר משנתו ביום ב׳ ב־

פקטורים היא מחלה שיש בד כדי להגביל
את כושרו של אדם לתפקד והמחייבת אותו
לאורח־חיים שאינו זהה בדיוק לזד ,שחייב
ראש־ממשלד ,לקיים.

^ סיל י י ר ו
ח ? על ה חז ה
ך• אנגינה־ פקטורים )בלאטינית :תעו
!  1קת־חזה( היא אחת ממחלות־הלב הנ
פוצות והשכיחות ביותר אצל אנשים שמעל
לגיל  .50הסימפטום הידוע ביותר שלה

חוו ת־ ה ד ע ת ה מו ס מ כ ת

 7111111X^171 1111 \ 71עדיוה ,רעייתו של מנחם בגין והבת הצעירה,
 1\ 111 11 1.11111ע 1 1 1 11לאה ,ביקרו אצלו כמה פעמים במשך היום
הראשון לאישפוזו .לא ניכרו כל סימני־דאגה על פניהן כאשר עזבו את בית־החולים.
י £א נמצאו שום סימנים להת-
 / / /קף־לב נוסף,״ הרגיע הד״ר שלמה
לאניאדו ,מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית-
החולים איכילוב .היה זה שעות מיספר
אחרי שהמייועד לראשות־הממשלה ,מנהיג
הליכוד מנחם בגין ,אושפז במחלקה זו
בשעה שלוש בבוקר יום השני השבוע.
היתד ,זו הודעה אמיתית ,כמו שאר ההו
דעות הרפואיות המרגיעות בדבר מצב ברי
אותו של בגין .מנחם בגין אומנם לא לקה

]

בהתקף־לב נוסף ,מהסוג שכמעט הביאו ״אל
סף המוות״ כדבריו ,לפני כחודשיים וחצי.
אלא שההודעות הרפואיות וההצהרות ה
מרגיעות שנמסרו מפי חבריו של בגין
להנהגת הליכוד ,לא היו שלמות.
הן סיפרו לציבור ממה לא סובל בגין.
ניסו לייחס את מצבו לעבודה המאומצת,
למתח ולעייפות שהיו מנת חלקו בשבועות
האחרונים ,מאז שוחרר מבית־החולים ב־
עיקבות התקף־הלב הקודם שלו .אבל ההו־

בהכרה מלאה

סיפרה חסיה ,בתו של מנחם בגין על אביה ,וחיוך
אופטימי נראה על פניה כאשר ביקרה אצלו בשנית
בבית־החולים .רק בני־המישפחה הקרובים ביותר ושניים־שלושה אנשים מחבריו לעבודה
זכו לראותו במיטתו ,ביחידה לטיפול נמרץ אשר נמצאת בבית־החודים איכילוב.

24

....................

.... .1

ברגע זה ,אי-אפשר להינבא מה יהיה מצבו של מנחם
בגין .ניתן לאמוד את כל האפשרויות ,לכאן או לכאן ,רק
באחוזים.
את האפשרות שמנחם בגין יחזור בעתיד לחיים הפולי 
טיים ושימלא בהם תפקיד חשוב ,אפשר לאמוד ב— 40$-
כנגד  601שהדבר לא יהיה אפשרי.
לפני חודשיים לקה בגין בהתקף־לב )אינפארקט( מאסיבי.
הוא עמד על סף המוות ,אבל התאושש.
השבוע נתקף כאבים חזקים; אן לא לקה בהתקף־לב שני.
הכאבים מורים על נזק לכלי-הדם המספקים דם ללב,
נוסף על העורק שנסתם ושגרם להתקף הקודם .זהו מצב של
״אנגינה פקטוריס״.
במצב כזה נהוג ,בארצות-הברית; לערוך מייד בדיקת-
רנטגן מייוחדת ,כדי לעמוד על כל כלי-הדם באיזור הלב.
בארץ אין נוהגים לעשות כן ,כי השיטות כאן שמרניות יותר.
בבית-החולים איכילוב גם אין בנמצא המיתקנים הדרושים
לבדיקה כזו ,ואילו החליטו לבצעה ,היה צורך להעבירו לצורך
זה לבית-חולים אחר.
אם יתברר כי המצב חמור ,יחיה צורך לבצע ניתוח לשם
יצירת דרך אלטרנטיבית-עוקפת לדם )״קורונרי ביי-פס״( .יש
בארץ שלושה-ארבעה רופאים המסוגלים לנצח על ניתוח כזה.
אם יבוצע ויצליח ,יוכל בגין לחזור לעבודה אחרי חודשיים•
שלושה של התאוששות והחלמה.
כך או כך ,במצבו של בגין כעת אין כל ודאות ,לשום
כיוון .המצב יכול להשתנות ,לטובה או לרעה ,בכל עת .בעתיד
הקרוב בוודאי אין להביא בחשבון את שובו לעבודה תקינה.
שעה  02.15כשהוא חש שלא בטוב .הוא
העיר ,לדברי הסיפור את אשתו עליזה,
עימה בילה את חופשתו במלון השרון ב
הרצליה ,ואחרי התייעצות עימד ,יצאו ה
שניים במכונית שומרי־הראש של בגין
לבית־החולים איכילוב.
הסיפור לא היה מדוייק כל כך .לא הי
תד ,זו סתם עייפות ,או סתם מיחושים
רעים שבגינם יצא בגין ,״בכוחות עצמו,״
כדברי ההודעה הרישמית ,לעבר בית־החד
לים .בגין התעורר משנתו בשל תחושת
תעוקה חזקה ביותר בחזה• ,שהיתר ,מלווה
בהרגשת מחנק וקוצר נשימה.
היה זה רופאו הפרטי של בגין ,הד״ר
אליהו לוריא .שהחליט להעביר את בגין
מייד לאישפוז בבית־החולים איכילוב .כי
הסימנים עוררו חשד שהפעם סובל מנחם
בגין מהתקף של מחלת־הלב הנקראת אנ
גינה סקטורים .ואומנם ,הבדיקות שנערכו
לבגין אחרי שהתעורר משנתו ,במשך יום
חג השבועות ,אישרו כמעט ללא ספק את
הדיאגנוזה הרפואית הזו )ראה מיטגרת(.
עבור אלה שנשמו לרווחה כאשר הסתבר
שבגין לא נתקף שוב בהתקף־לב ,לא הי
תד ,בשורה זו בבחינת הקלה .שכן אנגינה

הוא התקפי־לחץ חזקים מאד בחזה )״כאי
לו פיל דורך עליה״ כפי שהתבטא אחד
החולים במחלה( ,הנמשכים במשך מיספר
דקות ,בצירוף נטייה להתפשטות הכאבים
גם לאיברים אחרים בגוף ,כמו הזרועות
או הגב.
אנגינד,־פקטורים הוא שמה הפופולארי
של המחלה ,כאשר במינוח רפואי היא
נקראת כיום ״אי־ספיקה כלילית,״ שם ה
מצביע על סיבת תחושת הלחץ והחנק
ולא על סימפטום המחלה.
אי־ספיקה כלילית היא ליקוי של ,האור
גניזם בהזרמה של דם וחמצן לשרירי-
הלב ,בעיקר בשל הצטררותם והתכווצותם
של העורקים הכליליים ,בשל הסתיידות או
גורמים אחרים .יש אבחנה ברורה בין אי-
ספיקה לבין אוטם שריר הלב .המכונה
בלשון הפופולארית בשם התקף״לב ,אם כי
לעיתים קרובות ע*לול אוטם שריר הלב
להיגרם בשם אי־הספיקה הכלילית.
בפי חולי האנגינדדפקטוריס מתוארת ה
מחלה כהרגשת־מדנק כבדה המלווה באי-
מת־מוות .ד,מיחושים מתחילים בדרך כלל
באיזור עצם־החזה ,באחת הזרועות ,בגב
או בכתפיים .קיים קשר ישיר בין התקף

