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אח לתחום השייכים שונים בנושאים מים
 כלל זוכים אינם ראש־חממשלה, של ריותו

 שהיה אחרים, מנושאים בתשומת־ליבו.
 בעניינם, החלטות ולקבל בהם לטפל אמור

לחלוטין. מתעלם הוא
 היחידי שהשר לכך הסיבה אולי, זוהי,
 ולדון לשוחח עימו, להיפגש מרבה שבגין
 לשרים דיין. משה שר־החוץ הוא איתו,

להת אחת לא הזקוקים בממשלה, אחרים
 יש מישרדיהם, בענייני בגין עם ייעצות
 כלל אליהם מתייחס אינו שבגין הרגשה

בקיומם. מבחין ואינו
 שהמצב האפשרות גם קיימת מאידך,

 של ישירה תוצאה הוא בגין, נקלע שאליו
 חודש. 13 לפני החלים ממנו התקף־הלב
 נזק הנראה, ככל גרם, הקשה התקף־הלב
 נוסף ולמוח, ללב דם המספקים לכלי־הדם

 את שגרם העורק של (אינפארקט) לאוטם
הקודם. התקף־הלב

 מצב להיווצר יכול הדבר, כך אומנם אם
 אל זעירים קרישי־דם הלב ״זורק״ שבו

 הם ואלה המוח, אל המובילים כלי־הדם
 טישטוש של זמניים למצבים הגורמים

מהמציאות. וניתוק
 באמצעות רק לוודא ניתן זאת אולם
 את המגלה רנטגן) (הסרטת מיוחדת בדיקה
 זוהי הלב. באיזור כלי־הדם של מצבם

 במיוחד, נעימה ולא מסובכת די בדיקה
 אומנם בגין מנחם אם כלל ברור ולא
זו. מעין בדיקה באחרונה עבר

 שעמדו בגין, של שרופאיו רק ברור
 לחפש ניסו הכללי, במצבו ההידרדרות על

 לתפקד לו ויאפשר מצבו על שיקל פתרון
 התגלה תרופות באמצעות הטיפול כרגיל.

לנ האפשרות הועלתה ואז כבלתי-יעיל,
 של ניתוח באמצעות מצבו את לשפר סות

ביי־פאס״). (״קורונארי ורידית״ ״עקיפה
שי לגרום המיועד ניתוח־לב־פתוח, זהו

 ולמוח. ללב הדם לאספקת מיידי פור
 וריד פיסת מהרגל נוטלים זה בניתוח
 הירך, לעור מתחת קרוב הנמתחת ארוכה
 בווריד משתמשים למיפשעה. ועד מהברך

 מיספר מצויים שלאורכו משום דווקא, זה
 יזרום שהדם להבטיח המיועדים מסתמים

הלב. אל — בלבד אחד בכיוון
 בניתוודהלב- מחברים, זו וריד פיסת
 אל דק, וחוט־משי מחט בעזרת הפתוח,
 השתלת מעין זוהי למעשה הכלילי. העורק

 והמוצרים האטומים כלי־הדם במקום וריד,
מהתקף־הלב. כתוצאה שנפגעו הלב באיזור

לא למה_______
ורידית״! ״עקיפה

 נותנת זו מעין ורידית״ קיפח *7
 את מייד ומסלקת מיידיות, תוצאות

 חוסר־הדם מחלת של תוצאות־הלוואי כל
 המיק- במרבית גורמת, היא בשריר־הלב.

החולים. של במצבם מפליא שיפור ,־ים
 בגלל לאמתה, ניתן שלא ידיעה על־פי
 להתייחס בעניין הקשורים כל של סירובם
 בגין למנחם באחרונה הוצע בגלוי, לנושא
עקיפה־ורידית. של כזה ניתוח לעבור

ה את דחה ידיעה, אותה על־פי בגין,
 משום לא הסף. על כזה ניתוח לעבור רעיון
 ותוצאותיו. הניתוח מפני חושש שהוא

 שבעיקבות האפשרות מן נבעה התנגדותו
 תקופה מאושפז להיות ייאלץ כזה ניתוח

 בניט- צורך שיהיה אף וייתכן ממושכת,
 חודשים לשלושה־ארבעה המוחלט רולו

תפקידו. למילוי מסוגל שיהיה עד
 שבהם חולים של החלמתם בדרך־כלל,

 למדי. מהירה ורידית״, ״עקיפה מבוצעת
 לחיים לחזור שבועיים תוך מסוגלים הם

 הרגיל והעבודה החיים ולמסלול תקינים
שלהם.
 אלה במיקרים ההחלמה שסיכויי אלא

ה של בגילו תלויים הם אינדיווידואליים.
 ובמצבו הכללי בריאותו במצב מנותח,
 חזו בגין של שבמיקרה ייתכן הנפשי.

 זו ביותר, הקשה האפשרות את הרופאים
 עצם ממושכת. תקופה לאורך החלמה של

 בעיני לחלוטין אותה פסל הזאת האפשרות
ראש־הממשלה.

 בעצת לשמוע בדרך־כלל נוטה אינו בגין
 באחרונה לו יעצו הם למשל, כך, רופאיו.

 אך פעילותו, שעות את במיקצת לקצר
 התעייפותו למרות להם שועה אינו הוא

 נוהג הוא בריא,״ מרגיש ״אני המהירה.
 שעות על אי־הקפדתו את בתרצו לומר

עליו. שנגזרו המנוחה
כר לתפקד מסוגל אינו שבו זה, במצב

מע ראש־הממשלה, בתפקיד במיוחד אוי,
 כל בקרב וחששות דאגה בגין מנחם לה

 והחרדים האמיתי, למצבו המודעים אלה
 מכך לנבוע העלולות החמורות להשלכות

כולה. המדינה מצב על

 לתרסת 5 מועדון
חדשה

ב ,5 הס רח׳ בי א תל-

297263 טל׳

יוני חודש תוכנית
1.6.78 ה/ יום

כיום מצרים •
העתונאי של ביקור רשמי

לברכט הנם
במצרים) שצולם סרט (יוקרן

8.6.78 ה/ יום
הגבעה״ ״אל *

הבמאי של אנטי־מלחמתי סרט
תיכון יגאל

הבמאי) עם דיון — הסרט (בסוף

15.6.78 ה/ יום
ברכט ברטולט שירי ערב •

לליריקה״ רע ״זמן
אבני סטלה ביצוע:

22.6.78 ה/ יום
בשטחים? קורה מה •

הערכות) עדויות, (עובדות,
ואחרים לנגר פליציה עו״ד עם

29.6.78 ה/ יום
ופוליטיקה שירה •

המשוררים עם
לאור ואיציק אל־קאסט סמיח

 מזנון — מלא מיזוג־אוויר
ג׳ בימי גם פתוח המועדון

טילון ן־ רו ת ב ה
 *- עמוסים בכבישים חופשית תנועת

* מקום בכל בשפע חניה
* לליטר ק״מ 45 — אפסית דלק צריכת

 — וחסכוני נייד נוח, קל, אמין, רכב פילי
 ומתאים הדרישות כל על בדיוק העונה

).90 עד 16 אחד׳(מגיל לכל
 חלפים מלאי מוסכים, רשת

:מצויין ושרות
 ,110 פ״ת דרך המהיר, :תכ-אביב

253641 טל.
 664803 טל. ,74 הרצל קפלו, :חיפה

 521813 טל. ,44 אלנבי ;י.א.ב.
,63 הרצל וולפוביץ, : נהריה

920543 טל.
 השרון דרך סמוראי, :השרון הוד

 34353 טל. ,20
אהרונוב, : חדרה

 22667 טל. ,25 הנשיא
מייזליש, :נתניה

 22843 טל. ,11 ספיר
 בהפצה המעוניינים

 נוספים באזורים
ת״א ,622671 לטלפון יפנו

ל מ ד ה ו רובקס
אומגות כיצירת המעוצכים הטפטים ביותר היפה המתנה

מפוארים אמנות וספרי אלבומים
הצייר של

גת משה

חה יוצגו הנ  250ס/ של ב
העברי הספר בעובוע המכירה בדוכני

סטימצקי1״בלעדי הפצה

212667 הזה העולם


