
 בגילה. לאשה ביותר מסוכנות שהן קשות, מחלות־ריאה
.72 בת גולדה היתד, אז

 אל מאיר גולדה מגיעה היתה שבועות לכמה אחת
הצ בריאתה כאשר כימעט־חנק, של במצב בית־החולים

 יותר אז עישנה שגולדה העובדה נוזלים. של טברות
 (סיגריות החריף, מהסוג ליום, סיגריות חפיסות משלוש

 שחור, קפה כוסות עשרות ביום ללגום ונהגה צ׳סטופילד),
 מגיעה היתד, כאשר מחלתה. על להתגבר לה עזרו לא

 השתדלו והרופאים קשה, טיפול לה ניתן לבית־החולים
זמן.״ לי אין מהר, ״תגמרו מיצוותה: את למלא

 כבדרך־פלא נעלמו כראש־ממשלה, גולדה כשמונתה
כראש־ד,ממ שהושבעה לפני ספורים ימים מחלותיה. כל

 שאושפזה אחרי בילינסון מבית־החולים יצאה היא שלה
ההו שלה. מחלת־הריאה ביגלל התקף־חנק בעיקבות בו

 מאחר לבדיקות אושפזה ״גולדה :אז אמרה הרישמית דעה
 מכתירה אל מצויץ.״ מרגישה היא עכשיו ברע, שחשה

כב בטענות אז באו ז״ל, ספיר פינחס מאיר, גולדה של
!״אותה יהרוג ״התפקיד : דות

 של למותה האחריות עליו תוטל פן שנבהל ספיר,
 לתקופת־ביניים, רק הוא ״המינוי להסביר: מיהר גולדה,
חודשים.״ לכמה

 חמש במשך ראש־ממשלה היתד, מאיר גולדה אולם
 מדינת־ישראל. של ביותר הקשות השנים חמש — שנים

 יום־הכיפורים. מילחמת היתד, אלה שנים חמש במהלך
 בצד כבדות האשמות אז הוטחו מאיר גולדה של לעברה

 בריאה גולדה היתד, תקופה אותה בכל אולם דיברי-נאצה.
 בכלל. כימעט רפואיים לטיפולים נזקקה לא צעירה, כאשד,
 פסיכוסו־ ״בריאות מטבע־הלשון את אז טבע הזה העולם

בעולם. שנפוצה מאטית״*,
נד או נעלמות שמחלות התופעה ידועה במדע גם
 וללא רם, בתפקיד הקשור העז כוח־הרצון ביגלל חקות,

המחלה. לעצם קשר
״ברי כי מודים, מומחים רופאים גם אולם

כת מאיר גולדה של הפסיכוסומאטית״ אותה

 ורע אח לה אין ראש-ממשלה שהיתה קופה
להם. המוכרת הרפואה כתולדות

סרטן־דם
כרוני

 גופני. = סומאטי נפשי, = פסיכי *
 גופניות מחלות בין הגומלין להשפעת מתייחסת
נפשיים.

 בבית-החולים מאיר גולדה מתגוררת ממש יום !ך•
 מבית־ הן שלה החופשות כאשר בירושלים, הדסה *

להיפך. ולא החולים,
 סובלת מאיר גולדה כי בהרחבה פורסם שכבר אחרי

ניתו של סידרה כבר עברה שביגללה ממחלת־עיניים,
 היתה שביגללה הבלתי-מסוכנת, סרטן-העוד וממחלת חים,

נתגל המפורסם, הוכמן אברהם הפרופסור של בטיפולו
 (תשקיף, גולדה של סרטן־הדם מחלת על הידיעה גלה

מכריה. בקרב בהיר ביום כרעם )2149 הזה, העולם
 כמה כבר כרוני מסרטן־דם סוכלת גולדה

שנים.
הפרו של במחלקתו בטיפול נמצאת היא שנים מזה

 בבית־ שרת במכון לריפוי־דם, במרכז איזק, גבריאל פסור
בירושלים. הדסה החולים
 כמה ועד מאיר, גולדה סובלת ממה בדיוק להבין כדי

 הדם סרטן המחלה, את להכיר כדאי מחלתה, מסוכנת
הכרונית). הלוקמיה (או הכרוני

 כדוריות־הדם של תקין שאינו ריבוי היא הלוקמיה
 חיידקים כניסת בפני עצמו על מגן האדם גוף הלבנות.

 בדם יש (לויקוציטים). האלה כדוריות־הדם בעזרת שונים
 לתפקידים המחולקות כדוריות־דם.לבנות, של קבוצות כמה

 בין הוא תקין, במצב־בריאות הכולל, מיספרם לגילאים. או
 לוקה כאשר למישטח־דם. לבנות דם כדוריות 8000ל־ 6000
 חיידקים כניסת למנוע מנסה והוא קשה, בדלקת הגוף

 עד הלבנות כדוריות־הדם מיספר מגיע בהם, ולהילחם
אלף. 30 או 20־ל

 לבנות כדוריות של מסויים סוג מגיע בסרטן-הדם,
 את ממלאות אינן לבנות כדוריות־דם אותן אלף. 100ל־

בתאים ופוגעות ומתרבות הולכות אלא ,

וסרטן־ הכרוני סרטן־הדם
ב כלל בדרך פוגע

 ״הרופאים כאחד רבות שנים מזה הנחשב אפור, שיער
ירושלים. של החתיכים״

טל מאיר. גולדה של חדרה דלת נעולה בינתיים
 שלו הסודי המיספר ואת מיטתה, ליד הוצב מייוחד פון

גלילי. וישראל פרס שימעון מישפחתה, בני רק יודעים
 של בריאותה במצב רגיעה חלה כאשר פעם, מדי
כני על אוסרת גולדה מזכירתה. גם לחדר נכנסת גולדה,

 אסור כי יודע בית־ד,חולים צוות וגם לחדרה, מבקרים סת
 בכל לחדר להיכנס רשאי איזק הפרופסור רק להיכנס. לו

 ואת המזון את להיכנס. אסור אחרים ולרופאים לאחיות עת.
הנמ גולדה של לבן־מישפחתה האחיות מוסרות התרופות

הבו בין שהוא הוותיק, לנהגה או בחדר, עת באותה צא
 במקום מבלה אכן והוא הכניסה, להם שמותרת דדים
״ תמימים. ימים

— תהפוך פן הרופאים של חששם עד בוסף
 של הכרוני סרטן־הדם מחלת — הפכה שככר או

 מחלו■ כד אליה חזרו אקוטי, סרטן־דם גולדה
:הישנות תיה
 ואלה בעצמות, פגע סרטן־הדם ללכת. לה קשה •

 שלה בצילומי־ד,רנטגן כבעבר. ויציבות חזקות אינו שוב
 הרפואי במינוח בעצמות. ״חורים״ ממש לדאות אפשר

 של_ הבניין חומר אוסטאופורוזים. זו תופעה נקראת
וח נחלש, הדיוטות בפי סידן המכונה מות,

שלה_ מחדת־העיניים •
ען מכאיב קטנה נורה ל

 בפעם, פעם .מדי
 ,קשה. דלקת־ריאות

מסוכנת הריאות
 האפשו■ •

 הרופאים של חששם
 תח" קל. בהתקף־לב

 לקתה האישפוז
 המדובט כי פחתה
כי היה הגדול

 עג אולם
 שסרטעי

היא
ע?

א ח הדו״ ל מ שון ה  הרא

ה3־3ג8מ על ח או  רי

תי ד האמי ה ש ד ל ו  ג

ם מאיר: ד ה ט ר ס
1113' 01*313□■ 31090□■]

 הדסה בית־החולים היה נראה האחרון השישי יום ף*
 ראש־הממשלה מישרד שמול הרחבה כמו בירושלים, ■6

 אריה או ידין וייגאל ממשלה, ישיבת שמסתיימת בעת
 שדרים עיתונאים, עשרות באוזני הצהרות משמיעים נאור

וצלמים.
 הרעה שחלה היתד״ הארץ ברחבי שפשטה השמועה

 הערב שעות לקראת מאיר. ׳גולדה של במצבה ניכרת
 הרופאים וכי נפטרה, גולדה כי המרושעת השמועה אמרה
 רחבי־תבל מכל טלוויזיה ציוותי בסוד. זאת שומרים עדיין
 שלחו בהרצליה אולפני־ההסרטה לבית־החולים. הגיעו

בית־החולים. לשער אולפן־נייד
 :הכל את להרגיע יכלו ״הדסה״ עוכרי אולם
משתפר.״ ומצכה גוססת אינה חיה, ״גולדה

״בריאות
ת טי א מ סו כו סי פ

 כותרות את כובש מאיר גולדה של כריאותה צכ !*ץ
הממ כראש מינוייד, ערב רבות. שנים כבר העיתונים ■יי!

 יותר גולדה של הבריאותי מצבה היה ,1969 במארס שלה,
 באותה כימעט בילינסון, בבית־החולים ביקרה היא ממדאיג.
 מונתה כבר כאשר יותר, מאוחד ביקרה, שבה תדירות

של בסידרה לקתה גולדה הכנסת. במישכן כראש-ממשלה,

 מי את בחיים להחזיק היה ניתן האחרון לעשור עד
 אחד. חודש במשך היותר לכל האקוטי בסרטן־הדם שלקו
להח לעיתים המצליחה טיפולים, של סידרה קיימת כיום
 אחדים, חודשים במשך אקוטי בסרטן־דם החולה את זיק

שנים. כמה במשך אף ולעיתים
 הדם. תוך אל קשים רעלים של הזרקה :הטיפולים בין
 ומחסלים הממאירים התאים את תוקפים אלה רעלים
 ביניהם סיכונים, כמה בחובו טומן זה טיפול אולם אותם.
להן. נזקק שהגוף הבריאות ברקמות פגיעה

 בסרטן- חולה האדם כאשר ייאוש, של שבמצב מובן
סיכון. כל עליו ליטול מוכן הוא אקוטי, דם

בריכוז בריאות כדוריות־דם הזרקת :אחר טיפול
 שבישר מדעי, מחקר פורסם באחרונה הגוף. תוך אל גבוה

מה סרטן־הדם לחולי להשתיל יהיה אפשר בקרוב כי
הלבנות. כדוריות־הדם את היוצר עצמות,
 כעיקר לוקים האקוטי כסרטן־הדם כעוד •

 של מחלתם הוא הכרוני סרטן־הדם צעירים,
 סוגי שני כין מהותי הכדל קיים יותר. קשישים

מיידי כמעט מוות פירושו האקוטי סרטן-הדם.
 להמשיך אפשר הכרוני סרטן־הדם עם ואילו

 היא העיקרית כשהסכנה רכות, שנים לחיות
לאקוטי. מכרוני יהפוך שהוא

 מגלים כשהם פעם בכל הרופאים נלחמים זו בסכנה
 החדרה כימותראפיה, היא הטיפול דרך כרוני. סרטו־דם

 חולד, מקבל כאשר לגוף. רעילים חומרים של הזרקה או
 לו יש הכימותראפיים, הטיפולים את הכרוני סרטן־הדם

ארוכה. תקופה סרטן-הדם עם לחיות להמשיך סיכוי
 לא־נעי- תופעות־לוואי יש הכימותראפי לטיפול אולם

 מוחלטת התקרחות היא לעין, הנראית מהן, אחת מות.
 קרח האדם הופך הטיפול בעיקבות הטיפול. מקבל של

 אחדות, שנים הנמשך הטיפול, תום אחרי ורק לגמרי
מחדש. לצמוח שערו יתחיל

 הטיפול את לקכל מוכנה אינה מאיר גולדה
 ״אני כוחה. ככל כרופאיה נלחמת והיא הזה,
הס הראש,״ על שלי השערות עם למות רוצה
לש אפילו הסכימה ולא איזק, לפרופסור בירה

אותה. לשכנע ניסה שכהם הנימוקים את מוע
מאחרי

נעולה דלת
 קשה גולדה. של לליבה מבין עצמו איזק גם כי ראה ר
 פית- להופיע הזרקורים, במרכז עמדה חייה שכל לאשה, —

 אחותה שלה. לשערות חולשה יש לגולדה קרחת. אום
 של מיטתה ליד בארץ, חודשיים כבר היושבת שיינדל,
 גולדה כי אמריקאי, לעיתון בראיון פעם סיפרה גולדה,

 בו מטפלת והיתה הארוך, בשערה מאוהבת תמיד היתה
 איזק, מבין זאת כל כפייתי. כימעט באופן אותו ומסרקת

בעל נאה, גבר למחלות־דם, בארץ הגדולים המומחים אחד

דחסר סתוגדת נולדה


