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נעיריס. סכדת בגליל 1970־0 בסיפולגו בםב*ת הנ״י

* חנם ו י חי* ד. פיך ואו*־*ית וזיובית גערה ^8■ ב ן אום רב חי ג  ליון יי ע
■לה. הסברת את

 ההדר** כסקבד* ד קי ת• ר לס ־11■ כי *לפלפ לה תפל•■ יל* תסב* ל* הסברס
בו חיי י, ם*םץ הדורס סבב כל ו פנ ו  גוכגית לוז פעי בפסי. ■ד אינסלקסראלי ג
דנו על פופלבת ס. נ■־ הסו רפת 0■ דה פור* הי* כי סברס תולה לכל י כילה י בו
לן ות חנותי הליסודיוס, הפעילויות בפל להפתתף ס׳ו הפיזיו ה. פי פני נתנאי גג בעבורו. ו

ח ספדת חולי 5000 ססופלים ■לנו בסרכז  ר.נ כנה. מ עד בגיס 0-0 ניליס גסוו
ז, - פיזית נענודה סקגועי לא ספיעל סקבועות סל רב בסספד ועובדים .ופדי□י - :ר. בגי

סו, לסרוזקים, ;וסאית הי הסכלה הדורסים הסקבועות רעד 1400 סו .י ר - אפדסאיי גנו ל י -  

. סוביאלי עובד כלכלן, י ו כ *, כסורינ, העובדיב פם־ת חולי י■ ו  ת לו תפס נגנו
נכרת. הנלאה נ תפידדב את וססלאיס - ופו* ספגריס, לילדים במוסדות

ה בסים על להיות ברין לליפוריס לקבלתה הדיקול . כי.ודי בו י נ

דלתות לפתיחת
גס כמוהם חולי־סוכרת, מעובדים

בע ללא בעבודה השתלבתי .8ה־
יות.

 כל את תקבל שהמחלה ההלטתי
 שהדיאטה יודע אני תשומת־הלב.

 אילו אדם. לכל בריאה אוכל שאני
 הו־ דיאטת על שומר אדם כל היה

 בריא, היד, העולם כל לי־סוכרת,
 את בדיוק יש זו שבדיאטה מכיוון

ה לקיום החשובים המזון מרכיבי
בריא. באופן גוף

 קולם את המאבדים שחקנים יש ,
 מאשר בשנה יותר רבות פעמים

ה אי־פעם לי שגרמה ההפרעות
סוכרת.

ה מינון הופעות, של בתקופה
הפעי כי יורד, בזריקה אינסולין !

אינ להפרשת גורמת הפיסית לות
הופ בלי בתקופה מוגברת. סולין

אינסולין. ליותר זקוק אני עות
 חשוב כשחקן, להתפתח על־מנת

 לראות כדי לחו״ל, לצאת מאוד לי
לי חזרתי, בלונדון טוב. תיאטרון

 הזמנה ומצאתי למלון, אחד, לה
 ניגשתי בבוקר במישטרה. להתייצב
 מדוע להסביר והתבקשתי לתחנה,

 מזרק. בהדרי בסל־האשפה מצאו
שאי השתכנע אכן בתחנה שוטר

לסמים. מכור נני.
 מיכתב בדרכון עימי נושא אני

ש המסביר שלי, האישי מהרופא
 לא זאת למרות סוכרת. חולה אני

 ביגלל במכס, אותי מעכבים פעם
 נושא שאני הגדול מלאי־ד,מזרקים

עימי.
 כיצד יודע אני שנה 16 אהרי

 להיות לי חשוב הסוכר. את לאזן
בדי לעבור מקפיד אני ולכן בטוח,
הרופאים. להוראות ולהישמע קות,

 על למדה ואשתי בריאים, ילדי
ה ומהוראות מהסיפרות המחלה
רופא.

מ הוא בהזרקה הראשוני הפחד
 לי יש היום אבל המחט. החדרת
מזוכיסטי. תענוג
מק במסיבות, הרבה מופיע אני

 כ־ ושותים שאוכלים באנשים נא
יותר אסור לי כאשר אוות־נפשם,

מש בסוכרתיים המטפלים והצוות הרופאים פנימיה. המעסי־ מרבית
מסוגל שהסוכרתי להסביר ובעל־פה, 'בכתב תדלים, מסתייגים קים

אדם. כל כמו לכישוריו, בהתאם מיסגרת בכל להשתלב בתנאי בתי־ספר

ה יש להם אחת. מכוסית־משקה
לבחור. חופש
שימעון. של סיפורו כאן עד'

או אובל
מתוק משקה

אלף 60 מצויים ישראל ף*
 מהם אלף 20וכ־ חולי־סוכרת, ■-

ב אינסולין. בזריקות מטופלים
ב לסוכרת לייעוץ הרופאי מרכז

 ביי־ בבית־החולים הנעורים גיל
לרון צבי הפרוס׳ בהנהלת לינסון,

הזרוע, בעור האינסולין את להרריק אפשרמזריקים היכן
והעכוזיס, הירכיים ובעור הבטן בעור

העור. להתקשות גורמת קמום באותו חוזרת שהזרקה מכיוון לחילופין,

 לתאים מהדם מועבר הסוכר אין
נז לכן הכליות. אל ממשיך והוא
 (צמא, יותר רב לנוזל הכליות קקות

הסוכר. את להמיס כדי שתיה),
 השתן דרך אובד סוכר הרבה
ל מנוצל ואינו מישקל), (איבוד
 הגוף לפעילות הדרושה אנרגיה

הכרה). ואובדן (טישטוש
 הלבלב צעירים, חולים אצל

 והם אינסולין, לייצר מסוגל אינו
ש בעוד החומר, להזרקת זקוקים

אינ מייצר הלבלב המבוגרים אצל
מספי שאינה בכמות אבל סולין

בכדורים מטופלים הם ולכן קה,

 יעילות את המגבירים ובדיאטה,
הלבלב.

 מבוגרים אצל המופיעה לסוכרת
 (תורשה), מישפחתית נטייה יש

 הוכחה לא שבסוכרת־נעורים בעוד
תורשתית. נטייה

 שישנם לכך לב שמו הרופאים
זי אחרי שהופיעו מיקרי־סוכרת

 לא עדיין אולם בווירוסים, הום
לסוכרת. וירוסים בין קשר הוכח

 או אינסולין של גדולה כמות
שה מבלי אינסולין זריקת מתן

 גופנית פעילות או אכל, חולה
 על־ידי מכוסה שאיננה מאומצת

 גורמת אוכל, של מתאימה כמות
 ל״היפו־גליקמיה״. לחולי־הסוכרת

הז חולשה, טישטוש, יחוש החולה
ה הכרתו. לאיבוד עד רעד, עה,

 אוכל לו לתת היא הראשונה עזרה
 את המאבד חולה מתוק. משקה או

זריקת לו להזריק יש ההכרה,

וולף, שלמה אצללתפקיד בשרה
מ־ הקיבוצניק

ה לשירותו האחרון בחודש הסוכרת התגלתה אפק,

 לגדוד. יחזור וכי שחולפת מחלה שזו חשב הוא צבאי.
 תפילתו בריאים. ילדים לשלושה ואב נשוי שלמה היום
ילדיו. ביטחון למען למחלה ריפוי שימצא היא

 את להעלות כדי הכל גלוקאגון.
בדם. רמת־הסוכר

 ב״היפו־גליק- טיפול מיקרה, בכל
 החולה, את מייד מאושש מיה״
 רגילה. לפעילות לחזור יכול והוא
 ״היפר־גליקמיה״, הוא הפוך מצב

 האינסולין בכמות חוסר יש כאשר
 דורש הגוף כאשר או שהוזרק,

 מחלת- של במצב אינסולין, הרבה
וכדומה. שילשולים חום,

 רמת־ היא מה יידע שהחולה כדי
 כשלוש עורך הוא בדם, שלו הסוכר
הבדי שתן בדיקות ביממה פעמים

 מסוגל חולה וכל קלה, עצמה קה
 בעזרת בביתו, אותה לבצע ללמוד
 בהתאם צבעו את המשנה כדור

הסוכר. לכמות
 המעריכה בדיקת־השתן, לעומת

 בדם הסוכר בדיקת הסוכר, את
 החולים רוב אבל מדוייקת, היא

ה מחיר את לממן מסוגלים אינם
 טרנסיסטור, בגודל שהוא מכשיר,
נל כשהדם בדם, הסוכר לבדיקת

 לעשות יכול והחולה בדקירה, קח
 הוא המכשיר מחיר בעצמו. זאת
דולאר. 350

מוכ תהיה שהמחלה רוצה הייתי
 הרחב, לקהל הנכונה בצורתה רת

 ויום למחקר, כסף ייתרם ואולי
מרפא. יימצא אחד

הדוקטור. דברי כאן עד
הלם
וחדדה

 ,ש*לד יכול הסוכרתי ילד ך*
 ולתפקד המיסגרות, בכל תלב • י

 שושנה אומרת —בני־גילו כל כמו
אמיר.

הסוצ העובדת אומרת
: יאלית

 ל־ לראשונה המחלה כשמתגלית
וחר הלם היא התגובה מישפחה,

 הילד על משגיחים ההורים דה.
ש בעוד עין, ממנו מסירים ולא

 מה מבין ולא טוב, מרגיש הילד
שמכרי מרגיש הוא ממנו. רוצים

 מכאיבה, זריקה לבצע אותו חים
 ומפריעה. שמגבילה דיאטת־מזון

 חייו. ימי לכל שזה לו מסבירים
הוא ונענש. אבוד 'מרגיש הוא

)66 בעמוד (המשך
- 65

 הסוכרת עם חי הוא לשניים. ואב
 שנה. 16 מזה

•טימעון: מספר
 בא גיסי למוות. אחותי נדרסה אז

 אנשים הם הורי כך. על לי והודיע
היי היחידי. אחיה ואני קשישים,

הורי. לפני חזק להיות מוכרח תי
ל יצאתי חודשים כמה כעבור
 אנו־ קרן מטעם במילגה אמריקה,

 לימודי להשלמת ישראל, קר! י ר
ו מוגבר, צימאון חשתי בדראמה.

לה לרוץ נאלצתי דקות חמש כל
שתן. טיל

 מה לשאול כדי לרופא ניגשתי
בו ״ברוך :לי ונאמר הדבר, פשר

למועדון.״ אך
טי לקבל והתחלתי לארץ חזרתי

 ועשיתי טוב. תלמיד הייתי פול.
לי. שנאמר מה כל

להצ לבמה, חזרתי חודש כעבור
ד,נרי בתפקיד עת, לכל אדם גה

 יותר מטופלים קרפ, משה והד״ר
ב לין במירפאת ילדים. 500מ־

 אלכסנדר הד״ר בהנהלת חיפה,
 ב־ ילדים. כ־ססר מטופלים רבינא,

בהנה סורוקה, בבי״ח באר־שבע,
 מטופלים וייצמן, שימעון הד״ר לת
וער בדואים ביניהם ילדים, 30כ־

 מרכז אין בירושלים מהאיזור. בים
ליי והזקוקים בסוכרת, לטיפול

 תושבי לביילינסון. מופנים עוץ
 לביילינסון, ישירות מופנים אילת

 ישירה בטיסה מגיעים שהם מאחר
לתל־אביב.
קרס: מיטה הד״ר מסביר

 של תוצאה היא נעורים סוכרת
 ליצור (פנקריאס) הלבלב אי־יכולת

האינ אינסולין. של מספקת כמות
ה את המעביר חומר הוא סולין
 לשם תאי־הגוף, לתוך בדם סוכר

הנור רמת־הסוכר אנרגיה. יצירת
 מ״ג 110 עד 70 היא בדם מלית

חולי־סוכרת אצל דם. סמ״ק 100ב־

ל מת הרע מקור ך *1 ך ך* |
י  מפעילות חיל יי1# /1י

 שבלבלב, איילגרהנס של לקויה
האינסולין. את לייצר שתפקידם


