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בדר המנוסה בנהיגתו מפליא היווני הנהג
 חודרת היוונית המוסיקה המסוכנות. כים

 תחנות אלף עם היפהפה העמק ואז ללב,
שלו. המסתובבות הרוח

 לבבות
שבודים

 הבנות על עובר הכיפורים יום רב **
 לצום המחליטות מהן אלו במנוחה. ?

 הכיפורים יום גם מפסקת. ארוחה מקבלות
 החופשה במהלך ובשקט. במנוחה עובר

 שהתיידדו הבנות חופשיים. ערבים כמה היו
בדיס לבלות הלכו הדוגמנים עם כאמור

יש או יוונים עם שהתיידדו אלו קוטקים.
 ובבתי־ בטברנות יווני בילוי העדיפו ראלים,
הקפה.
 נוספת הפתעה החופשה, סיום לפני ערב

 בכפר יין פסטיבל והפעם פרידמן. אבי של
 במשעול. מתפתל האוטובוס קזנוס. היווני
 היחידות. הנוסעות אינן הבנות הפעם

 ודרונדאפריקאים. ישראלים אליהן מצטרפים
 לקזנוס. מגיעים מעולה. במצב־רוח כולם

 הגבעה, במעלה בחמורים מטפס שרוצה מי
איר־ אורנה הביטוח סוכנת שאמרה כמו אך

כיצד המחרה, סימוי מהם :השארות ער משיב גינקורוג
ומיחסי־מין? מרידות מושפעת היא האם ממנה, רהישמר

רבות. נשים ער מעיק צוואד־הדח□ סרטן מפו׳ הפחד

7*11x 19 ? ם ו ח ח

 עליו המינואי המלך של ^11 "111
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שנה. 6,000 בן המקורי הכסא של העתק

 בכפר למעלה ברגל.״ שהולך מי ״חמור :ני
 ושוב סוודרים סוודרים, המסורתי: השוק
 לבזבז צריך קונות. הבנות סוודרים. פעם
 התוכנית מתחילה אחר־כך הדולארים. את

 יווניים וזמרים רקדנים להקת האמנותית.
 פאפאנדריאום בשם זקן איש השיאים, ושיא

המת היין כוסות את למלא הוא שתפקידו
 מעולה. מצב־הרוח זו. אחר בזו רוקנות
 תפוחי האש, על הכבש היווני, הסאלט
 מוסיפים רק בדבש והסופגניות האדמה

 ברונדו כולם רוקדים כעת למצב־הרוח.
 :העולם אומות כל הבוזוקי. לצלילי המוני

 ואנגלים ואמריקנים וצרפתים ישראלים
 זרועות משלבים כולם ויפנים, וגרמנים
 הכוח בכל ורוקדים זה את זה ומחבקים
 הרוח מצב רונדו. במעגלי יווני סיוטאקי

לעילא. הוא
 גולשני גילה ספק ללא היא הטיול מלכת

 לבבות. שוברת גילה מקריית־שלום. היפה
 יווני אמיד ג׳ורג׳יו, בד, מתאהב בתחילה

 מתאהב אחר־כך לבילויים. אותה הלוקח
 על מוותרת היא ולבסוף הדוגמן ג׳ק בה

 האי בן יווני סטאפנוס, של לטובתו כולם
 שלהוריו במקצועו כלכלן תואר, ויפה

 הפרידה האי. על זהב וחנויות בתי־מלון
 החלפת נרגשת. ומהידידים מהדוגמנים

 להרקליון המוביל לאוטובוס והופ תמונות
 כאילו ונדמה שבוע עבר ולנמל־התעופה.

 בילו, הן שלמה. שנה באי בילו הבנות
 ערכו שלהן, ליבן את שברו לבבות, שברו
 חוויות מיטען עם הביתה וחזרו קניות
יישכח. במהרה שלא
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 ביותר• הנוראה המחלה הוא פחד ך־
העצ בתוך עמוק המחלחל הפחד, י י

 מהמחלה הפחד מנוח, לך נותן אינו מות,
 כך כדי עד אותי המפחידה האיומה,

בשמה. לה לקרוא מסוגלת שאיני
די כל כאב-ראש, כל קטן, פצע כל
 ומה שקערורית, גוש, כל לא־סדיר, מום
לחץ־הדם. את מעלים ישר — לא

 אנשים נמנעים פחד אותו ביגלל
לרו ללכת פוחדים המחלה, על מלדבר

 הממי- יש לבדיקות. ללכת פוחדים פא,
ההול לרופא, מדי יותר ההולכים מים,
 את המבלים לבדיקות, מדי יותר כים

בבתי-החולים. עיתותיהם
 שכימעט הפחד ביגלל הבורות, ביגלל

 פעם שצריך, חשבתי עליו, שליטה ואין
 גינקולוג רופא אל ללכת ולתמיד, אחת

 שבהם האיברים אחד על איתו ולדבר
צוואר-הרחם. המחלה: פוגעת

 בבית-החולים צעיר לרופא פניתי
 בסרטן, המתמחה בתל־אביב, ״הקרייה״

 סרטו־ ולטיפול לגילוי במירפאה והעובד
בקרייה. צוואר-הרחם

 כי הרופא, לי הבהיר מההתחלה כבר
 לי לאפשר או בשמו, להזדהות יוכל לא

 רשימה לקרוא לי נתן הוא אותו. לצלם
הרופ של ועדת״האתיקה חוקי של ארוכה

 פירסומת לעשות עליו האוסרים אים,
 פה המדובר אין כי לו הסברתי לעצמו.

 היא הראיון מטרת עצמית. בפירסומת
אמו דברים כמה ולתמיד אחת להבהיר

 נשים ולהמריץ הבורות את להסיר רים,
ב עוד לטיפול הניתנת במחלה לטפל

 הסיבה כי לו הסברתי הראשוניים. שלביה
 את לפרסם רוצה אני שבגללה היחידה

 אמינות להוסיף היא תמונתו או שמו
לו, אמרתי אנשים, שייאמרו. לדברים

 את אומר מי ולדעת לראות אוהבים
 הנאמרים הדברים כשמאחרי הדברים•

 הדברים ותמונה, שם בעל אדם עומד
ומישנה־אמינות. מישנה־תוקף מקבלים

 אולם דברי, את הבין הצעיר הרופא
 לפיד- תוקף בכל התנגדו עליו הממונים

ושמו. תמונתו טום
אני ע״ב, לד״ר להבטחתי נאמנה

 הגבר #*לת בין ו1קע אין
 צונאד־הרחם. לסוסו

 קשורה המחלה
המינית במתירנות

 המרואיין, שם ללא הראיון את מפרסמת
תמונתו. וללא
 כמילים בבקשה. לי הסכר •

כי הסרטן. מחלת מהי פשוטות,
ז־ מתהווה היא צד

 הרקמות סוגי על שליטה יש לגוף
 על שליטה מאבד שהגוף ברגע והשתנותן.

 והתאים הרקמות, של ההתחדשות תקינות
 נוצר מבוקרת, לא בצורה לגדול מתחילים

כלו שפירים, גידולים יש סרטני. מצב

שול ואינם אחד במקום ממוקמים מר,
 וישנם מזיקים. אינם ולכן גרורות, חים

 במקום ממוקמים שאינם ממאירים, גידולים
הלימ זרם דרך גרורות ושולחים אחד,

הגוף. חלקי לכל פה
 ? צוואר־הרחם סרטן מהו •
ז אותו לאתר גיתן כיצד

 בגוף פנימי חלק אמנם הוא צוואר-הרחם
 לחשוף רבה בקלות ניתן אך האשד״

 הן באצבע, מישוש על־ידי הן — אותו
 מיוחד. מכשיר בעזרת הסתכלות על-ידי

המח אחת פעם היה צוואר־הרחם סרטן
 של המין באברי ביותר השכיחות לות

ל צוואר־הרחם סרטן שבין היחס האשה.
לשישה. אחד של הוא הרחם גוף סרטן

שו איבחוניות טכניקות בגלל כיום,
 שהיום לומר ואפשר היחס, השתנה נות,

ה מכאן לאחד. אחד כמעט הוא היחס
 האיבחון שיטת של הגדולה חשיבות
- המוקדם.
 הטיפול במחלה, לוקר, שאשר, ברגע

וניתו הקרנות וכולל קשה מסובך, הוא
 נעה שנים לחמש בחיים ההיוותרות חים.

.60ס/6—י70ס/ס בסביבות
 ► סרטן את מאכחנים כיצד •

ז צוואר־הרחם
 סידרה וכולל ביותר פשוט הוא האיבחון

 מ- מישטח לקיחת :בדיקות שלוש של
 מקלית, בעזרת לוקחים, שבו צוואר־הרחם,

הקו למעבדה, ושולחים מהצוואר תאים
לא. או חריגים תאים יש אם בעת

 תאים מתגלים המעבדתית בבדיקה אם
מכ בעזרת בדיקה האשד, עוברת חריגים,

 ״ את מאתרת הבדיקה הקופוסקום. שיר
ואז החריגים התאים קיימים שבו המקום


