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לתיסכול! ל• גורם

 נמצא מדרונז״אפריקה השרמנטי הלבבות משתיל
 המתקיים ״,2000 ״אנושות בכינוט כאן ומשתתף בישראל
 המבוקש האורח הוא הדרום־אפריקאי הפרופסור בחיפה.

 משתתפיה שבין הוועידה, משתתפי כל מבין ביותר
 פראנסואז ורעייתו סאלק הפרופסור גם המפורסמים

 של ילדיו שני ואם לחיים חברתו שהיתה מי ז׳ילו,
 עסוק כל־כך שהוא לי סיפר הפרופסור פיקאסו. פאבלו
 הרי ואני לבלות. מספיק אינו כי עד הוועידה בדיוני
גילויים... שאוהב כאחד בחיוך, הפרופסור לי אמר ידוע,

ברנארד: הפרופסור את שאלתי
 ״אנושות מוועידת מתרשם אתה כיצד •

צ״.000
 במינה. מיוחדת חוויה זו שהיתר. לציין מוכרח אני

 חיי והארכת לבבות השתלת סביב רק לא נסבו הדיונים
 האנושות של האספקטים כל את הקיפו אלא אדם,

 שהמציא באיש לפגוש מרתק זה היה האלפיים. בשנות
 משיתוק ילדים עשרות שהציל המפורסם, סאלק תרכיב את

 לשיוויון לוחמות עם להיפגש מרתק גם היה ילדים.
 ו־ משמעותה על איתן ולהתווכח לנשים, מלא זכויות

האלפיים. שנות של באנושות האשד, של תיפקודה
 הכינוס במיסגרת כאן, אותי ששאלו השאלות אחת

 לבבות. יותר משתיל איני מדוע היתה, פרטיות ובמיסגרות
 ילדים אותם כל על קורא אני שכאשר אמרתי ובכן,

 עצומה אוכלוסייה אותה כל על בעולם, ברעב הגוועים
 לקויים, תברואה תנאי ביגלל ונכחדת ההולכת אנשים של

 :לעצמי וחושב מתוסכל, נעשה .אני תת־תזונה, ביגלל
 איש של חייו להציל ומנסה העולם את הופך אני הנה
 להציל ניתן בעולם, וכאן, לב, השתלת על־ידי אחד

 תימרוני וללא רפואיים סיבוכים ללא מיליונים של חייהם
 אצבע. נוקף אינו ואיש רפואה, ולהטוטי אקרובטיקה

לתיסכול. לי גורם צורך ללא מוות ? מתסכל זה האין
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ה ״מה חי ר ש אסו
שנה!״ עשרים לפני

 המנהל ישראלי, קרדיולוג הוא אלקייס אורי ד״ר
 האוניברסיטאי בבית־החולים נמרץ לטיפול היחידה את
 יוני חודש באמצע דרוס״קליפורניה. אוניברטיטת של

 את בהריון״. לב ״מחלות בשם ספר לצאת־לאור עומד
 הפרופסור הגינקולוג, עם ביחד אלקיים ד״ר ערך הספר

האוני של לרפואה בית״הספר בוגר בלייכר, נורברט
 של מחלקת־המיילדות כמנהל המכהן העברית, ברסיטה

 אירוע מחווה הספר בשיקגו• סיני״ ״הר בית־החולים
 בהריון לב מחלות בנושא האחרון הספר הרפואי. בעולם

 בסך נכתבו לכן שקודם אחרי ,1974 בשנת לאור יצא
זה• בנושא ספרים שלושה הכל

ץ הספר עוסק כדיוק כמה אדקיים, ד״ר •
 ובמערכת הלב במערכת ניכרים שינויים חלים בהריון

 גורמים לא נורמליים במיקדים האשה. של כלי־הדם
 ממחלות הסובלות נשים אצל אולם בעיה, כל השינויים

 מסכם הספר העובר. ואת האשה את לסכן עלולים הם לב
האח בשנים זה בשטח שהצטבר הידע כל את ומעדכן
 גם יכלול הרפואה בתולדות הראשונה ובפעם רונות,

 עוברים אצל לב מחלות באיבחון שיעסוק מיוחד פרק
בהן. והטיפול ההריון בתקופת

 כהריון אשה של לכ מחלת יכולה כיצד •
ץ העוכר על להשפיע

 האם לאברי חמצן המספקת משאבה, כמו הוא הלב
 יכול אינו העובר כהלכה, מתפקד אינו הלב אם והעובר.

להם. זקוק שהוא והמזון החמצן את לקבל
 אש,ה כי לחשוב מקוכל היה היום עד •

מהריון. להימנע לח מוטב לב ממחלות הסובלת
 ברוב היום. מותר שנה עשרים לפני אסור שהיה מה

 הרפואה, של הטכנולוגית ההתקדמות בגלל המיקרים,
 בהשגחה ללידה להגיע לב ממחלת הסובלת אשה יכולה

 ד,מיקרים ברוב כי לנו ידוע וגינקולוג. קרדיולוג של
טוב. לסוף ההריון את להביא ניתן

 כדי תוך מתגלה לב שמחלת קורה האם •
ץ ההריון

 שישנן מכיוון תכופות, לעיתים וקורה שכיח די זה
 רופא על־ידי נבדקות הן שבה הראשונה שהפעם נשים
 במיקרים קובעת הדיאגנוזה להריון. נכנסות הן כאשר הוא

בה. לטפל צריך וכיצד המחלה מהי כאלה
 שהוא או פופולרי כמדע עוסק הספר האם •

ץ כלבד לרופאים מיועד
 מחלות ^ססאלזצשז'. באנגלית שנקרא מה הוא הספר

 הגינקולוג הכיסאות. שני בין הנופל שטח הן בהריון לב
 יודע אינו והקרדיולוג קרדיולוגיה, על די יודע אינו

 את לערוך הרעיון נולד בעצם כך גינקולוגיה. על די
 לזה זה לטלפן נהגנו ואני בלייכר הפרופסור הספר.

 וכך עבודתנו, כדי תוך שהתגלו בבעיות להתייעץ כדי
ביחד. פרקים כמה ולכתוב הספר את לערוך הרעיון נולד
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 היפות הנשים אחת ספק ללא היא לביא דליה
 הישראלית גם היא דליה לחו״ל. ישראל שייצאה ביותר

 שיחקה היא בחו״ל. הקולנוע בעולם שהצליחה היחידה
 של למולם מרבזיים, בתפקידים סרטים 25מ״ ביותר

 היא לאחרונה דילון. ואלן דגלס קירק כמו כוכבים
היש ברדו בריג׳יט בשם אמריקאי עיתון על-ידי כונתה

 שנים, הרבה כבר כאן חיה לא שהיא למרות ראלית•
 ״יאללה״ :כמו מילים עם שלה העברית את מתבלת היא

 קרה לא לה באנגלית. אחד במישפט לא ואף ו״דוגרי״,
 קשה לא לה חדשים. יורדים מיני לכל שקורה מה

 לביא דליה ביקרה שעבר בשבוע בעברית. להתבטא
:ושאלתי אותה לתפוס הספקתי אינקוגניטו. בישראל,

ץ כישראל עושה את מה דליה, •
 גיסתי, במיוחד. משמח אירוע לרגל לכאן הגעתי

 להתחתן, עומדת המנוח, לאחי נשואה שהיתר, דליה,
 וגם מאוד־מאוד, קרובות אנחנו בשימחתה. לשמוח ובאתי

 מתחתנת. שהיא שמחה כל־כך אני זהים. שלנו השמות
טוב. כל לה מאחלת ממש אני

 מפו־ כמלון מתגוררת לא שאת זה איד •
? ר א

 מעדיפה אני חתונתה. ביום דליה עם להיות כדי באתי
 פני על בעיני עדיף זה ברמודהשרון. שלה בבית לגור

שבמלונות. הגדול
 מנסה את האם ז־ כעת עושה את מה •

ץ שלך הקאריירה את לחדש
 ארבעה לי יש לגמרי. הקאריירה את עזבתי !לא בכלל

 פעם מזאת? קשה יותר קאריירה מכירה ואת ילדים
 לא אני אבל באירופה, השוק בשביל מקליטה אני בשנה
 הקלטה לי מארגנת שלי ההקלטה חברת לאירופה. נוסעת

במיאמי.
ץ סרטים עם ומה •
 זה אולי זה. על חושבת לא אני אותי. מעניין לא
 עזבתי מתגעגעת. לא אפילו אני אבל משונה, יישמע

 התלהבתי לא פעם אף ההצלחה. בשיא הזה העולם את
 כל עם שנים, הזה בעסק הייתי העניין. מכל במיוחד

 הקולנוע. עולם שנקרא מה את האופף המזוייף הזוהר
 עקרת־בית, להיות הוא שלי האמיתי הכיף לי, תאמיני

שלי. לילדים ואמא לבעלי טובה אשה
זוהר? קצת עם ומה •
 מתחככת אני ושם פה אבל זוהר, זה אם יודעת לא אני

 לי. מספיק וזה הבונדס, של במסיבות ומי מי מיני כל עם
יותר. צריכה לא אני
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