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 שהרופאים המחלה, של המיסתורי
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 ידוע בינתיים נרכש. חיסוני חסר של

 כללי באופן המחלה. על מאוד מעט
 החיסון במערכת חמורה בפגיעה מדובר

ממנה שכתוצאה הגוף, של הטיבעי

 כמו ונשנות, חוזרות מחלות־מין •
כבד. ודלקות סיפיליס זיבה, הרפס,
לקויה. תזונה •
 עם יחסי־מין של תכוף קיום •

מוכרים. לא אנשים
גנטיות. סיבות •

המחלה: סימני ♦
 ביטוי לידי לבוא יכולה מחלה ^

הבאות: מהתופעות בכמה או באחת1 1
 בלוטות של התקשות או הגדלה •

 — כאבים בלי או עם — הלימפה
 בבתי־ ,שבצוואר הבלוטות ובעיקר

במיפסעה. או השחי
 סגול בצבע תפיחות או נפיחויות •

 של הגדלה או העור, על ורוד או
 אינן כאלה תופעות קיימות. נפיחויות

בכאבים. בדרך־כלל, מלוות
בלתי־מוסבר מישקל אובדן •

קילוגרם 5 (למשל: בלתי־צפוי
בחודשיים).

 רב זמן במשך עובר שאינו חום •
בלילות. והזעה
 וטורדני, ממושך יבש, שיעול •
מהצטטנות. או מעישון נובע שאינו
בלתי־מוסבר. מתמשך שילשול •

 נוי רעשזז דחן מה •
אתהמחרה?■ ומנוע

*  מאחר מאוד. מעט — זה שלב ן
לתיסמונת, הגורמים ידועים *■שלא

 מידע הספקת ידי על ראשית זה, כתחום בידכם לסייע נשמח מעונינים, תהיו באם
 אפשריים,. חולים של ואבחון לאיתור דיסקרטי רפואי סיוע במתו ובהמשך, אגודתכם לחברי
, מעשי היבט לכך להיות יכול לי פו , ני ו נסי הורמונלי תכשיר בארץ וקיים היות טי ( סדן ) 

 תאית חיסונית מערכת מסויימים, במקרים לשקם, ניתן שבעזרתו התימום, מבלוטת המופק
שהוזכרו. הזהומיים הם?!וכים של התפתחותם את למנוע כך ידי ועל פגועה,

רב בכבוד

 ץ י בנטו צבי פרופ'
 גי פנימית מחלקה מנהל

 לאימונולוגיה-קלינית והמכון
קפלן בי״ח

 רנדזיל זאב ד"ר
 ־א ילדים מחלקת מנהל סגן
 לאימונולוגיה-קלינית היחידה דמנהל

קפלן בי״ח

 האם אחרת, או כזו מינית בנטייה
להיפגע? יכולים נשים גם

 על המדענים של חוסר־הידיעה
 גל גם כמובן, הוליד, המחלה גורמי

 למשל, סופר, חסרות־שחר. שמועות
 עוברת ושהמחלה בוירוס שהמדובר

 בביטחון דווח פי־הטבעת. דרך
במחלת־מין. שהמדובר

הפרופ ישראליים, רופאים שני
ד בנטוויץ צבי סור הד אב ו  הנדזל ז

 בית־ של האימונולוגי מהמכון
 חוקרים ברחובות, קפלן החולים

 חודשים. כמה כבר התיסמונת את
 על הראשונות הידיעות כשהגיעו

 הומו־ בין המחלה התפשטות
 הם בארצות־הברית, סכסואליים

 הפרט, זכויות לשמירת לאגודה פנו
 בזכויות המטפל הישראלי אירגון

 כל את סיפרו ההומוסכסואליים,
 וביקשו המחלה, על להם הידוע
 חברי בקרב המידע את להפיץ

העוב התבררו השאר בין האגודה.
הבאות: דות

המחרה?■ מהי ♦
באר לראשונה אובחנה מחלה ^

והיא וחצי, שנה לפני צות־הברית 1 !

 יכול ואינו זיהום, לכל מאוד פגיע הגוף
 מסויימים במיקרים עליו. להתגבר

 אחרים ובמיקרים בוירוס, הגוף נפגע
סרטן. של מסויים בסוג אף

 וה־נגס ערוד מ■ •
נמחוה?

 רוב ברורות, לא שעדיין סיבות
 גברים היו כה עד **/הנפגעים

 על ידוע לא צעירים. הומו־סכסואליים
 גבר כל אולם במחלה. שנפגעו נשים
 המינית, לנטייתו קשר בלי צעיר,
בה. לחלות עלול

המשועוים הגורמים ♦
למחלה:

י- י ״ —י
*  הגורמים על ודאית ידיעה כל ין *
 בחוגים אולם הקשה. לתיסמונת4\

 באשר השערות העלו רפואיים
 נמנו השאר בין האפשריים. לגורמים
הבאים: המשוערים הגורמים

מוזרקים. בסמים שימוש •
הרחה(״פופרס׳׳). בסמי שימוש •

 בריאות על לשמור רק להציע אפשר
 נכונה, תזונה על־ייי — טובה כללית
 סיגריות אלכוהול, של הצריכה הקטנת
וסמים.

 הבלתי־מבוססות, שמועות ^
 ארוכות־ כנפיים להן שעשו 1 1

 דפי מעל גם וקיננו ארוכות
 פעילי את הדאיגו העיתונים,

 את גם כמו ההומו־סכסואלים,
 בתיסמונת המטפלים הרופאים

 לשמירת האגודה ועד המיסתורית.
 בין להפיץ הזדרז הפרט זכויות

 כתובה, הודעה העיתונים מערכות
 על הידועות העובדות פירוט שבה

 פירסומים על ומחאה המחלה,
נכונים. בלתי־

 בשם פטיה שלומי כתב .לדעתנו,־
 .נגרם ההומו־סכסואלים, אגודת

 הומו־סכסואלים שרואיינו בכך נזק
 אודות המוסמך הידע את החסרים
 יכולים היו לא ואשר המחלה,
 הקוראים ציבור לפני להביא
מסייעים.״ פרטים
 עם להסדר הגיעו האגודה אנשי

 המאפשר הרחובותי בית־החולים
תשלום. ללא להיבדק לחבריהם

 גפן קורבן
וירוס לא

 בדיקות לערוך הסכימו הרופאים
 החוששים לאותם שם, בעילום

 מוקדם ואיבחון לאיתור להזדהות,
 יותר מאוחר בשלב המחלה. של

 לערוך האגודה פעילי מתכוננים
 דם, בדיקות של נרחב מיבצע לקיים

 להיות העלולים הגברים לאיתור
 שונות אלה בדיקות למחלה. פגיעים

 לאיתור הרגילות מהבדיקות
אין למשל, מחלות־מין  על לסמוך ו

 תתגלה רגילות שבבדיקות־דם כך
המחלה.

 את בגופו• גילה כי הסבור גבר כל
יכול החשודים, הסימנים אחד

 לבדיקות ושההזמנות תיענה, פניה
 על־ידי ישירות לפונים יישלחו

הרופאים.
 זו בדרך האגודה היפנתה כה עד

 הומו־סכסו־ עשרות לבית־החולים
להיבדק. שביקשו אלים

 עדיין שהרופאים למרות
 לסיבות באשר באפילה מגששים
 תכשיר לפתח הצליחו הם המחלה,

 מבלוטה המופק נסיוני, הורמונאלי
 קרוב הנמצאת תימוס, הנקראת

 ניתן, זה תכשיר בעזרת ללב.
מערכת לשקם מסויימים, במיקרים

 את מבנה ההומו־סנסוארים אגודת
 שבו .,,..קברן רבית־החוליס חבויה

 נסיוב■ הוומונאר׳ תנשיו מנתחים
לישראל שהגיעה בתיסמונת לטיפול

 קפלן החולים לבית־ ישירות לפנות
 האגודה, לבדיקה. תור ולקבוע
 לחבריה, עזרתה את מציעה מצידה,

 והסידורים המועד את לתאם כדי
 על לשמור וכדי זו לבדיקה האחרים

אלמוניות.
 - כתובתה את מפרסמת היא

 ואת ,61 460 תל־אביב 46039 ת־ד
 הלבן־) (״הקו שלה מיספר־הטלפון

שכל מבטיחה היא .03־612457 -

 את לגוף ולהחזיר פגועה, חיסונית
 ולמנוע לזיהומים ההתנגדות כושר

 אותם כמו הקשים, הסיבוכים את
גפן. עידן של למותו שגרמו סיבוכים
 שכיחות ספק: אין אחד בדבר
אין מאוד, נמוכה היא התופעה  ו
 במגיפה. וכלל כלל המדובר
 הוא בתיסמונת ביותר המפחיד

 מימדי ולא שבה, המיסתורין
שלה. התפוצה
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