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 א״דס אימים. המהלכת האגדה, את לנפץ ■ש
ת מחלה אינה ס מ בה ואין האנושות, על ה
מלבים ההיסטריה את מיוחדת. סננה שום

אנוכיים אינטרסים למען כרי־התינושוות

 למשל), (דלקת־קרוס־המוח, מדבקות
זיהו התקפי־לב, כמו מחלות אלא^זף

 — במוח גידולים בכבד, קשים מים
נו מאוד, קשה למוות גורמות לעיתים

ובלתי־נמנע. רא
 ב־ המילחמה נמשכת שנים עשרות

הוכ לא האוייב כה ועד מחלת־הסרטן,
הרפו של הטיפוליים והפיתרונות נע,
 לא עדיין יחסית. קצר לשלב רק הם אה

זו. למחלה יעילה תרופה נמצאה
 סרטן, נגד אמצעי־מניעה שאין מובן

האיידס. נגד קונדומים שיש כמו
בטי גם רבים הישגים יש כיום כבר

 התחילו בארצות־הברית באיידס. פול
 (אזידוטי־ א.ז.ט. בתרופה להשתמש

 אטרוויק). — מיסחרי השם מיצין.
 הנגיף התרבות את מפסיקה זאת תרופה
 רבים סיבוכים ומונעת התאים בתוך

מחלת־האיידס. של
 של ברפואה נובל פרם חתן

 ניל ד״ר האימונולוג ,1984 שנת
 דני: לעיתון בראיון אמר ירנה,
 דרכי את נמצא כי צופה ״אני

 ה־ התפשטות למניעת הטיפול
 רואה איני שנים. 5 בתוך איידם

 בחובו שצופן הגדול האיום מה
שמענ העובדה מלבד האיידם,

 משום בעיתון, כך על לכתוב יין
להומו־סכסו• מתקשר שהדבר

 שונות הזרקות יחסי־מין, בעת
 עירויי. ובראשם בבתי־חוליס

שיניים. במירכאות דם,
לסבי מסוכן איידם חולה •
 אך באיידם להידבק אפשר בתו,

ציבו בבתי־שימוש במיסעדה,
ב בבתי־ספר, באמבטיה, ריים,

 בידודו לכן מקום. ובכל קולנוע
 מאוד, חשוב האיידס חולה של
המחלה. התפשטות למנוע כדי

האמת:
 שבו סקר נערך בארצות־הברית •

 רופאים — אנשים 1300כ־ השתתפו
 הטיפול במהלך שנדקרו — ואחיות
 כן לפני שהיו איזמל או מחטים על־ידי
 שאיש הסתבר חולה־איידס. עם במגע
 זאת, לעומת במחלה. לקה לא מהם

 הידבקות של רבים מיקרים ידועים
ובזי בשחפת בצהבת, בעגבת, רופאים
 חולים של ניתוח בעת אחרים, הומים

 הרופאים כאשר אלה, במחלות הנגועים
 או מאיזמל־מנתחים נפצעו או נדקרו
מחט.

ש באיידס, חולים אלף 85 מתוך
 נדבקו כולם — בעולם כה עד טופלו

 יחסי־מין, קיום באמצעות זו במחלה
אחרת. בצורה ולא

ה נ ש ה
 על לכתוב חשבתי לא עולם *ץ

ו חוזרות בקשות למרות ^■/איידס,
נכנעתי. עכשיו נשנות.

 שמה־ ,שהתרשמתי אחרי קרה זה
ה מקבל המחלה על הרבים פירסומים

מיו לבהלה ונכנס מוטעה רושם ציבור
 למניעת פעילות ממנו המונעת תרת,

המחלה.
ל לנסות בצורך השתכנעתי

 עניין את הציבור לידיעת הביא
 כי נכונה. בפרופורציה האיידם

גור כה עד מהפירסומים רבים
 את מאבד שהציבור לכך מים

המ את ורואה תחושת-האמת
מעוותת. בצורה ציאות

 מהאינ־ בציבור שנוצר הרושם מה
 היכן לו? שנמסר המאסיבית פורמציה

האמת? היא

אומות: האגדה
קט מחלה הינה האיידם •

העו פני על המתפשטת לנית,
 שתוך רבה, כה במהירות לם

 מאות בה יחלו אחדות שנים
מ ימותו ואך אנשים מיליוני

מנה.

האמת:
 שקטלו רבות מחלות כבר היו •
 שנה 700כ־ לפני ,3000כ־ לפני עמים,

 מגי־ קצרה כך ספורות. שנים לפני ואף
אנ אלפי מאות 14ה־ במאה פת־דבר

 18ה־ במאה אירופה. מדינות ברוב שים
הא ממגיפת אנשים אלפי מאות מתו

 המיתה 19ה־ במאה שחורות. בעבועות
ב אנשים מיליוני הכולירה מחלת
 גם באירופה. ואף בסין בהודו. רוסיה,
מיל הטיפוס מגיפת הרגה 20ה־ במאה

שהש מגיפת־שפעת, גם אנשים. יוני
 10כ־ קברה ,1920ז־918ב־ תוללה
אנשים. מיליון

ה בעשור שהתגלה האיידם,
 גם קיים שהיה (וייתכן אחרון

במ הבל בסך פגע כן), לפני
 ומאות בעשרות קטנות דינות

 ארצות־ כמו ובמדינות אנשים,
 — וגרמניה בריטניה הברית,
בלבד. אנשים באלפי
 במימדיה זאת, מחלה מיקרה, בכל

כל מגיפה מלהזכיר רחוקה הנוכחיים,
שהי.
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ההיסטריה את מלבות הקדומות הדיעות בתל־אביב: הומו־סכסואליס
המוקד על נשרף - בהפצת־דבר שנחשד מי

אומות: האגדה
ו ז  ומסוכנת קשה מחלה •

 בתולדות כדוגמתה היתה שלא
להת אפשרות ואין האנושות,

בפניה. גונן

האמת:
 להתגונן. קשה מגיפה כל בפני •
 ה־ היו — וכולירה דבר מגיפות בגלל

 מכניסים גבולות, סוגרים שילטונות
או שרפו ואף — להסגר שלמות ערים

הגוויות. עם יחד תן,
 אחת של מגיפה יש כאשר כיום, גם

ברכ אנשים מבודדים אלה, ממחלות
 נתגלו שבהם בכפרים באוניות, בות,

 למשל. לכולירה, חשד רק או מיקרים
 המדינה גבולות את סוגרים אף לעיתים

. כולה.
למנוע שכדי נודע, לאחרונה

 מחלת־האיידס, של התפשטות
ה יחסי־המין את נקטין אם די

ל זרים אנשים עם אקראיים
 מקיימים זאת בכל ואם גמרי.
 די — לחלוטין זרים עם יחסים

 למנוע כדי בקונדום להשתמש
הידבקות.

 ערים שריפת לא מחנות־הסגר, לא
 מסוגל אחד קונדום — יושביהן על

המחלה. של התפשטות למנוע

אומות: האגדה
מ לעומת המוות, תהליך •

 מאוד, מהיר הוא אחרות, חלות
 ובלתי־ מאוד נורא מאוד, קשה

נמנע.

האמת:
 תהליך שבהן רבות מחלות יש •

מחלות רק לא מאוד. מהיר הינו המוות

שנפט האנשים מיספר אליות.
 זעוב הינו מהאיידם בפועל רו

 תאונות־דר■ מהרוגי בהרבה
כים.״
 מלריד שממחלות המדען, אמר עוד

 בני״אדב מיליוני מתו ומחלת־השינה
 ל* אלה מחלות אך באפריקה, שנה מדי

 פיתרון נמצא לא ולכן באירופה, פרצו
 שהי מכיוון אלה. למחלות מהיר רפואי
 ובאמריקה באירופה מתפשט איידס

במהירה. יבוא רפואי פיתרון
 וייצי ממכון פלדמן מיכאל הפרופ'

 להמצאר מתקרבים שבצרפת דיווח מן
 לכה שנים 10 ותוך איידס, נגד חיסונים

 אר למנוע שיאפשר חיסון יהיה היותר
המחלה.

אומות: האגדה
 נ־ על־ידי נגרמת המחלה •
 מאדם ועוברת בלתי־ידוע, גיך

הנגיך נושאי על־ידי לאדם

 _ במחלת-העג- להידבק אפשר
וא שחיה נשיקות, על-ידי בת

 השתמש שבהם מבלים כילה
 ניתן לא באיידס חולה־עגבת.

כזאת. בצורה להידבק
 אין לעיל, שהוזכרו מהסיבות •
איידס. חולה של בבירור צורך
 במחלות חולים בירוד לעניין גם

 והבידוד ארוכה, היסטוריה יש מדבקות
 אנשים. להפחיד צריך אינו כשלעצמו

 * היו למגיפה, הגורמות מחלות מלבד
 שבועות בן בידוד של ארוכות תקופות

 בחצבת. בשנית, שחלו ילדים של רבים
באבעבועות־רוח. באסכרה,

 או דיזנטריה כמו מחלות בגלל גם
 לזמן אנשים מבודדים היו טיפוס־הבטן

 היום עד (לפרה) צרעת חולי ממושך.
מוחלטת. בצורה מבודדים

 העולם רחבי בבל מומחים
 איידם חולי שדווקא מדגישים,

* בידוד. צריכים אינם

אומות: האגדה
מ הם ההומו-סבסואלייס •
לס הפכו הם ולכן המחלה קור
לאנושות. כנה

האמת:
 "י אוכלוסיית בבריטניה נכון. לא •

יח בהרבה, גדולה ההומו־סכסואלים
בגרמ מאשר האוכלוסיה, לכלל סית
 מיספר בגרמניה זאת, בכל אך ניה.
 מאשר שלושה פי גדול איידס חולי

בבריטניה.
 לפציעות גורמים אנאליים יחסים

 וכך בפי־הטבעת, הרירית של קטנות
 לחדור' יותר קלה אפשרות יש לנגיף
 הטרו־סכסואליים יחסי־מין גם לגוף.
 פתוח הרחם צוואר כאשר וסת, בעת
 תנאים יוצרים הנרתיק, בתוך דם ויש

הנגיף. לחדירת טובים
 _ בגלל באיידס, חלו רבות נשים גם
 נגוע. גבר עם אנאליים יחסים קיום

 ורק אך יותר פגיעים הומו־סכסואלים
המיני. המגע של הטכניקה בגלל
 מעט לא ישנן שעדיין לזכור יש

 כמו קטלניות, אף מהן חלק מין, מחלות
 זיב: קיימים עתה ער עגבת(סיפיליס).

 שאו־ (פטריה), טריכומונוס (גונוראה),
 גורמות אלה מין מחלות — רך קר

 ואף בשחלות בכליות, רבים לזיהומים
יש אלה, למחלות טיפולים יש בכבד.


