
 הרפואה זאת בכל אך אמצעי־מניעה,
לגמרי. עליהן השתלטה לא

 מתו שמעכבת לזכור יש ע
 נולדו בעולם, אנשים מיליוני

 פגו־ ושלישי שני דור בני ילדים
 האיידם מחלה. אותה בגל מים
מין״ מ״מחלות מסוכן יותר אינו
 המועברות מחלות בלומר, —

אחרות. — מיני מגע על־ידי
 מילהמת

בשער! העולם
 רכש האיידס על הידע רוב ת̂ 

מכלי״התיקשורת. בעיקר הציבור
 מאמרים בעיתונות מופיעים יום־יום 1

 על האיידס, התפשטות על המצביעים
פרו כל ללא וזאת — האיידס סכנת

 בכותרות לעיין רק די אמיתית. פורציה
 בארץ נפטרו חולים 18 המאמרים: י-

מאיידס! כה עד
מאיידס, מתו 18ה־ שכל הוכח לא
 קודם פירסום הוכח שלא כפי בדיוק

 בסתיו מתו אנשים 156ש־ בעיתונות,
לב, ממחלות מתו הם משפעת. האחרון

הכו את להם הדביקו אך כליות, ראות, ן־
״שפעת". תרת ׳

 מחולה מעירוי־דם צעיר נפטר
 - מאיידס ומת הומו אני - איידס
 - איידס חולה היה שהתאבד רופא
 - בצה״ל נתגלה ראשון איידס חולה

המ איידס לחולה נסיונית תרופה
בהדסה. אושפז

 עצמן היריעות וגם אלה כותרות
 בזמן בו אפשר כי לחלוטין, מיותרות
 מהתקף־לב״, ומת הומו ״אני לכתוב:
 שפעת", חולה היה שהתאבד ״רופא

פרקינסון״. לחולי נסיונית ״תרופה
ששירת ,19 בן נער בדקתי מזמן לא

 הומו־סכסוא־ בגברים כמובן, המדובר,
 ;נפ חדרים להם היקצה שהמפקד לים,

. רדים.
 מייד פורסמה אלה כתבות בהשפעת

ידיעה:
 באיי־ למלחמה נערכת ישראל

ב יימכרו שהקונדומים ייתכן דס:
אנ - הדבר פירוש סופרמרקטים.

עצ את הזנחנו לא המפה! על חנו
 ה־ עם ביד יד צועדים אנחנו מנו!

קידמה!
כותרות.• ועוד

 נולדו שתינוקותיהן לאימהות
נחמה. אין איידס עם

לתק בניגוד מלאכותית הפרייה
האיידס. לסכנת נשים חושפת נות

 סכנה - בראזיל״ ,.ילדי בודקים
האיידס. להתפשטות
למ לבהלה גרמו הנ״ל המאמרים

 בסיס שאין בעוד בישראל, נשים אות
לבהלה.

 ישראל נבדקו האחרונות בשנתיים
 שלושה אצל מברזיל. ילדים 45כ־

 מולדת, מחלת־עגבת נמצאה ילדים
 איידס. מצאו לא מהם אחד אף ואצל
 ילדים אלפי מאות נולדים העולם בכל

 ילדים מיליון מתוך בעגבת. הנגועים
 בעגבת חולים ילדים 15 מצאו בישראל
מולדת.
האס כמו שלמים, עמים יש

 באפריקה, שבטים או קימואים
 מהילדים 100״/״ כמעט שבהם
בעגבת. נגועים נולדים

 לפרסם צריכים היו מדוע הסבר אין
 בראזיל לילדי איידס בדיקת על ידיעה
 ״הפרייה מדוע ברור לא גם דווקא,
 דווקא נשים חושפת לתקנות" בניגוד
האיידס. לסכנת

ולעגבת לא? ולשחפת — .

אופייני סנסציוני שער ועל בחיים האדסון רוק מפורסם: קורבן
מתאונות־דרכים פחות
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 על־ מהדיקורים בצהבת שחלו אנשים
 מסויים רופא אצל סיניות מחטים ידי

 על־ידי בצהבת הידבקות בירושלים.
 ביותר, נדיר דבר היא סיניות מחטים
 מבחינה בעולם. ידוע שלא כמעט

סנסציה. כמעט זו רפואית
 צריכים היו מה לשם אז

 עניין את זו לידיעה להדביק
האיידם?

או־ מזמביה, מהסטודנטים 105־

 בתי• בין תחרות אף החלה
 התגלה מי אצל שונים חולים

 זה פעם — איידם חולה כבר
 ב״רמב׳׳ם׳׳ זה פעם ב״סורוקה״,

 מתעורר ב״קפלך. זה ופעם
 שבו בית-חולים כאילו הרושם
 עצמו מרגיש איידם נתגלה

ה האצולה לקבוצת כמשתייך
 ידיעה לפרסם וממהר רפואית,

רא• (הפריית־מבחנה כך על

הת את המורידה החיסונית, ערכת
לזי הנפגע את וחושפת הגוף נגדות
סר מחלות ולהופעת קשים הומים
 נגיף על־ידי נגרמת המחלה טניות.
 בדם החיסונית המערכת לתאי החודר

שונים. ובאיברים
 ממושך בחום מתאפיינת המחלה

 נפיחות־בלוטות חודשים, במשך )38ל
 חולשה הגוף, של שונים בחלקים

דל־ גם יש במישקל. מובהקת וירידה

 מתחת ■ש רעיתונא״ם ההומו־סנסואלים, לורנת חדש נימוק ■ש רות״ם ־
שקוים על מבוסס הכר □.,אדיו חוחים ■זרמו הרבואית ורתעשיה מושמת

 בפי־הטבעת אצלו וגיליתי בחיל־הים,
בעי לפרסם צריך הייתי מה, אז עגבת.

 כחולה־ התגלה בחיל־הים ״חייל תון: 3,
עגבת"?

 מאפשרת כנראה ״איידס" המילה
 שלהם הידיעה את להכניס לכתבים 1
לעיתון. !

מעשי־ עשה מונדרוביץ׳... הרב
באיי־ אותם והדביק בילדים סדום

דס.
 במעשי־אונס נחשד שהוא די לא

 ב־ אותו להדביק חייבים — בילדים —
 פי־ יותר יהיה שהדבר כדי איידס.
 אברהם חדש. לא זה דבר גם קאנטי.

 הכחיש רב, שהוא הכחיש מונררוביץ
 בילדים, מעשי״סדום עשה שהוא

 אכן ובבדיקות — חולה הוא הכחיש
באיידס. חולה אינו שהוא התגלה

 להעליב רצו כאשר בזמנו,
 את להכפיש להשפילו, מישהו,

 ״סי־ באירופה אומרים היו שמו, *
היום, (חולה־עגבת). פיליטיק״

מפי מישהו, להרוס רוצים אם
איידם. חולה שהוא עליו צים

 לפשי־ למישהו לגרום אפשר ככה 5י
 מלון, (מיסעדה, עיסקו של טת־רגל
קולנוע).

 - איידס בכוננות רופאי־שיניים
בברי - באיידס נלחמת שוודיה

 חולי־ קטנים ילדים מחזיקים טניה
בגרמנ - סגורות במחלקות איידס

ב איידס חולי לבודד מתכוונים יה
 נלחמת הולנד - מיוחדים מוסדות
בגרע־ - דיפלומטי באופן באיידס

 איידס חולה אף התגלה לא לנד
הונגריה?). עם ומה פינלנד, עם (ומה (

 על הכל בסך סופר אלה במאמרים
 שנעשה ופשוטים, רגילים אמצעים .*

 לתושבים להסביר כדי שונות במדינות
 אך באיידס. מהידבקות להימנע כיצד

 שמילחמת־ה־ רושם נוצר מהכותרות
בשער! עומדת עולם

מתכוו אולי בגרמניה כן: על יתר
 בישראל אך איידס, חולי לבודד נים

בבית־המ־ חמור. יותר הרבה דבר קרה
 החדש, המפקד החליט באבו־כביר עצר

גב לבודד טויזר, סלומון סגן־ניצב
האיידס. מחשש רק ם י א י ר ב רים

לש צריכים מיקרה בכל לא?
התקנות! על מור

הידיעה: לגבי הדין אותו
 הנגועות מנות־דם עשרות התגלו
באיידס.
 מאות מנות־דם, אלפי מאות מתוך

 עגבת, של חיידקים מתגלים פעמים
 אז מהשימוש. אלה מנות־דם ומוציאים

 מנות עשרות שמצאו בזה מיוחד מה
באיידס? נגועות

הכות תחת המאמר ביותר מעניין
רת:

 איי־ מעביר דיקור אם בודקים
דס.

שלושה שהתגלו מסופר במאמר

 לאנגליה מביאים וטנזניה גנדה
איידס.
 הסתם, מן ידע, לא הידיעה כותב
בפס ארצות־אפריקה מנציגי 4שכ־מ>

ה במוסקווה הבינלאומי הנוער טיבל
 פי־ נשמע איידס אבל עגבת! ביאו

יותר. קאנטי
כ שאין התיקשורתית המיתקפה

 הציבור את רק לא הכניסה דוגמתה
 על גם השפיעה אלא לבהלה, הרחב

 פוחדים החלו רופאים בעלי־המיקצוע.
 ואף כחולי־איידס, שנחשדו מחולים

 הדסה חולים בבית בהם. לטפל סירבו
 בחשד חולה לאשפז סירבו עין־כרם
לאיידס.

 ראשונה, השתלת-כבד שונה,
ראשון!). איידם

 ובפר
איידס! מהו

 לפני נתגלתה האיידם **תלת
 המרכזית. באפריקה שנים כשבע \₪1

 שממנו הירוק, הקוף הינו האיידס מקור
השם: פשר הראשון. האדם נדבק
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15.̂  ״תיסמונת בעברית: בתרגום >}
 נרכש״. חיסוני כשל

בנד פגיעה על־ידי מאופיין האיידס

)1979 מפגינים(באמסטרדם, ישראליים הומו-סכסואלים
בשפעת גם חולים הם

 הפה, בריריות ופיטריות חוזרות קות
 בלתי־שיג־ דלקות־ריאות וכן בנרתיק
רתיות.
 בה לקו המחלה, שהתגלתה מאז

 אלף 20מ־ יותר לא בארצות־הברלת
איש. 35 — ובארץ אנשים,

 להידבקות העיקרית הדרך
 מגע על-ידי היא זו במחלה

בנו להתרכז נוטה הנגיף מיני.
 צוואר־ של והפרשות הזרע זל

 היא האיידס שמחלת כך הרחם.
דבר. לכל מחלת־מין

 קבלת על־ידי להידבק גם אפשר
 על־ידי או מזוהמת, מנת־דם של עירוי

 הזרקת בעת מזוהמות במחטים שימוש
סמים.

 גברים בין בפי־הטבעת מיני מגע
העי הסיכונים מן הוא הומו־סכסואלים

 מיני במגע גם אולם להידבקות. קריים
להידבק. אפשר לנשים גברים בין

 במקומות להידבק ניתן לא
 במים- בבתי־ספר, ציבוריים,

 מקום ובכל בשרותים עדות,
 ה־ נגיפי נושאי אחר. ציבורי
 להדביק יכולים אינם איידם

מיני. מגע ללא בסביבתם, איש
 למחלות מומחה מעיין, שלמה ד׳ר

 עין הדסה הרפואי במרכז זיהומיות
 שהגדיר בארץ היחידים בין הוא כרם,

נכונה: בצורה האיידס מחלת את
 הווירוס לפאניקה. סיבה כל ״אין

 הכללית. לאוכלוסיה מתפשט אינו
 זיהומית, מחלה היא האיידס בסר־הכל
 נוקטים אם אותה למנוע שאפשר
 איידס אלמנטאריים. זהירות באמצעי

אחת.״ מין מחלת עוד בסך־הכל היא
 על — האמת וכל — האמת זו

מחלתיהאיידס.
 נושא סביב שהתחוללה מההיסטריה

לקחים. כמה ללמוד יש האיידס
האבולו ביולוגי. איזון קיים בטבע

 בגוף שינויים על רק לא משפיעה ציה
 חיידקים כולה. הסביבה על אלא האדם,

 משתנים הם מהטבע, חלק הם ונגיפים
 הם בזמן ובו בטבע. לשינויים בהתאם
בטבע. השינויים על משפיעים עצמם

 מסיבות האיזון, מופר לפעם מפעם
)38 בעמוד (המשך
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