
 שר־הביטחון עם פוליטיות שיחות
האמרי שר־החוץ ושליח הישראלי

קאי.
במ ישראל. ירדן, סעודיה,

נג לא האינתיפאדה, חורשי ז 7 שך
 יא־ בשייח׳ שילטונות־הביטחון עו

 הוא חסידיו, נעצרו מסביבו סין.
בלתי־פגיע. היה

 טיבה לגבי ניחושים הרבה היו
 הרבה יהיו עכשיו זו. חסינות של

 כל אין מעצרו. סיבת לגבי ניחושים
בזה. ולא בזו לא — הגיון

 האיסלאמית תנועת־ההתנגדות
בער שלה בראשי־התיבות (חמא״ס

 יש ולא אתמול, נולדה לא בית)
 על־ שנים במשך טופחה היא מאין.

גורמים: שלושה ידי
 לה שהעניקה סעודיה, •

רבה. כספית תמיכה
 בעקיפין, בה שתמכה ירדן, •

 למוסדות־הלי־ חסות מתן על־ידי
ברצועה. הדתיים מור

הישר הצבאי המימשל •
 כמו מיוחד, יחס לה שהעניק אלי,
בג הקנאיים־הדתיים החוגים לכל

וברצועה. דה
 המימשל יחס ומשול. הפרד

הרומ הכלל על מבוסס היה הצבאי
 אמנם, ומשול״. ״הפרד העתיק: אי

 לח־ כי היטב ידעו המימשל אנשי
 קיצוניות יותר הרבה מטרות מא״ס

 המימי בעיני אבל אש״ף. ממטרות
 קיומה בעצם חיוב משום היה של
 והפו־ באש״ף המתחרה תנועה, של

הכבו בשטחים שלו במונופול געת
שים.

 זרועות־הביטחון קיוו למעשה
צו בשתי אותן תשרת חמא״ס כי

רות:
לג פ ת הפלסטי שורות את •

 ותיצור אש״ף של בכוחו תפגע נים,
פנימיות. מריבות

ק עני ת  לממש־ נוסף אליבי •
 א־ כי לטעון שתוכל לת־ישראל,

 הפלסטינים, את מייצג אינו ש״ף
 מראש מונעות קיצוניות ושתנועות

מדיני. הסדר כל
 איסלא־ במדינה רוגלת חמא״ס

 למדינה ומתנגדת כללית, מית
 בא־ רואה היא פלסטינית. לאומית

 שזהו מכיוון כופרים, של גוף ש״ף
 (מוסלמים, ורב־דתי חילוני גוף

ועוד). דרוזים הסוגים, מכל נוצרים
 שניתן כפי נשבר. הטאבו

 על הגולם קם מראש, לצפות היה
מטפחיו.

ב חמא״ס, השפעת שגברה ככל י
 נכונות בגלל ברצועת־עזה, ייחוד

 נפשם, את לחרף הקנאיים חבריה
 זרועות־ה- בקרב הלבטים גברו כן

 ״השייח׳״ שמעצר חששו הן ביטחון.
 עוד יצית לו) קוראים שהכל (כפי
 גם הן האינתיפאדה. אש את יותר

 שנעשתה בטעות להודות רצו לא
שנים. של במהלך

 כוחות־ זה. טאבו נשבר השבוע
 לירי־ נגד גם עתה פועלים הביטחון

אש״ף. של בים

מישטוה
ל שחור דג

 נזפקד־המישטרה ■
חבר־ את מקדד

הפרדמנט. 8
פנמה? גואטמלה?

ילה? צ |
 מר־ ברפובליקת־בננות קורה זה

!)4 בעמוד (המשך
ה העולם 7^9 הז

 ערשנית ושננה גע״ה
פרס? נותח מדוע או:

 שעבר הטיפול על ידיעה ך*
 ראש־הממשלה ממלא־מקום 1 1

ב חדש עניין עוררה פרס שימעון
 בלבד מחלת־גברים שהיא זו, מחלה

בלוטת־הערמונית. מחלת —
סו הגילים בכל גברים מעט לא
 בלוטת־הערמו־ של מבעיות בלים
 סובלים כאשר מנערות, החל נית.

 מסיבות בלוטת״הערמונית מדלקת
 40 — יותר מאוחר גיל ועד שונות
הב מהגדלת סובלים כאשר ויותר,
הבלו בתוך שפיריים גושים לוטה,

אחרים. ודברים אבנים סרטנים, טה,
(ביוונית: הערמונית בלוטת

 היפר־ — המחלה של המיושן בשם
הערמונית). של טרופיה(הגדלה

 גוש היא הערמונית של אדנומה
ה הערמונית, במרכז הגדל שפיר
 הקטנות הבלוטות את הצידה דוחף

הגדי על משפיע זה דבר האחרות.
הבלוטה. של לה

 קשה
שתן להטיל

ת  הנ־ המחלה התפתחות ^
צה *פו  בשלוש מדרגים הזאת \

רמות:

הורמו על״ידי בטיפול גם משים
 סינס־ מטילטסטוסטרון, כמו נים,

טרול.
 מקובל היה הניתוחי הטיפול

 ניתוחים האחרון. הזמן עד מאוד
שנו במצב הבאים: במיקרים נעשו

 לשלפו־ קטטר בהכנסת צורך צר
 השתן; את להוציא כדי חית־השתן,

 בש־ אבנים היווצרות של במיקרים
שינו של סימנים לפוחית־השתן:

 ובתיפקודן האנטומי במיבנה יים
 דימום שיש במיקרים הכליות: של

מדרכי־השתן.
וב־ שונות בשיטות נעשה ניתוח

הפסי המצב על קשות משפיע גם
 שבמיקרים אומרים יש כולוגי.

היכו לעולם חוזרת לא מסויימים
 אצל לתפקד האינטלקטואלית לת
זה. ניתוח שעבר גבר

 תמיד לא ■
ניתוח

 ואי־שבי־ אלה עובדות קב * *
ת ו ע  של מתוצאותיו רצון ^

בט — הרבים והסיבוכים הניתוח
 — יותר ארוך ובטווח המיידי ווח

 למנוע ויותר יותר כיום מנסים
שמר לטיפולים ועוברים ניתוחים,

 שימוש כוללים הטיפולים ניים.
 פיסיותראפיה בצימחי־רפואה, רחב

 במיגוון ושימוש ומקומית, כללית
 הטיפולים כל תרופות. של הרחב
 שרי- מצב לשיפור מיועדים האלה

הגד הטונוס), רי־הערמונית(חיזוק
 החופשית ויציאתה ההפרשה לת

 אינו שמרני טיפול מהערמונית.
 הגבר, של באישיותו לירידה גורם
עדיף. הוא ולכן

 הוא בטיפול מאוד חשוב חלק
 ניתן רבים במיקרים מונעת. רפואה
 על־ הערמונית הגדלת את למנוע

שינויים לגבי נכון ייעוץ מתן ידי

ם ■כול זה יתוח1 ת באישיות, לשינו■■□ לגרו רו ד ר ד הי  ל
ד ביכולתו ולירידה המנותח של הנפשי מצבו בו ע ל

ל השייכת בלוטה היא פרוסטטה)
הגבר. של המיני מנגנון

 לשלפוחית־ דבוקה הערמונית
 תחילתו את עוטפת וכאילו השתן,

 אינה היא צינור־השתן(אורטר). של
 50 עד 30מ־ בנויה אלא אחד, גוף

 לזו זו הקשורות קטנות, בלוטות
השרירים. של סיבים על־ידי

לפו שותפה בלוטת־הערמונית
הה המיני. ולאקט המינית נקציה

 מזרז כחומר משמשות שלה פרשות
 לזרע עוזרות וגם תנועת־הזרע, של

 האורטר, בתוך מאוד מהר להתקדם
החוצה. לצאת כדי

 בבלוטת־ פוגעות שונות מחלות
 (דלקת פרוסטטיטיס הערמונית:

 עגבת. שחפת, זיבה, עקב חריפה)
 הערמונית של מחלות מעט לא

 והן יותר, קשיש בגיל מתפתחות
הגבר. של לגיל־המעבר אופייניות

ברז׳נייב
הכושר אובדן

תו היא הערמונית של אטוניה
 שרי־ (טונוסז מתח אובדן של צאה

הער בתוך אבנים יש רי־הבלוטה.
הא היווצרות של כתוצאה מונית
 בכיס- או עצמה בבלוטה בנים

בכלייה. או השתן
פוג וסרקומה סרטן כמו מחלות

 בערמונית, קרובות לעיתים עות
 אד־ היא ביותר הנפוצה המחלה אך

יותר הידועה הערמונית, של נומה

שי קו  והטלת־ במתן־שתן, •
 במיוחד יותר, קרובות לעיתים שתן

החו הלילה. של השנייה במחצית
 להטלת לחכות וצריך עומד לה

 הזרם גם בקלות. באה שלא השתן,
הנע ״על למטה נופל השתן של

ובהפסקות. ליים״,
 השתן כל את להוציא קושי •

נש בשלפוחית משלפוחית־השתן.
 של סמ״ק 600ל־ 400 בין ארים
 מרגיש תיאבון, מאבד החולה שתן.

ועייפות. כללית חולשה
 מצליח ואינו כמעט •החולה

 שלפו־ של ההרחבה שתן. להטיל
ל ומתפשטת עוברת חית־השתן

הכליות. עד בדרכי־השתן, מעלה,

 הגיתוה האס ■
בלתי-גמגע? \

* ל מחולק זו במחלה טיפול ן
ו שמרני טיפול חלקים: שני 1 ו

ניתוחי. טיפול
מטיפול מורכב שמרני טיפול

דה־גול
הבימה מן ירידה

 של כללית בהתנהגות בהרגלים,
 חייבים למשל: ובשינויים. החולה
רג טיולים לערוך עצירות, למנוע
 התח־ וגם התקררות למנוע ליים,

משת־ זה בשלב במיטה. ממות־יתר

 שלפו־ ררך הבטן, דרך שונה: גישה
 צינור־השתן(אור־ דרך חית־השתן,

 בהרדמה מקומית, בהרדמה טר>;
 (דרך איזורית ובהרדמה כללית

עמוד־השידרה).

 ;,מיטיביס
המיפגסיים" ]

 השונות בשיטות מיקרה, כל ^
התו תמיד לא הניתוחים, של *1

 מיקרים ידועים מעוררות. צאות
 של הנפשי מצבו הידרדרות של

בפסיכולו רבים שינויים המנותח.
הסוב כלפי בהתנהגותו שלו, גיה

ושינו לעבוד ביכולת ירידה בים,
במנטליות. יים

תפקי נושאי אנשים, מעט לא
 הפוליטית מהבימה ירדו רמים, דים
 כתוצאה באישיותם שינויים עקב
 בלוטת־ הוצאת לאחר) לפחות (או

 באופן או בשלמותה הערמונית
חלקי.

שח שינויים — בולטת דוגמה
 ברית־המו־ שליט של באישיותו לו

ה לאחר ברז׳נייב, ליאוניד עצות,
 ראיתי רה־גול. שארל כנ״ל: ניתוח.
 שחלו שינויים פעמים עשרות

במ אותם שהיכרתי בפאציינטים,
כרופא. שנים עשרות שך

שע למשל, ידוע, ישראלי סופר
 באופן מאז סובל הניתוח, את בר

 אותי מתוצאותיו(״הרגו משמעותי
 אנשים מעט לא לי). אמר בניתוח!"

 סובלים הזה הניתוח את שעברו
 צינור־ של בסוגר־השריר מפגיעה

 השתן מאי־החזקת וסובלים השתן,
״מרטי — שלפוחית־השתן בתוך

המיכנסיים". את בים
נית אינה בסוגר״השריר פגיעה

לתיקון. נת
משמעו ירידה גם כמובן, יש,

 ו־ (פוטנציה), כוח־הגברא של תית
להפ טוטאלי כמעט חוסר־יכולת

רות.
 67־65 בגיל גבר כל שלא ברור

 עצם אך להפרות, רוצה או חייב
הזאת היכולת אובדן של העובדה

 קל טיפול מתן בהרגלי־החיים.
 אף לעצור יכול המחלה בתחילת

אדנומה. של ההגדלה את
 מתייעצים שגברים כיום מקובל

שמחלי לפני שונים, רופאים עם
בפרוסט דראמתי טיפול על טים
 מחלתניתוח. כמו טה,

אינטלקטואלים
 נחשבת גדלת־הערמונית ך*

האינטלקטוא של כמחלתם 1 1
ישיבה גופנית, פעילות חוסר לים:

1

פרם
עדיף שמתי טיפול

 וחיי־ לא־מסודרת אכילה ממושכת,
 למחלה גורמים לא־שיגרתיים מין
 המיקצועות אנשי במיוחד לכן, זו.

הנ בזמן חייבים האינטלקטואלים
 ברפו־ ולהתחיל בדיקות לערוך כון

המ למצב הגעתם לפני את־מנע,
סוכן.

 בו שטמונה מפני מסוכן, המצב
 בל־ ומצב רבים שינויים של סכנה

תי־הפיך.
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