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 חתך את תואם אינו הזה המיספר דים.
בארץ. האוכלוסיה

 גרוע הוא היהודים של ליבם מצב האם
 17כ־^ שהם הערבים, של ליבם מאשר יותר
 מחלות־הלב האם מדינת־ישראל? אזרחי מכל

 מטפלים אין שבארץ או ליהודים? מיוחדות
ביהודים? כמו המידה באותה בלא־יהודים

 להשיג מאמצי שכל להדגיש המקום פה
 השתלות- לגבי סטאטיסטיים נתונים אי־פעם

הכל מקופת־חולים ממישרד־הבריאות, לב
 על מידע בתוהו. עלו — אחר ממקור או לית

 אין מקום, בשום מרוכז אינו מושתלי־לב
ומאורגנת. מתמדת השגחה

 בארץ: הראשון מושתל־הלב מצרי, עובדיה
 מאווירת יותר נפגעים שלנו בחברה ״הגברים
 שונים. ומתחים חוסר־מנוחה, קינאה, שינאה,
מאו בשלב לרופאים פונים ישראלים גברים

בלתי-הפיך.״ כמעט הוא כשהמצב מאוד, חר

נחו״ו חדש רב ♦
 עברו ארבעה — מושתלי־הלב 29 ין ^

 אחד בחוץ־לארץ. 25ו־ בארץ, השתלה
 בלונדון ארבעה בלוס־אנג׳לס, אחד בפאריס,

בבריסל. 20ו־
 בחוץ״לארץ, ניתוחים שעברו אותם
 השתלות־הלב בין ההבדלים שאחד מספרים

 בהכנה כל, ראשית הוא, ובארץ בחוץ־לארץ
הניתוח. שלפני

 עם פסיכולוגיות שיחות כוללת ההכנה
 קרובי־מישפחתו. עם וגם להשתלה, המועמד

 מאשר פחות לא מטפלים בקרובי־המישפחה
 איך אותם מלמדים עצמו. במושתל־הלב

במושתל. הטיפול תקופות בכל להתנהג
 מישמר־ קיבוץ חבר מישל, מספר בארץ,

 השת־ שנה 25 לפני שעבר הראשון —הנגב■
 בין מאוד פעיל כיום שהוא בבריסל, לת־לב

 נמצאים קרובי־המישפחה — מושתלי־הלב
 דואגים אין בארץ גדול. יותר הרבה בלחץ

ה בזמן טוטאלית מתמוטטים והם למנוחתם,
לאח או עצמו, הניתוח בעת לניתוח, המתנה

ריו.

- בצבא מעורות •
והשחות־דב

 במיפגש שהיה המושתלים מבין צעיר ^
מירו 20 בן שושני, משה הוא הראשון 1 1

 התגייס כאשר בחיל־הים. שרת הוא שלים.
 התחיל שרותו בזמן .97 פרופיל לו נקבע

 לא אך הרופא, אצל לא־אחת וביקר להתלונן,
הרופאים. של בתשומת־הלב זכה

 מצבו הידרדר טיפול ללא חצי־שנה תוך
 סוף״ הרופאים התחילו שכאשר כדי־כך, עד

לטי דרכים הרבה נשארו לא בו, לטפל סוף
 בבלגיה, להשתלת־לב נשלח הוא בליבו. פול
הצבא. חשבון על

באישיות שינויים •
 המיפגש, בסוף שהתקיימה סדנה ך*

 ובני״מישפחותיהם מושתלי־הלב סיפרו *1
 תופעה קיימת מהם חלק שאצל לפסיכולוגים

 כלפי בהתנהגותם משמעותיים שינויים של
לע חזרתם הסביבה. וכלפי קרובי־המישפחה

 מעבידיהם, עם בבעיות נתקלת הרגילה בודה
 למושתל־הלב להתייחס מוכנים תמיד שאינם

 כריתת־ אחרי לעבודה החוזר למישהו כמו
תוספתן.

 רופאים־מומ־ נכחו לא בהילטוו במיפגש
 היו לא שהוזמנו. למרות בניתוחי־לב, חים

 מישרד־ ושל מערכת־הבריאות של נציגים
 מיב־ שלח צור יעקב שר־הבריאות הבריאות.
 נציגים נכחו לא השני במיפגש גם רק־ברכה.

מערכת־הבריאות. של
 ל־ דאז שרת־הבריאות קפצה איר לי זכור

 מושתל־ עם להתנשק כדי הדסה בית־החולים
 שושנה של חסרת־הסעם מההגזמה הלב.

 החדש שר־הבריאות עבר ארבלי־אלמוזלינו
 בקבוצה זילזול כמעט של להפגנה צור יעקב

הזקד החולים של בעייתית, ועדיין הגדולה,
2700 הזה העולם

הרבנות של סודית הוואה
הממזרי□ רשימת

 לא מסויימים ילדים כי הקובע מיסמך נדיר. מיסמך זהו
לפרקם. יגיעו כאשר כישראל, יהודים עם להתחתן יוכלו
 שלא נשואה, לאשה שנולד ילד היהדות, דיני פי על

 כינוי־גנאי רק אינו ״ממזר׳׳ הכינוי ממזר. הוא מבעלה,
 נגד מסויימות מישפטיות סנקציות כולל אלא ביהדות,
 בשרה, יהודיה אשה לשאת יכול אינו ממזר המגונה.

מר מישהי עם או ממזרה עם בנישואץ להסתפק ועליו
הדת. על־ידי שנקבעו החיתון פסולי שימת

ממ כעל ילד על להכריז ממהרים אינם אמנם הרבנים
 לטהר דרך כל מצאו שלא אחרי רק זאת עושים והם זר,

לשנותו, אי-אפשר כזה, גורל נקבע כאשר אבל אותו.

 ה* התינוק על גוברים השנים, אלפי בני וחוקי־־התורה,
היהודי. ולמוסר לדת חטאה שאמו מיסכן,
 בבית-הדין לא-מזמן שניתן הרצוך, מפסק-הדין קטע
 שבהם הילדים, כי האומר ייחודי מיסמך הוא הרבני,

 לדווח יש כן ועל הבעל, של ילדיו אינם פסק־הדין, עוסק
 יש כן בהתאם. לפעול ולהורות למישרד-הדתות כך על

מעוכבי־החיתון. ברשימת לרושמם
 כתובתה את הפסידה המהומה, יכל שגרמה האשה,

 באו החתום ועל ולבועלה. לבעלה אסורה והיא מהבעל,
₪ ד4,א ר3^א תשמ״ח. בשנת הרבנים, שלושת
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אסורחן וכןלנעליו אסורח
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כחוגחח. חפסידח האפח
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)הרב (-) תפס׳יחחיום גיייך ־ חרב (־)1 הרב (

מחוקים) הצדדים (שמות הרבנות של ההחלטה
סשכבי־חיתון...״ ברש־סת לחשמס .ויש

 רק ולא כולו, הציבור של לתשומת־ליבו קים
הרופאים. של

אנא אין א,8א יש ♦
 בהרצאתו הרגיש לקס הילל פרופסור ^

 פחות אינו שאחרי־הניתוח שהטיפול \ (
עצמו. הניתוח מאשר חשוב

 נגד תרופה החיים כל לקבל לצורך פרם
 החולים עוברים ),0ץ1>10$(ז0ז1ז1רחיית־הלב(

 של ביופסיות 25־15כ־ הראשונה בשנה
 ביום, תרופות 25־12כ־ מקבלים שריר־הלב,

פעם. 40־30מ־ פחות לא רופאים מבקרים
 בקליניקות שנאספו לנתונים בהתאם

 השתלת- ניתוח כיום עולה בארצות־הברית,
 הטיפול הניתוח, לאחר דולר. אלף 50כ־ לב

 35כ־ עולה מיוחדים סנבוכים ללא בחולה
 דולר אלף 15כ־ הראשונה, בשנה דולר אלף

השלי מהשנה דולר 5000כ־ השנייה, בשנה
 של הראשונות השנים חמש כל והלאה. שית

דולר. אלף 70כ־ עולות מושתל״הלב
 מושתלי־הלב גם העידו וכך — חוששני

מש אין אלה מסכומים קטן חלק שאף —
בהם. בטיפול קיעים

 מקבלים לא ״אם לקס: הילל פרופסור
 בצורה הניתוח שלאחר הטיפול את החולים

 השנה את לעבור הסיכויים המכסימלית,
 שנות־חיים לחמש להגיע ואף הראשונה,

מאוד.״ קלושים הניתוח, לאחר
 במדינת־ שמושתלי־הלב מכך משתמע

 בהם. טיפול מחוסר למות עלולים ישראל
 מאר־ האורח של הרצאתו את ששמעו אחרי

 טובה, אינה שהרגשתם חוששני צות־הברית,
 התיקווה. ואת הביטחון את לאבד עלולים והם
 של בעניין דחופה בצורה לטפל צריך לכן

השתלת־הלב. לאחר מושתלי־הלב

 את גם ללמוד חשוב מאוד כי לי נראה
 השתלות־ שעברו ממי אחד כל של תולדותיו

 להגיע להם גרם מה מסקנות. להוציא כרי לב,
השתלת־לב? רק הוא ממנו למצב,'שהמוצא

 מאוד גדולה תרומה להיות יכולה זו
 של בעיותיו לימוד כולה. למערכת־הבריאות

 להיעשות חייב ממושתלי־הלב ואחר אחד כל
מהרפו רחוק שהוא וולונטרי גוף על־ידי לא
עצמה. אה

 אחרים של ליבם את שקיבלו אנשים
 ולא לחברה, ולתת לתרום זו בצורה יכולים

לקבל. רק

לא? או נניס ♦
 מוש־ את המדאיגות השאלות, מן חת̂ 
ל  להתקיים ליכולת נוגעת תלי־הלב, \

 הלאומי, מהביטוח הקצבה ולקבל בכבוד
למצב־בריאותם. המתאימה

 בחוקי אין בירוקראטי: פרדוכס כאן יש
 המצב הגדרת הביטוח־הלאומי של הנכות

השתלת־לב. שלאחר
 לפני מצבו לפי להיות, יכול מושתל־הלב

 ולאחר אחוז, במאה כנכה מוגדר הניתוח,
 איך יודעות אינן הרפואיות הוועדות הניתוח
מצבו. את להגדיר

לא לספק כדי זה, בעניין לטפל חייבים
 כמעט מוגבלים להיות הממשיכים אלה, נשים
 מסוגלים ושאינם דבר, בכל אחוז במאה

 בכבוד להתקיים בעצמם, להתפרנס להמשיך
חייהם. את ולהאריך

גמחרוח־רנ מובילים 9
לאוכלו־ יחסית הסטאטיסטיקה, פי

ארבעה־ פי לבבות השתילו אצלנו, סיה )

שי ופי בארצות־הברית, מאשר יותר חמישה
באירופה. מאשר יותר שה

 מגיעים בכלל איר השאלה מעניינת אותי
 השת־ הוא שנשאר היחידי הטיפול שבו למצב

 סביבתיות? בעיות גנטיות? בעיות לת־לב.
 בהתחן בטיפול רפואית הזנחה צורת־החיים?

 באבחנות רפואית רשלנות המחלה? לת
הטיפול? ובהמשך
 של דבריו את מסר ממושתלי־הלב אחד

 שלהשתלות־ מהרסה, בורמן גרי הפרופסור
 זה גברים. 60 עוד כעת בארץ ממתינים לב

בעולם. השיאים כל את שובר
 להשתלת־לב, זקוקים הם אם היא: השאלה

 או בארץ משנה ולא אותם, מנתחים אין מדוע
 עליהם אולי לכך, זקוקים אינם ואולי בחו״ל?
 כמו דראמתי ולא לא־ניתוחי טיפול לקבל

השתלת־לב?
 כחמישה 1988ב־ אספה ׳ד־ביד אגודת

 היכול מכובה, מאוד סכום זהו דולר. מיליון
 בצורה במחלות־לב הטיפול את לנהל לאפשר

 בעלי חובבנים על־ידי ולא ויעילה, מיקצועית
טובות. כוונות

 ופרחים טריות עוגות היו במיפגשים
 אך מושתלי־הלב. של בדש״הבגד שננעצו

 יצאתי בליבי, שהתעוררו קשות שאלות בגלל
כבד. בלב המיפגשים מן

 שבו למצב להגיע כדי הכל את לעשות יש
 אין זאת בכל ואם להשתלת־לב, נזדקק לא

 לעשות יש אז כי הלב, את ומחליפים ברירה
 טיפול ולספק ביותר הטובים בתנאים זאת

 שכל כרי הניתוח, לאחר ומתאים טוב יעיל,
 יהיו לא והחברתיים האישיים המאמצים

לשווא.
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