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 תתנוונה שרגליו למנוע היחידה הצורה זו
לגמרי."
 המבקרים מספר הגיע חדשים כמה מקץ

נק אחד יום במקום מאות. לכמה במרפאות
 ילד אם ובניהם. הורים לקבלת יומיים בעו

סופ הם למכשירים׳ או לניתוח זקוק נמצא
 הישג עיקר הבריאות. משרד על־ידי לו קו

 של לאוירה נתון אינו הילד כי הוא זו שיטה
סימ בנפשו המשאירה אווירה בית־חולים,

 השגחה תחת נמצא הוא אם כי עמוקים׳ נים
רגי בית בתנאי חי אב׳ או אם של מתמדת

 הרי מומחית מטפלת אינה האם אם גם לים.
 ליום טיפול שעות ארבע תקדיש אם מספיק
 מתמיד — מזה וחשוב — מסור טיפול לבנה,

ועקשני.
 כי היא גילו שהרופאים המעניינת התגלית

האנו או החברתית רמתה בין קשר כל אין
 יכולה שהיא הטיפול ובין המשפחה של שית
מטו למשל, תימניה, אם המשותק. לילד לתת
 פיסיו־ טיפול לבתה נחנה ילדים, בצרור פלת

הור אחר שקידה על־ידי מעולה תראפיסטי
הרופאים. אות

 את שהוכיחה שיטה היותה כל עם אך
 כיום המונהגת המרפאות שיטת אין עצמה׳

 סוג ספק כל בלי אין־ברירה. של אמצעי אלא
 ערך בעל הנו ההורים על־ידי טיפול של זה

 של המתפעלת להערכתם זכה אף והוא רב,
 עובדה אולם בארץ. שביקרו זרים מומחים

ל הזקוקים ילדים מאות כי זאת, בכל היא,
 הביתה נשלחים בבית־חולים ממושך טיפול

 שאין מאחר האקוטי השלב עבור עם מיד
אותם. שיקלוט מקום

ת אד&״נו בממוצע. רו לי
 בילד המלא בטיפול הכרוכות ההוצאות

 על לא פרטי, טיפול קיבל אילו — משותק
 מאד, גדולות הן — הבריאות משרד חשבון
 ולפעמים, לירות, אלפיים של לממוצע מגיעות
 אף להגיע יכולות במיוחד, קשים במקרים

 רבות משפחות אין בארץ מזר* כפול לסכום
 הסכום את להוציא לעצמן להרשות היכולות

בחו לשקוע מבלי לא פנים כל על — הזה
מחיי רמת את קיצוני באופן להוריד או בות
 זאת לעשות היססו לא הורים שום אך תן,
 ישוב שילדם כלשהם סיכויים להם נראו אם

לאיתנו.
 גם שיכולות כפי ישראל, יכולה זה בשטח

 מאר־ הרבה ללמוד העולם, ארצות שאר כל
ה שמגיפות שנה ,1938 בשנת צות־הברית.

 במיוחד, קשות היו בארצות־הברית פוליו
 מיוחד מוסד רוזבלט פרנקלין הנשיא יזם

 תמיכתו בשיתוק־ילדים. ללחימה הקרן :במינו
 הבטיחה רוזבלט הנשיא של האישית ודוגמתו

 חייו בשנת כי לקרן. מיידית כמעט הצלחה
 ' מח־ לאותה קרבן רוזבלט פרנקלין נפל 39ה־

ימיו.* סוף עד סימנים אחריה שהשאירה לה,
 הקרן לעצמה הציבה פעולותיה מתחילת

את האמצעים, בכל לחסל, : ברורה מטרה

מק פעולה קווי שני נקבעו הנוראה. המחלה
 חקירות ומימון מעבדות רשת הקמת : בילים

 ולמציאת המחלה מקור לגילוי אינטנסיביות
ב וטיפול באישפוז עזרה השטת תרופותיה!

 כל אחד יום קבעה הקרן פוליו. של מקרה כל
 כיום רוזבלט, הנשיא של הולדתו יום שנה׳

 לאיסוף הפרוטות מצעד :במינו מיוחד למפעל
 ברחבי והכפרים הערים רחובות בכל תרומות

ארצות־הברית.
 הפרוטות במצעד נאסף האחרונה בשנה

 התורמים דולר. מיליון 15ל־ קרוב- של סכום
 לרשות : לריק מוצא כסף זה היה לא כי ידעו

 שורה עומדת בשיתוק־ילדים ללחימה הקרן
 מכללות מיוחדים, ובתי־הבראה מכונים של

 פיסיו־ להכשרת הענקות ממנה מקבלות רבות
 מעב־ בפוליו, מתמחים ורופאים תראפיסטים

 בעולם. זה בשטח ביותר הטובות הן דותיה
 ולקבל לפנות יכול בפוליו שנפגע אדם כל

הש ואת בטיפול המלאה העזרה את מהקרן
בהוצאות. תתפותה

ה ר ש ת הכ א ר ק החיים ד

ול אורחים לקבל נאלץ היה השאר בין •
 יושב כשהוא חשובות פוליטיות שיחות נהל
 לאחר ניתנה, זו עגלה המיוחדת. עגלתו על

סעוד. איבן למלן כמתנה רוזבלט, של מותו

נגד נוסף. טיפול־
 המחלה התפתחות

 אנד שום עדיין אין
 לנקוט שאפשר צעי
ה הטיפול ואילי בי•

 ה־ אחר לנפגע ניתז
מוג הראשון שלב

ה אין : בהכרח בל
 לבטל יכול טיפול
 תוצאות את לגמרי

 אדם או ילד המחלה.
 לבית־ הנכנס מבוגר

 אברים עס החולים
 יהלן■ לא משותקים

 לכן מעולם. עליהם
 נוסף, טיפול דרוש
 אחרי שיבוא טיפול
הרא הצעדים לימוד
 או (למעלה) שונים
ב השרירים אימון

ד (מימין). משחקים
ל שידע מוסד רוש

 קורבנות את הכשיר
ל שיאפשר הפוליו,

 חייהם את לחיות הם
 מד־ לאזרחים ולהפוך
 ויעי־ לעצמם [ילים

ו עבודה בחיי 'ים
 אמונה תוך זברה,
עצמם. בכוחות מלאה

 במאי בארץ. דומה מוסד הוקם מזמן לא
 בשיתוק־ נפגעים למען איגוד בתל־אביב נוסד

 במגן־דוד מרסזו את וקבע (אילנשיל), ילדים
הראשו בצעדיו עדיין הוא תל־אביב. אדום,

 אדם לכל לו, שתינתן עזרה לכל וזקוק נים
 בו אשר במצב כי אליו. להצטרף המוכן

השירו את אלא לספק יכולה אינדד הממשלה
 תכנית־עזר לקום חייבת בלבד החיוניים תים

 בריא אדם המוזנחים. השטחים כל את שתקיף
 רחב לטיפול זקוק לנכה בן־לילה ההופך
 בחיק או בבית־חולים טיפול רק לא — ביותר

 את להשלים שידע טיפול אם כי משפחתו
 המלאה במידה להפעילו בנכותו, לו החסר
בה. לפעול מסוגל עדיין שהוא

 בעוד :ברורים כזה מוסד של תפקידיו
 משותקים אנשים של דור יגדל מעטות שנים
 קיום להם לאפשר לחיים, להכניסם יש אשר

 הבתים בחצרות או בחדרים זחילה עצמי.
חיים. לקראת הכשרה להיות יכולה אינה

 של היחידים תפקידיו אלה יהיו לא אולם
 מחקרים לערוך יוכל שלא למרות : המוסד

 גדול בקנה־מידה ממושכים ומדעיים רפואיים
 ושייך שם אותו בעל מוסד בהיותו יוכל, הוא

 בארצות־ דומים מוסדות של ארגון לאותו
ב הדוקים קשרים לקשור ובאירופה, הברית

 ההתפתחויות כל עם בקשר ולהמצא אתם יותר
 תפקיד למלא יוכל הוא זה. בשטח האחרונות

 המחלה אופי של נכונה הסברה : נוסף חשוב
 בנפגעיה לטפל יש כיצד עליה, שידוע ומה
ממנה. להימנע על־מנת לעשות אפשר ומה

 עזרה לנפגעים להושיט יוכל גם המוסד
 הכספי בעול לשאת להם לעזור ממשית,

 דרושה כך לשם הממושך. הטיפול של הכבד
 פרוטות מצעד הילדים, בשיתוק ללחימה קרן

 הכספים ■מתת־נדבה. זאת תהיה לא ישראלי.
 הארץ. תושבי של השקעתם יהיו ייאספו אשר

קורב יפלו קרוביהם או הם אם כי להבטיח
 להם. שידאג מי יהיה הממאיר לפוליו נות

 הפשוטה האנושית האחווה הבעת גם זו תהיה
שהטבע שעד, לרעהו, אדם לקשור צריכה אשר


