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לרמן ופרופ׳ טלי לרמן־שגיא צילום :אביגיל

עוזי

$DN2$הסיכויים $DN2$שגם השנייהיה״.
כויים
לפרופםורה זה כבר
המאמרים של אבי והגשתי אותו
לרעת למה הם מצפים .באותם ימים עוד לא היה מי־
$TS1$מיטי$TS1$,
$TS1$להסביר$TS1$
לה־
שנה ,ואני מאמינה שב־  20השנים הקרובות נדע
$DN2$להסביר $DN2$מה גרם לאדם מסויםללקותבמחלה .זה ממש
לאפילפסיה״ ,מו־
$TS1$מוסיפה$TS1$
״כל הזמן ממציאים תרופות
היה מאוחר מדי .הוא היה קרוב לפרישה ואי אפשר
חלמו .נהגתילהזריק אוויר
י$DN2$,ועל mriאפילו לא
טי,
סביר
לפינה״ ,היא אומרת ומצביעהלעבר שירה,
לרמן־שגיא ,״אך אף תרופה לא פותרת
$DN2$מוסיפה $DN2$פרופ׳
סיפה
ולפרוש .חוויתי אתהתסכולשלו.
לקבל פרופסורה
דרך עמוד השררה ,כמו שעושים ניקור מותני,לחלל
מעבר
בתה מנישואיה הראשוניםלאליק שגיא ,פרופ׳ לק־
$TS1$לקרדיולוגיה$TS1$
את כל סוגי הפרכוםים .למרות שיש כל כך הרבה
לכן,כשקיבלתי את הפרופסורה ,הייתה לכך מש־
$TS1$משמעות$TS1$
שמצפה את המוח ובעזרתצילום רנטגן ניתן
הנוזל
בבילינםון.
תרופות חדשות,עדיין לא ירד אחוז האנשים שלא רדיולוגיה
$DN2$לקרדיולוגיה$DN2$
שהגשמתי את מה
$DN2$משמעות $DN2$מיוחדתעבורי .הרגשתי
היה להרגם את מבנה המוח .המכון היה עמום מאוד
מעות
לטיפול״.
מגיבים
שהוא לא הספיק״.
שהרופאים
מהארץ ורציתי
מפני שהוא שירת חצי
״התרופות מייצבות ומרסנות את הפרכוסים״,
מתמקדת
לצד עבודתה בתחום האפילפסיה
יהיו קצת יותר אחראים״.
"שיחקתי עם המטופלים"
מאשר אביה .״הן לא מרפאות״.
פרופ׳לרמן־שגיא בנוירוגנטיקה ,״מציאת הבסיס
שתי בנותיהם של פנחס ואביבה התחלקו ״חצי־
$TS1$״חציחצי״$TS1$,
אני
שאמא שלי הלכה בעקבות אביה
״כשם
״אבל לאור התקדמות הגנטיקה ,רק אצל חלק
נוירולוגית שבו רשמתיתגליות
הגנטי של מחלות
לפסיכולוגית
י״ $DN2$,כהגדרתו .אירים ,הצעירה ,הפכה
חצי״,
מספרת שירה.
הלכתי בדרכה״,
להצביע על המקור
יכולים
קטןמהחולים לא
גדולות וסיפוק רב״ .בכנס שנערך באחרונה בבית
לבעיה.
לדבריה ,היא מעו־
$TS1$מעולם$TS1$
כאמה .טלי הלכה בדרכו.״מגיל צעיר מאוד ידעתי
לכיוון
$DN2$מעולם $DN2$לא הרגישהשמופעלעליה לחץ כלשהו
כיוםיודעים על הגורמים יותר ממה שירעולפני 20
וולפםון ,ואשר סקר חמישה עשורים של טי־
$TS1$טיפול$TS1$
החולים
שאבא
שזה יהיה הכיווןשלי״ ,היא מספרת ,״מפני
לם
היא מספרת .״בתור
רפואה .״בחרתי בזהבגיל 12
באפילפםיה ,היא הציגה סרט שגרם לקהללד־
$TS1$לדמוע$TS1$.
פול
$DN2$טיפול$DN2$
כולנו הרגשנו
חזר מהעבודה מלא וגרוש בסיפורים.
לקליני־
$TS1$לקליניקה$TS1$
ילדה שיחקתי עםהמטופליםהילדים שבאו
למיון את בנו בן ה־ וחצי ,שהיה
$DN2$לדמוע $DN2$.״רופא הביא
נכון,
תרופתי
שילוב
שותפים כשהוא תיאר איר מצא
מוע.
$DN2$לקליניקה $DN2$של אמי ,ובתיכון הפכתילמזכירה של סבאשלי.
קה
לחלוטין עד שהחללפרכס .מיוםליום החמיר
בריא
להתח־
$TS1$להתחבא$TS1$
שהפסיקלילד את הפרכוסים.כילדה נהגתי
ד״ר פנחס לרמן:
הוא המשיך לקבלחולים בבית ,אבל בגלל הידרד־
$TS1$הידרדרות$TS1$
מצבו ושום תרופה לא עזרה .תוך חצי שנה הוא הפ־
$TS1$הפםיק$TS1$
מטופלים ,כי הםתק־
$TS1$הםתקדנתי$TS1$
בא $DN2$בארון ,בחדר שבו הואקיבל
בא
"באותם ימים עוד לא
התקשהלכתוב ,אז ישבתי בצד ותימ־
$TS1$ותימללתי$TS1$
$DN2$הידרדרות $DN2$בראייה
רות
$DN2$הפםיק$DN2$לדבר ,הפסיק לתקשר עם הסביבה ,הרבהליפול
םיק
לילדים .לא אחת ,כשא־
$TS1$כשאבא$TS1$
דנתי
דנתי$DN2$לראות מה הוא עושה
$DN2$ותימללתי $DN2$את המפגש.כיוון שקפצתי כיתה וסיימתי את
ללתי
ולשבור איברים שונים ,ופשוט פירכם ללא הפסקה.
הילד ,הוא
בא $DN2$רצהלשוחח עם ההורים שלא בנוכחות
בא
היה סי־טי ,ועל  mriאפילו
גימנסיההרצליהבגיל  17שקלתי להתחילללמוד
לקחתי אתהילד הזה כאתגר מיוחד .נברתי בספרות
קראלי לצאת מהארון ושלח אותי לשחק איתר.
לא תלמו .נהגתי להזריק
רפואהלפני הצבא ,ובסוף הגעתי למסקנה שזה מו־
$TS1$מוקדם$TS1$
שמצאתי תיאור של מקרה דומה ,שבו
הרפואית עד
השדרה
אוויר דרך עמוד
$DN2$מוקדם $DN2$מדי .שירתתי כמש״קית חינוך בהנדסה קרבית
קדם
היה מעורב חסר של ויטמין מסוים במוח .נתתילילד
מאוחר מדי לפרופסורה
וטיילתי במשך שבעה חודשים בדרום אמריקהלפני
פולינית וחמישה ימים לאחר מכן הוא הפסיק
חומצה
המוח
לחלל
שמצפה את
שנכנסתי למסלול הארוך של תשע שנותלימוד:
לפרכס .עברו עוד יומיים והוא התחיללדבר .היום,
התמחתה ברפואתילדים,
פרופ׳לרמן־שגיא
ובעזרת צילום רנטגן ראיתי
לרפואה ,שלוש שנים במחקר
שלוש שניםבפקולטה
רגיל ,שמח וצוחק .בכנס הקרנו
שנה אחרי ,הואילד
כאביה ,וכמוהו נסעה להשתלמות בביתהחולים
קליניות״.
במעברה ועוד שלוש שנים
בעת הפרכוס וכיום .אמא שלו
שני סרטים שלו
לילדים בבוסטון .״שניילדייהגדולים היו אזבגיל
את מבנה המוח״
ישבה בקהל ואף עין לא נותרה יבשה״.
שבו אחותי ואני היינו כשאבא לקח אותנולשם״,
למה היה לד חשוב לרכוש גם דוקטורט במע־
$TS1$במע״זה$TS1$
ברוקלין ,וחזרתי
היא נזכרת .״גרנו באותה שכונה,
בדה?
״זה
לאווירה שלאז״.
חשמל בענן"
״כ זו עודף
$DN2$במע״זה $DN2$תחום מרתק שפורץ קדימה בצעדי ענק.
פרופ' טלי לרמן־שגיא:
לא
הטכנולוגיה משתכללת ,ודברים שבעבר דרשו עשר
חששת שאם תבחרי בתחום של אביך יערכו
"כילדה נהגתי להתחבא
לזיהוי בחורש אחרבלבד.
שנות מחקר ניתנים כיום
אין ייתכן
שבתחוםהאפילפסיהעדיין רב הנס־
$TS1$הנסתר$TS1$
השוואות בינךלבינו?
$DN2$הנסתר $DN2$עלהגלוי?
תר
״הבת עלתה על אביה!״ הוא מכריז ,בעוד פניה
בארון ,בחדר הטיפולים
הגנטיקהיכולה לחוללתגליות במדע .יש לי עוד
שש שנות
ד״ר לרמן מסביר :״מדובר בסדרה של םימפ־
$TS1$םימפטומים$TS1$
מתקדרים .״אחת האכזבות שלי היא שאבי לאקיבל
לימור ,כך שמוקדם מדי להתנבא על הע־
$TS1$העתיד$TS1$,
הסתקרנתי לראות מה
כי
$DN2$העתיד $DN2$,אבל אני רואה את עצמי במשהומשולב .אר־
$TS1$ארבעה$TS1$
תיד,
התפרקות חשמ־
$TS1$חשמלית$TS1$
קליניים שנגרמים על ירי
טומים
$DN2$םימפטומים$DN2$
פרופסורה״ ,היא אומרת .״הוא כתב מאמרים שהם
כשאבא
הוא עושהלילדים.
בנוירולוגיה,
$DN2$ארבעה $DN2$ימים בשבוע עוסקת ברפואה
מתפרק בצורה
לית
האפילפסיה ,והתרומה שלו אדירה
אבני דרך בחקר
$DN2$חשמלית $DN2$במוח ,כמו שעודף חשמל בענן
בעה
מתרחשת
כמובן ועוד יומיים במחקר .תגלית לא
של ברק .למחלה יש כל מיני צורותוגוונים .לא
טיפולים פורצי
בתיאור של תסמונות חדשות ובחקר
ההורים
רצה לשותת עם
בןלילה .באלפי מעבדות ברחביהעולם יושבים
אפילפסיה ,ולא בכל
כל איבוד הכרה הוא בהכרח
דרך .אבל השם שלו לא התנוסס על מספיק מאמרים
הוא קרא לי מהארון ושלח
אגודל ,אבל
מול מבחנות ובודקים אותן ,עקב לצד
לזיהוי
אפילפסיה יש איבוד הכרה .היא לא ניתנת
לבדו ,ובה־
$TS1$ובהמשך$TS1$
כיוון שבשנים הראשונות הוא עבד וכתב
אותי לשתק עם הילד"
יכוללהיות שביום מן הימים אתן לאמא שלי וגם
בבדיקת מי שפיר וקיים בה מרכיב תורשתי .זהבולט
המשך $DN2$כתב עם סגניתו ,ר״ר שרהקיוויתי ,שעם צאתה
משך
לסבא שלי את התשובה״.
אפילפטי ,רוב הסי־
$TS1$הסיכויים$TS1$
אצל תאומים .אם האחד מהם
כשאספתי את
בוולפסון.
לעבוד איתי
לפנסיה עברה
״,

