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בעולם
האפ קיימת תעשייה, בכל כמעט נפוץ

 תפרוץ הבא בעשור כי המבעיתה, שרות
 מאזבס־ כתוצאה מיתות מגיפת בעולם
 אמצעי־חיסון בזמן ייתגלו לא אם טוסים,

נאותים.
ר ץ. לרי-יד אווי מ ה ר- כ אח תגלית א

 חיים להציל והעשויה במחקר, הכלולה רת
מח כתוצאה למקרי־מוות קשורה רבים,
 צינורות־ או הלב לתוך בועות־אוויר דירת
 כלל. נדירים אינם אלו מקרי־מוות הדם.
 במספרים קורים, הם כי ידוע כבר מזמן

 לבצע נסיונות בעקבות מבוטלים, לא
 אוויר דחיסת על־ידי מלאכותית הפלה
 מקרי נחקרו לאחרונה אולם הרחם. לתוך
 שמתו צעירות, תריסר כחצי של מותן
 שלא על־אף בדמן אוויר בועות בגלל

:הסיבה את גילתה חקירה הפלה. ביצעו

כצעידת-חאווז המצעדים רש מג על המתאמנים אלה, טירונים
 היטלי, של לצבאו ירורףם טנוייסים אינם המפורסמת, הנאצית
 וההייליס מהיום, היא ■התמוגה שגה. שלושים מלפני איכגה והתמוכח

 זה צבא סזרח־נרסניה. ■של ■העממית הדפופליקה לצבא משתייכים
 מיצעדם שלקצס לשימצה, הגורעים צעדי־האווז על מעולם ויתד לא

אירופה חדדה

המתיס
למען

החיים
 ניתוחי־ בעיית קיימת בישראל רק לא

 בעולם אחרים רבים במקומות גם מתים.
 החורגת הבת להיות הפתולוגיה זכתה

 בגלל לא אם גם — הרפואה מקצוע של
 היו ידועים שתמיד אף על דתית. סחיטה

 נטו אלו, מניתוחים הנובעים היתרונות
 בענפי יותר להתרכז מה, משום החוקרים,

האתרים. הרפואה
 העולם של תשומת־לבו הופנתה עתה
ניתודזי־המתים. לבעיית מחדש המדעי

דייד־ודב
ד ב ל ב

 סלילי בספרית
טייפר  רדר1ן7ה

ת תני הרב־ג
$

ת• סי א ל ק׳ תי י חנ  ג׳ז י
י ב צ ק ק מ ט ו ק ס י ד

שיג צל לה א

 45 רגי1פ מלך
234155 טל. ת״א־

מ0ות־<זווו1וו0[|ו ,ושה 1ווו00וו
ססואונוויות חסונות ן

 מפורסם מחקר סיכומי בעקבות זה היה
 את חותכת בצורה ושהוכיח באנגליה,

הפתולוגיה. קידום חיוניות
 רבים היתרונות הרצחני. האזכסט

 חלק רק הינד, סיבת־המוות קביעת :מספור
 :הוא השני החלק הפתולוג. של מתפקידו

 מוות למנוע במטרה מסקנות הוצאת
 היא לכך קלאסית דוגמה בעתיד. דומה

 זהו אזבספזוסים. בשם מחלה של גילוייה
 הנגרם בריאות, דמוי־סרטני גידול

 על- שנערך מחקר אזבסט. אבק על־ידי
אנ בנוטיעהאם, ג׳ונס ג.ם.פ. ד׳׳ר ידי

 שהות במשך חשיפה שאף הוכיח גליה,
 למוות לגרום עלולה אזבסט, לאבק קצרה

 שלאחר ניתוחים שנה. 30 או 25 כעבור
 תוך שם שמתו נשים בארבע המוות
 מאזבס־ מתו כולן כי הוכיחו ימים, חודש

 הנשים ארבע כי העלתה החקירה טוסיס.
 העולם מלחמת בתחילת יחדיו, עבדו

 ש־ למסיכות״גז, בבית־חרושת השנייה,
באזבסט. להשתמש הירבה

 מתפשט החל האזבסט שייצור מאחר
זה חומר וכיום השלושים, בשנות בעולם

 השתייכו שהצעירות הצעירים, ההיפי׳ז
 נשיפת :חדש בידור המציאו אליהם,

של החברות של אבר־המין לתוך אוויר
קטלני. שעשוע זה היה הם.

יעז המתים ניתוחי לשתולי־לב. חיים
 שלשתולי חייהם את גם להציל מעתה רו

 של במקרה כי גילה המחקר לבבות.
 בראש, קטלנית פגיעה הגורמת תאונה
 סדק או מקרע גם לסבול הפצוע עלול

מה כתוצאה חדרי״ליבו, מקירות באחד
 תורמי־הלב־ רוב כידוע, שבפגיעה. הלם
 הרוגי־תאונות הם בניתוחי־השתלה, בות,
 מועבר וליבם — בראשם שנפגעו כאלו

 כן אם ברור עתה אחר. בגוף להשתלה
 מחולי־ גדול חלק כי האפשרות שקיימת

 בעצם קיבלו ניתוחי־השתלה, שעברו הלב
 יש שבכך גם ייתכן פגומים. לבבות
 הגבוה הכישלון לאחח הסיבה את לחפש

אלו. בניתוחים
 בהן יהיה אלו עובדות עם ספק אולם

לח בישראל סוחרי״הדת את לשכנע כדי
 קיימים לגביהם, ברופאים. ממלחמתם דול

חיי־אדם. מהצלת יותר חשובים שיקולים
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