
 בארצות- שפורסם מדהים רפואי דו״ח
— נכוו בלתי בשימוש :מגלה הברית,

))!התהסאוב

 תינוקה למען עושה צעירה שאם הפעולות כל תוך
 לאהבתה כך כל וסמלית אופיינית פעולה אולי אין

עורו. על אבקת־טאלק זריית כמו לילה
כל־כך. קטלנית — אחרת פעולה גם אולי ואין

 בארצות־הברית וגורמת, התינוק, חיי את המסכנת פעולה
לשנה! תינוקות אלפיים של למותם בלבד,
 אבקת גרמה הדו״ח, קובע השנייה, העולם מלחמת מאז
תינוקות. אלף 50 של למותם הטאלק

 אמר התינוק,״ של לעורו מצויינת היא ״אבקת־טאלק
 — האמריקאי,״ הבריאות ממשרד קיאו ג׳והן מרטין ד״ר

 הפנימיים אבריו עם במגע באה היא כאשר לעורו. רק אבל
 שעליהן ידעו לא שמעולם רבות, אימהות קטלנית. היא —

בשפע. אותה זורות האבקה, מפני לחשוש

 מלחמת מאז מקרי־מוות אלף 50 הוא הרשמי ״המספר
 הוא שהמספר מאמין אישית אני אולם השנייה, העולם

 חייהם ששנות נוספים למליונים בנוסף מיליון, רבע
 אם כל רגליהם. על לעמוד עדיין שהספיקו לפני קוצרו
ב רעל. היא הריאות בתוך אבקודטאלק לזכור: חייבת

הורגת.״ היא נכון לא שימוש
★ ★ ★

ק, ל א ט ה ד קו  והטהורה המנופה בצורה הנמכרת, פ
 הטאלק, מאב; מיוצרת לתינוקות, כאבקת־טאלק ביותר

 דקיקה לאבקה ונטחנה אחרים יסודות מכל שנופתה לאחר
 מחמישים למעלה זה מהווה היא זו, בצורתה כמוה. מעין
החלקיקים התינוק, של העדין לעורו מצויין מגן שנה

קיאו ג׳ון מרטין ד״ר

 כל וחסרי למשעי חלקים הטאלק, אבן של המקרוסקופיים
 מפני העור על המגינה השיכבה את מספקים חיכוך, גורם

וגירוי. שיפשוף
 הם הרופאים, עתה מאמינים אלו, חלקיקים דווקא אולם

הגדול: האוייב הם
 ישבנו לעבר טאלק־ קופסת מטלטלת שהאם אימת כל

 ״דזזקא באוויר. אבקה כמות מתפזרת תינוקה, של הזעיר
 המתפזרת הכמות כל־כך, ועדינה, דקיקה שהאבקה בגלל

קיאו. ד״ר טוען לעין,״ שנראה ממה יותר גדולה באוויר
 לתיך התינוק נושם באוויר המתפזדת הזו האבקה ואת

 ריאו־ גם אולם נוספת. קטנה כמות פעם, כל — ריאותיו
 מחדש, פעם כל קטנה, וכמות קטנות, הן התינוק של תיו

 ואז, — נחלשות הריאות רעל: של גורלי במטען מסתכמת
 נתחבים ופניו וראשו בשנתו, מסתובב התינוק אחד, יום

 ריאות בעל הוא אם הסדינים. בין אל או הכר לתוך
 נחלשו, ריאותיו אם אולם למוות. יחנק לא הוא בריאות,

לכ — מחנק ימות והוא מדי, גדול עליהן העומס יהיה
מחנק. בתם אורה,

★ ★ ★  בסאונה הבריטי, הרפואי הירחון פירסם אנגליה, ך•
 לאמהות קריאה בבריטניה, הרופאים אגודת של הרשמי *,1

 שנתיים עד שנה בגיל ״תינוקות בזהירות. בטאלק לוהוג
 הירחון, כותב אבקת־טאלק,״ של גדולה לכמות העזוסים
 אצלם מופיעים מהאבקה, מדי יותר נושמים הם ״כאשר

ברונכיטיס.״ וסימני קשיי־נשימה
 טאלק: מהרעלת מוות מקרי חמישה על דיווח הירחון
גילה. שעות,״ עשרים עד עשר תוך מתו מהם ״שלושה

הדו״ח: קובע לסיכום, •
 התינוק, לעור מצויינת היותה מלבד ״אבקת־טאלק,

 בשימוש נכון. בה שישתמשו בתנאי — בטוחה גם היא
התינוק.״ לחיי סכנה מהווה היא נכון, לא

טל? באב?ת נכוו שימוש
 או חזהו על אפקה תזרי אל לעולם •

 על שוככ הוא כאשר התינוק של כיטנו
גפו.
 ישירות האפקה את תזרי אל לעולם •
 הטאלק קופסת את תנענעי ואל עורו על

ממנו. מטר מחצי קטן פמרחק
התי ליד הקופסה את תשאירי אל •
 להגיע יוכל שלא כדי לרגע, אפילו נוק,

אליה.
 פאכקה: לשימוש הנכונה הצורה •

כז שפכי לכף־ידך, הקופסה את קרפי
 אותו כל כאשר היד, לתוך אפקה הירות

 נושמת או נשימתך את עוצרת את זמן
 פירך והחליקי האכקה, לכיוון לא לצד,
עורו. על האפקה את


