
במדינה
בריאות

 ווו31מו־.חי< כמה
♦ נח״ס ״שארו

 התיגויןות תמותת שיעורי
 תלויים בישראל

ובדת במוצא
 ד׳ם בישראל ביותר הבריאים התינוקות

להי וסיכוייה,ם בקיבוצים, הנולדים אלה
 לעומת ביותר. הגבוהים הם בזויים שאר
 בני־המיעו־ אצל הנולדים התינוקות זאת,
 וסיכויי־ בישראל, בריאים הפחות הם !טיט

ביותר. הגבוהים שלהם התמותה
 ד״ר רופאי־ד,ילדים על־ידי שנערך מחקר

שני עמית, שלמה וד״ר פרוינדליך אמיל
 על בנהריה, הממשלתי טבית־החולים הם

 מגלה המערבי, בגליל התינוקות .תמותת
 הנולדים מהתינוקות אחוז מארבעה שיותר

 בשנתם מתים בכפרים, בני־והמיעוטים אצל
 מיד־ להזות יכול המערבי הגליל הראשונה.

ב הרב הגיוון בגלל כולה, לישראל גם
המקום. אוכלוסיית
 עוד שנערך המחקר זיהומיות. מחלות

 בהדפואה, עתה רק ופורסם 1970 בשנת
ה כי מגלה הרפואית, ההסתדרות עיתון
התי בין הגבוה לשיעויר־ד,תמותה סיבות
 נובע בני־המיעוטים אצל הנולדים נוקות

 דלקת־ כמו זיהומיות ממחלות בדרך־בלל
וכדומה. הריאה

פרוינדליך הרופאים בדקו המחקר לצורך

נחום תובע
מאוד יקרה זריקה

 חיים. תינוקות של לידות 6681 ועמית
 בלידות שנולדו הילדים שמתוך התברר

 241 נפטרו זה, באיזור שהתרחשו, אלו,
לחייהם. הראשונה השנה בתוך תינוקות

המצ מד מעין מהווה תמותת־התינוקות
 ככל האוכלוסייה. בריאות מצב על ביע

 נמוך התינוקות אצל התמותה ששיעור
 שהאוכלוסייה בכך הביטחון גדל כך יותר,

יותר. ברואה
הברי מצב כי גילה, שנערך המחקר

 לזה דומה המיעוטים בני באוכלוסיית אות
 כלומר, שנים. 24 לפני בישראל שהיה
 רצון. מלהשביע דחוק הבריאותי מצבם

 בארץ תמותת־התינוקות שיעור היה אז
 המיעוטים אצל כיום שקיים לזה דומה

הערביים. בכפרים
בת שנערך המחקר, הלידה. מקום

 מישירד־ של הראשי המדען של מיכתו
הש הלידה למקום בי מגלה הבריאות,

 לחיות. התינוק של סיכוייו על ישירה פעה
התי לחיי ביותר החמורה שהסכנה בעוד

 כפר הוא הלידה מקום כאשר קיימת נוק
 סיכויי־החיים ומשתפרים הולכים ערבי,

 (שלו־■ פיתוח בעיירת שנולד תינוק של
סי מתים). מהתינוקות בלבד אחוז שה

תי של לחייו יש יותר עוד טובים כויים
בעיר. הנולד נוק

שהתי לכך ביותר הטובים והסיכויים
 ובקיבוצים, במושבים קיימים יחיה, נוק

במיוחד. טובים הסיכויים האחרונים כשאצל
 מהנולדים מאה מבין אחד תינוק רק

מאה מתוך ארבעה לעומת נפטר, בקיבוץ

המיעוטים. בכפרי
 מגלה המחקר הכל. אינו עדיין זה אך

המיעו בני אצל התמותה שסכנת גם
 גדולה במקום־המגוירים, הבדל ללא טים׳

יהודיים. תינוקות אצל מאשר פי־שניים
 שהאם- מגלה המחקר החורים. מוצא

 רק איננה התינוקות בין בתמותה לייה
היהו בין גם אלא ליהודים, ערבים בין
עצמם. לבין דים

קיי ביותר הגבוהים התמותה שיעורי
ובאס באפריקה שנולדו אימהות אצל מים
 תמותתזהתינו- שיעורי זאת, לעומת יה.

ויש ילידות־אירופה אימהות אצל קות
כמעט. אפסיים ראל,

משפט
הנלחץ זריסת

 שמחירה זריקה
 לרופא עלתה - ד״י 2

ל"י 6,000

 הזריקה, את לי עשה שהרופא ״אחרי
 משהו מחפש שהוא ראיתי פתאום קמתי,

 מחפש, הוא מה אותו שאלתי הריציפה. על
 המחט. את מחפש שהוא לי אמר הוא ואז
נדהמתי. יותר. ולא פחות לא

 מתל- קלדרון מרקו דוקטור היה !״זה
 גמילה־ טיפול לקבל אליו הלכתי אביב.

 מביתו, כשיצאתי צלסטון. זריקת מסמים,
 מ״כתב־הפ- בידי היה הזה, המיקריה אחרי
מגו שיוציאו בית־החולים, אל ממנו נייה

ה אחרי בתוכי שנשארה המחט את פי
זריקה.״

ב ),30( נחום משה השבוע סיפר כך
 בתל- השלום לבית־מישפט שהגיש תביעה
 מקרין, דרור עורך־הדין באמצעות אביב,

בית־החרושת ונגד קלדרון מרקו ד״ר נגד
 למכשירים רפואי ציוד בע״נז, איזנזל

מאשקלון. מדוייקים,
 משד, כי נאמר, שהוגש ביכתיב־ד,תביעה

 אחרי קלדרון, ד״ר על־ידי נשלח נחום
 לבית־החולים בגופו, מחט השאיר שזה

 ניתוח בגופו נעשה שם בתל־אביב, הדסה
הוצ לא הניתוח למרות מקומית. בהרדמה

לני שוב הוזמן יומיים וכעבור המחט, אה
 בינתיים כללית. בהרדמה הפעם — תוח

 חופשי באופן להתקדם המחט המשיבה
 כאבים לו וגרמה נחום, של גופו בתוך
רבים.

באיזור־ד,ני זיהום הופיע הניתוח אחרי
 של בגופו ׳נותרה ממנו וכתוצאה ,תוח

סנטימטרים. שמונה של באורך צלקת ׳נחום
ב־ פגומים. שהכלים ידע הרופא

 כי מקרין, עורך־הדין טען ,כתב־ד,תביעה
 אינו מתאים, אינו קלדרון ד״ר הרופא,
לחו זריקות להזריק מוכשר ואינו מסוגל

 בצורה לקוי, היה ההזרקה ביצוע לים.
נחום. של בגופו המחט להשארת שגרמה

 בע״נז איזמל כי בכתב־ד,תביעה נטען בן
 (מחט) כלי־מזרק של ואספקה ב״ייצור אשם

מיק כבר אירעו שבעבר הגם לקויים.״
 במכשירים תקלות של רבים דומים רים

 ממשיכים זה, בית־חרושת של מתוצרתו
בהם. להשתמש

 מצי- בתב־הגנר, הגיש קלדרון מירקו ד״ר
הז בשעת שקרתה ״התקלה טען: בו דו,

 נו־ נחום, משה של בגופו הזריקה רקת
 והמחט.״ המזרק של הירוד מטיבם ׳בעת

 ד,ןרי־ לאחר לדעת ״נוכיח כי הודה הרופא
 מאחר — פגום מזריק זד, היה כי יקה,

 משד, של השריר בתוך נשארה שהמחט
נחום.״

 של טענותיו את דחתה בע״ם איזנזל
מכל־וכל. הרופא
 לחייב מבית־המישפט ביקש נחום משה

 לו לשלם בע״נז ואיזנזל קלדרון ד״ר את
 והנזקים הסבל על ל״י 10,000 של סך

הזריקה. עקב לו שנגרמו
שניי לבין נחום בין ■שנחתמה בפשרה  
 סך כפיצוי שיקבל סוכם שלו, הנתבעים

ל״י. 6,000 של
 נחום הוסיף הפיצויים, לו שנפסקו לאחר

 הרופא את מבין לא שאני ״בחיי ואמר:
 ואתרי הזריקה, עם העניין כל אחרי הזה.

שיו לביתיר,חולים מיכתב־הפנייה לי שינתן
 ממני ביקש עוד הוא המחט, את לי ציאו

הזריקה.״ בשביל ל״י, 2 לו לשלם

:מאוזן
בחי עטף כרך, )5 שינוי; חילוף, )1

 הנרקייסיים; ממשפחת צימיח־בר )8 תולים;
 חקלאי בי״ס )14 אפריקניים; כשפים )13

 נוח של ממצב )15 .....; הכפר ית״א: ליד
 ;ושקוע פחוס חוטם בעל )16 ....; עוברים

 רטט; )19 (ש״מ); אמריקני סופר )18
 סא־ פדנסואז של ספר )21 בשבילה; )20

 ללא ביתו )24 ׳מאונך; 27 ראה )22 ;ובאן
 מדדיך־ספורט )28 הקיצו!; )26 התחלה;
 גוון בעל )32 ארסי; נחש )29 (ר״ת);

 מיפעל־ )36 !תחרותיות )34 ;קל אדום
 תינוק )38 ערוץ; )37 ישראלי! תמרוקים
 הופעת־בידור )40 תדירות; )39 בן־יומו;

אינפור )45 העיניים: גבות )43 ב׳; סוג
 ;חנון חומל, )48 נווה: מעון, )46 מציה;

 באפריקה; נהר )52 מעמסה; עול, )50
 מילת־קדיאה; )56 גבריים; קולות שני )54
 )60 קל; רעד )59 התיכון: בים אי )57

התרנגו מסידרת עוף־מידבר )62 !ויקטורי
 כבש )65 ;יחרים )64 ;עוז כוח, )63 ; לות
 בית- )67 ;האפוד מאבני )66 :עי העיר את

תל־אביבי. אופנה

:מאונך
 )3 מלמד; רב, )2 ציפייה; תיקווה, )1

 קדום: כלי-נשק )4 התחלה: ללא דודו
 חינם; מנת־ידם מתן )6 בנות-צחוק; )5
 :מברך ונמצא לקלל ביקש )9 ;מותרות )7

גלדיא )11 ;העברי ביא״ב הי״ח האות )10
 ערי־מסכנות )17 השתוממות; )12 טור;

 )23 נודע; שחקדקולנוע )19 במצריים;
 חבל )26 גדגרגות: )25 לרומנטיקה; ׳נוטה

 מונים; כפול, )30 ;יוונית אות )27 ;בארץ
הש )33 זיהום; )32 הודו: ארץ בני )31

 ומשורר סופר )34 פטיש; או .אבנים ליך
 תמורה; ללא העניק )35 (ר״ת): עברי

 חלון־ראווה )42 הפוך: הראשון התו )41׳
 )46 לחופה; — זה גיל בן )44 בלע״ז!

 סופר )49 מ״ם; ללא תלמידים )47 איש;
 בראשו נד )51 הבריות״); (״בין רוסי

 להחזיר; על־מנת כסף לוקח )53 לחיוב;
 דקיק מחצב )55 מצחין; בעל-חיים )54

 מכונית של שימה )56 לבידוד; המשמש
מיתה )61 ;התגוררו )58 ;גרמנית
הנ והפסקת הגרון סתימת על־ידי
שימה.

ו 9 ו כ ץ ב ש ח
בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כסל חיסור, חיבור, פעולות של
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