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 מחפש הוא לעיתים פיצוי. מחפש

 להשיג מנסה הוריו, את לנצל איך
 בחכרה בבית־זזספר, זכויות־יתר

.ובמקום־ד,עבודה
 וחבריו מוריו ומישפחתו, הוריו

ב אליו להתייחם הם גם נוטים
ובוויותרים. בפינוק רחמנות,

להם לעזור היא שלנו המטרה

 נראית בדיקת־השתן תולה, הילד
 הבעייה היא ההזרקה ופשוטה. קלה

הגדולה.
 לילד, להזריק חושש ההורה

 לאט־לאט ומתנגד. בוכה והילד
מתרגלים.

 להזריק ההורה את מלמדת אני
 של שלבי־ביניים בלי מייד, לילד

קט־ היא המחט בובה. על הדגמות
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 טיפות ועשר שתן טיפות שתי מערבבים מבחנה בתוך פשוטים. ביתיים
 בהתאם גווניה את משנה התמיסה ואז קליניטטט כדור מוסיפים מיס,

גווני־צבע. טבלת עם נאמן הנזי האחות :בתמונה בשתן. הסוכר לרמת

 ולמצוא הסוכרת, מישטר את לקבל
ולהס להתמודד הבריאה הדרך את

 יפתח שהחולה חשוב למחלה. תגל
בריא. עצמי דימוי

 למקום־עבודה פנה צעיר למשל:
ש כחולה־סוכרת, עצמו את והציג
 מסויימים. במצבים לעמוד לו קשה
 הסתייגות מייד יצרה בוז גישה

 ובנק הפועלים בנק מהעסקתו.
חולי־סוכרת. מקבלים מיזחזי
קב לפני עמד שבטיפולנו חולה

ומע מנהל־סניף, של תפקיד לת
 שקיבלו אחרי שוכנעו, סיקיו

מסו שהבחור מאיתנו, חוות־דעת
 בנק ואילו במשימה. לעמוד גל

מוכ אינם החשמל וחברת לאומי
 חולי־סוכרת לעבודה לקבל נים

הד־משמעי. באופן
האחרו בשנתיים התחיל צה״ל

 חולי- הצבאי לשירות לקבל נות
התנדבותי. בסים על סוכרת,

 יכול חולה־סוכרת אין בארץ
 חולה, היותו עובדת את להסתיר

 מבקשים מקום־עבודה שבכל מכיוון
 חופשת- בעת יוצא־צבא. פינקס
 הרוצים ילדים אלינו פנו הקיץ

 ב־ פנימיה. במסלול ללמוד לעבור
 לפנות נוהגים אנו אלה מיקרים
ש בבית־הספר להסביר ישירות
 לכישוריו, בהתאם לילד יתייחסו

 כל במו הוא חולד,-סוכרת וילד
בריא. ילד

אן עד הסוצ העובדת דברי כ
יאלית.
ה במרכז אחות היא נאמן הנזי
 ארבע ומזה בביילינסון, רפואי
ה הילדים את מלמדת היא שנים
 לחיות כיצד ומישפחתויהם חולים

ולתפקד.
:מספרת היא

ש־ כשנודע ההלם גודל לעומת

2*״, הדוקטור
בביילינסון. בסוכרת־נעורים לטיפול

 מכאיב. איננו והחומר ודקה, נה
 וב־ לילד, להזריק הצליח כשהורה
 לא בכלל ,,זה היא הילד שתגובת

 ולשימחה. להקלה גורם זה כאב,״
 הילדים 10—12 בגיל בדרך־כלל,

 להזריק. ללמוד מבקשים בעצמם
 המזריקה שש בת ילדה במכון יש

לעצמה.
 למיש־ ,חלקית ולו לסייע, כדי
ה הוקמה עצמם, ולחולים פחות

ביש הסוכרת חולי למען אגודה
ראל.
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