
 לשם למוניטור, האשה מחוברת
ה בשבועיים העובר. מצב רישום

 בתל נוהגים ההריון של אחרונים
ל יולדת״בסיכון כל לחבר השומר

 אחת, שעה למשך ביום, פעם פחות
 המתאשפזות נשים יש למוניטור.

 ויש במחלקה, כך לשם במיוחד
 לערוך כדי רק מבתיהן שמגיעות

הרישום. את

 גייר חסר
לבריאות

 נשים, 15 אושפזו שתקד ^ ל
■ דקות, 40ל־ יום, כל שחוברו י

 צדדיו משני להשתמש נוהגים עובר
ב הגינקולוגים חיסכון. מטעמי —
 שמענו ״לא רוטנים: השומר תל

 פעולת לרישום נייר שחסר מעולם
 אבל נמרץ. לטיפול ביחידה הלב,

ל שיש עובר, של דופק לרישום
נייר״. אין בריאים, חיים לו הבטיח

 השומר, תל בית־החולים דווקא
 ב- שוכן המוניטין, ובעל המוכר
 :כתוב הבניין בשער מיושן. מיבנה

 ליד רמת־גן, ליולדות ״ביודחולים
השומר״. תל הממשלתי בית־החולים

 בארץ הלידה חדרי שמרבית בעוד
פר המקנה בצורה בנפרד, ניבנו
ש הרי יולדת, לכל ונוחיות טיות

 נרכשו לישראל שהובאו ראשונים
 מתפקדים. ועדיין שנה, 12 לפני

 תורמים. מכספי כמובן, נרכשו, הם
 היום המשרתים המוניטורים מחצית

 השומר בתל המילדות רפואת את
תרומות. מכספי נרכשו

ם למנוע קי נז
ם לפני ת הוו ת ה

 הוכנסה האחרונות שניים ך
 לטיפול יחידה למחלקת־פגים ■

 נועדה זו יחידה בילודים. . נמרץ
עם או נזק עם שנולדו לתינוקות

תקציב במקום תרומות
השומר, תל בבית־החוליס מקנאים בארץ בתי־החוליס

 מסתבר משגוחים, של ביותר הגדול המיספר שברשותו
בתל היולדות את המשרתים המכשירים שמחצית,

 זו בצורה הודו הללו תורמים. מכספי ניקנתה השומר
 של הרפואי במרכז זכו שבו המוצלח הטיפול על
 לתקציב זוכה אינו הזה הרפואי המרכז השומר. תל

 בעזרת משיגים אלה ואת משגוחים, לרכישת ממשלתי
המכשירים. על שמס לציין המבקשים ונדבנים תורמים
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 כל הגיעו מילבדן מוניטור. לרישום ^
 כדי הן גם מבחוץ, נשים 20 יום

 דקות 40 למשך למוניטור להתחבר י
 נאלץ הלידה בחדר הצוות יום. מדי

 אשד, מבטן אחד מכשיר להעביר
 למנוע לא כדי רעותה, לבטן אחת

 האחרות, היולדות מן המכשיר את
 נותרו לבסוף אך צירים• בחדר
 חסרים מכשירים מכשיר. ללא נשים
 הבריאותי הסיכון את מעלים אלה
 להגיע זכו שלא העוברים אצל

לרישום.
ה־ פעילות נרשמת שעליו בנייר

ב היולדות, שוכבות השומר בתל
עלו בד מחיצות עם גדול, אולם
 פרטיות ובלי המיטות. בין בות
 אל להצטרף יכולים הבעלים אין

 מישפחות הלידה. בשעת נשותיהם
 ממתינות לבשורה, המצפות שלמות

בחוץ.
 הנשים נהנות השומר בתל

 לכד הסיבה זו טובה. מרפואה
 בבית־ דווקא ללדת מתעקשות שהן

 הוא הרפואי המוניטין זה. חולים
 מתרומות ליהנות למחלקה שעוזר

ה המוניטורים גבוהות. כספיות

 עדיין לידה לחדר אך לנזק. חשש
 הראויה, ברצינות מתייחסים לא

 האמצעים מירב את משקיעים ולא
התהוותם. לפני נזקים למנוע כדי

ה העולמי, הבריאות אירגון גם
 מפני מתריע שנה, מדי מתכנס

 בטיפול גדולים כסף סכומי השקעת
 ופחות קטנים, שסיכוייהם בחולים,

מוק במניעה בטיפול משאבים מדי
 לכבות היא המקובלת השיטה דמת.

 במניעת שהטיפול בעוד שריפות
נדחה. שריפות

!■ רזין גילה

״ סול״ אמס־־יי ..
 מבית הגנה ע□ שיווף

פריז״ דה אריאל ״ל
 להזהירנו מרבים האחרונות בשנים אך, יפה. הוא שזוף
לעור. בריאותי נזק לגרום העלול יתר, שיזוף בפני

 את פריז״ דה ״ל׳אריאל חברת מציעה ובטוח יפה לשיזוף
העור. על המגן השיזוף קרם — סוליי" ״אמבריי
 צמחי בסיס על מבושם, שיזוף קרם הוא סוליי״ ״אמלריי
 ע״י השיזוף, בעת כוויות בפני העור על המגן וסליצילי

השמש. קרני את המסננת מגן שכבת יצירת
 ומונע לחות כקרם החיצון העור את מזין סוליי״ ״אמבריי

התייבשותו.
 באירופה. ביותר הנמכר השיזוף קרם הוא סוליי״ ״אמבריי

 שקל 44.40 של מומלץ במחיר בשפופרת כקרם להשיגו ניתן
מ.ע.מ.). (כולל שקל 55.05 של מומלץ במחיר וכשמן
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