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 ברחבי־העולם נשים מיליון 0ך/
 נגד גלולה יום מידי בולעות ^1/

 אשר מהנשים אחוז 56 מהוות הן הריון.
הר למניעת שונים באמצעים משתמשות

ב משתמשות הנשים רוב כלומר, יון.
 הרפואיים הפירסומים כל למרות גלולה,

גורמת. שהיא הנזקים מפני המתריעים
אותו נותנים מדובר שבהם הנזקים כל
 זהו .30 לגיל המתקרבות בנשים תיהם
 אחרי הנשים, הגיעו שאליו הקריטי הגיל

כ גלולות לקיחת של ממושכת תקופה
 מצויות זה בגיל למניעת־ההריון. אמצעי
 מייחמות ,אינן והן פוריותן, בשיא הנשים

הגלו מחומר המזיקה להשפעה חשיבות.
 ומעלה בגופן, השנים עם המצטבר לה,
לנזקים. הסיכון את בהן

 יעדיפו הן הגלולה, מצוייר, עוד כל
 כל אחר. אמצעי־מניעה כל פני על אותה

 להצדיק כדי האישה, תנקוט שבו תירוץ
 או מחוסר־מודעות, נובע בחירתה, את

הנגרם. מהנזק התעלמות אולי
 בשנת לא גם לגלולה, תחליף ״אין

ה ״למרות הגינקולוגים, קובעים ,״1981
 עליה להמליץ נמשיך גורמת, שהיא נזקים

 למני־ ביותר והבטוח הטוב האמצעי כעל
עת־הריון.״

בפ שימליץ כדי לגינקולוג, ניגשות הן
 מבין המתאים. אמצעי״המניעה על ניהן

 היום הקיימים והאביזרים התכשירים כל
 האמצעי בהיותה בראש. הגלולה ניצבת
 מפני הגנה מבטיחה היא ביותר, הבטוח
גם והיא מהמיקרים, אחוז 99.9ב־ הריון

 אותה שהופך מה ביותר, הנוח האמצעי
מאוד. פופולארית

 גלולת
העתיד

 במשך כבר עוקבים גינקולוגים ך*
 המשתמשות הנשים אחר שנה 20 י י

 שוב־ מעודדים. אינם ומימצאיהם בגלולה,
ה לגוף מזיקה שהגלולה שומעים ושוב

 אך השנים. חלוף עם המצטבר נזק אישה,
 ? בגלולה השימוש כך בשל הופסק האם
 לאסור כלשהו בריאות אירגון העז האם
שלילית. התשובה בה? השימוש את

 במעבדותי־ החוקרים שוקדים בינתיים
 תחליף להוות יוכל אשר חומר על הם

 חומר אך בגלולה. המצויים להורמונים
נמצא. לא עדיין תחליפי

 ב־ מפגרים אינם הישראליים החוקרים
 איכי־ בבית־החולים התחליף. אחר מירוץ

 גלולה להפיק רופאים קבוצת ניסתה לוב
הגינקולו שבקרב מכיוון הריון. שתימנע

 שהחשיש — תמימות־דעים קיימת גים
ה המומחים קבוצת ניסתה ביוץ, מונע

 התחליף את זה מחומר להפיק ישראלית
לגלולה.
 גלולת־ מדי. מוקדמת השימחה אולם,

 מצב־רוח לאישה תעניק לא זו חשיש
 תהייה לא שזו מכיוון בוקר, מידי מרומם

 ייפסק, הניסוי לדיבריהם, גלולת־העתיד.
מנטילת הנגרמות תופעותיו!לוואי בשל
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