
הוצא
 לסודהסטרים

המיץ! את
פמפם*;

 קרס פמפם לימון, פמפם
 השתמש תות. פמפט סודה,

 הפלאי ב״פם־פס״מדהטעם
 לסודהסטרימאת היונק
 לטיפה עד המתם הטעם

האחרונה.
 מן שלא טעמים 14 לרשותך
 הזה,באריזה העולס

חסכונית!

 מראש הכסף פס את גזור
 ״פסיפס״, את והכנס האריזה

הגאוני. הטעס מד

פעס, לחץ
 את מלא שלוש, פעמיים,

 סודהסטריס של בסודה כוסך
 תשכח! הנכון-ואל בטעם
 הכסף פסי את שמור

מהאריזה!

 נדירים: מעמיס 16 לרשותך
 שחורים, שועל ענבי קולה,

 תפוחים, ענבים, תפוזים,
 סודה, קרם פטל, לימונדה,
 לייס, פיחת, קוקטייל

 תוודשדה,ג׳ינג׳רביר,
 אניסיד, אננס, אייל, ג׳ינג׳ר

אשכוליות.

בסטמת תוכה ואולי
שקלים. 25.000

 ביריד שקלים 25,000 הגדול: למטמון אותך יובילו הכסף פסי 3
 את תקבל שם היריד, לקופת המבצע בתקופת גש ומעונו. אדם
 הכסף-תוכל פסי 3 צירוף עם החידה. כתב ואת המטמון מפת

המטמון׳! על ב״קופצים להשתתף
אותך! יקדימו שלא רוץ!

201 דגם

לחיצות. בשלוש קל משקה ססוים: סודה
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 מאלה החמורות תופעות החשיש.
בגלולה. ההורמונים שגורמים
 לא העולמי הבריאות אירגון

 מה כל בגלולה. השימוש על אסר
 שפירסם ברשימות השנה שעשה

מה הנובעים בנזקים להודות היה
 את . חילק הוא בגלולה. שימוש
 קבוצות. לשתי הגלולה נוטלות
הצעי הנערות קבוצת היא האחת

והש בגלולה, המשתמשות רות
.35 עד 30 מגיל נשים היא נייה

איר־ על-ידי שנאספו מהנתונים
הגינ למדו העולמי הבריאות גון

הת אשר נערות שבקרב קולוגים
 צעיר, מגיל יחסי־מין לקיים חילו

 הסיכוי עולה שונים, בני־זוג עם
 בצוואר־הר־ ממאיר גידול לפתח

שסר העובדה את ציינו הם חם.
 ש־ תופעה חינו בצוואר־הרחם טן

נזירות. בין מוכרת .אינה
 חי־ נורו זה, מימצא כשהתגלה
מכי הגלולה, לעבר צי״הביקורת

 ביותר הנפוץ האמצעי שהיא וון
 טוענים הרופאים הצעיר. בגיל

 למתירנות שהובילה היא שהגלולה
 אמצעי־מניעה בהיותה מינית.
מ החשש את הסירה היא בטוח,
 יחסי-מין לקיום ודירבנה הריון

צעיר. מגיל חופשיים
 הת־ ,הגינקולוגים טוענים היום,

 והפכו צעירות נערות אותן בגרו
ה את הבוחרות נשואות, נשים
לב ימשיכו הן ללידה. הנוח מועד

הר למניעת כאמצעי בגלולה חור
רבות. שנים בה וישתמשו יון,

ה הורמונים, מכילה הגלולה
 בשחלה, המיוצרים לאלה דומים

 שונים. והייחס המינון בגלולה אד
 על משפיעים שבגלולה ההורמונים

 האחראית יותרת־המוח. בלוטת
הגור אחרים, הורמונים להפרשת

 ב־ והביוץ הביצית להבשלת מים
 שהגלולה מכיוון האישה. שחלת
ה זוהי הביוץ, מנגנון על פועלת
ביותר. הבטוחה שיטה

 השפעה
מצטברת

 לרי- גם משמשת גלולה
 ולא מסויימות, תופעות פוי 1 י

 היא למניעת־הריון. כאמצעי רק
ה (גידול ציסטות להעלים עשויה
 בשחלות, המופיעות נוזל) מכיל
כא ביוץ, כאבי למנוע יכולה היא

 בווסת קשים דימומים וסת, בי
האישה. גוף של ושעירות־יתר

מיו במיקרים ניתנות הגלולות
מח לאחר או להקדים כדי חדים

 הופנו זה מסוג פניות חודשי. זור
 האחרון, בחודש הגינקולוגים אל

 יום זהו בעומר. ל״ג מועד לפני
 לדחותו. אפשרות שאין נישואין
לב העיצה את קיבלו אלה נערות

 מועד את לשנות כדי גלולות, לוע
 מתירה אינה היהדות שכן המחזור,
המחזור. בתקופת נישואין

מ מושפעות מערכות־הגוף כל
מצ־ כן על שבגלולה, ההורמונים

 ווסחזותיה, עד ונולי□ □גלולת ■תחנות
ך לגדות ניתן שאותם י ד  ע
תקונתית״ רפואית ביקורת

 קיום הוכיחו נוספים במחקרים
 נשים אצל לכבד חמורים נזקים
מ יותר גלולה שלקחו ,30 מגיל

הגינקו ימליץ היום שנים. שלוש
 להפסיק 35 מגיל אישה לכל לוג

 בגלל חמור, איסור גלולה. לקחת
בכך. הכרוכות הרבות הסכנות

 ביטחון
ה! מ מ

 אירגון הדגיש פירסומיז ך
נז שני העולמי הבריאות ■י■
לפ הסיכוי האחד׳ עיקריים: קים
 מחקרים ממאירים. גידולים תח

 הנוטלות מעשנות שנשים הוכיחו
 גידולים לפתח נוטות גלולות

שיב •פי העולה בשיעור ממאירים
ש הנשים בקרב השיעור על ער!

גלולה. ונוטלות מעשנות אינן
 בדו״חות שהודגש השני, הנזק
 — טרומבוזות יצירת הוא השנה,

נית אלה קרישי־דם קרישי־דם.
 זרם־הדם, על־ידי ממקומם קים

ב אחרים. איברים אל ונודדים
ל גורמים הם נעצרים שהם מקום
 עלול ביותר החמור במיקרה נזק•

למוות. להביא הדבר
ה נשים נבוכים, הגינקולוגים

 מבד המחקרים, במימצאי מצויות
צוע עדיין הגלולות אולם הלות,

 כמו: אחרים אמצעים בראש. דות
 או דיאפרגמה, ריחמי, תוך התקן

 נחשבים שונים, כימיים אמצעים
 כמו בטוחים אינם אולם לטובים,
 קיום או מישגל־נסוג, הגלולה.
שי הן בטוחים- בימים יחסי־מין

יח מיעוט- אצל המקובלות טות
 אף כבטוחות. נחשבות ואינן סית,
 מתקרבת אינה מהשיטות אחת

הגלולה. של הבטיחות אחוז אל
 הרבות תופעות־הלוואי למרות

הגינקולו אומרים לגלולה, שיש
 שתופעות־הל- לזכור צריך גים׳
 במיוחד — הריון הפסקת של וואי
 יכולות — ראשונה לידה לפני

ש מכיוון יותר. חמורות להיות
 הגלד מנזקי שייפגעו הנשים אחוז

ה מאחוז יותר נמוך עדיין לה
הפלה. מביצוע שייפגעו נשים

 רפואי, מירשם בה השימוש דיך
 רפואית בדיקה לאחר רק שניתן

 רפואי ופיקוח מעקב מדוקדקת,
הגלולה. את לוקחים שבד, בתקופה
 הנשים ובקרב הרופאים בקרב
הגלו לקיחת את להפסיק מקובל

 השיטה חודשים. למיספר אחת לה
 חצי בכל לחודש הפסקה — הזו

 היא יותר. מקובלת אינה — שנה
לג לאישה לגרום כדי רק באה
 היום גינקולוגית. לבדיקה שת

 צורך שאין הגינקולוגים גורסים
 הגלולה, בלקיחת הפסקה לערוך

בבי הצורך את מדגישים הם אך
 שישה מידי קבועה רפואית קורת

בי תחת הנמצאת אישה חודשים.
גלו לקחת יכולה רפואית קורת

 רצופות שנים שלוש במשך לות
 הרפואיים המחקרים יותר! ולא

ב מצטברת השפעה על מצביעים
 יותר בגלולה המשתמשות נשים

רצופות. שנים מעשר
התופ מוכרת בארצות־הבריח

ה על מדווחים לא שרופאים עה,
הח בשל מהגלולה, הנגרם נזק
 בארץ מישפטית. מתביעה שש

 כתוצאה צהבת של מיקרים ידועים
 או ההכרה, איבוד בכבד, מפגיעה

 מתס־ כתוצאה חלקיים, שיתוקים
ממ גידולים למוח, קריש־דם חיף

 ב־ ארוזיה ובכבד, בשד אירים
המוכ תופעות, ועוד צוואר־הרחם

 נהוג מהגלולה. כנגרמות רות
תופ על למישרד־הבריאות לדווח

 יאמר לא רופא אולם אלה- עות
לנזק. לה גרמה שהגלולה לאישה

 הרופא דלת לפני הארוך התור
וה הרופא את מאלץ במירפאה

 לא אולם הבדיקה, על לוותר אישה
 כך המיוחל. הרצפט רישום על

 מודעת, בצורה שניהם, מתעלמים
 הקשורים ומהסיבוכים מהסיכונים

הגלולה. בלקיחת
 היא מגלולה, החשש למרות

ביו והנוח הבטוח אמצעי־המניעה
הגינ המלצות פחתו לא לכן תר.

 הנשים. בפני הגלולה על קולוגים
הגלו של היתרונות אומרים: הם
 שאותם חסרונותיה, על עולים לה

 ביקורת על־ידי מוקדם לגלות ניתן
תקופתית. רפואית

ם רזיו גילה

2284 הזה הסולס66


