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ופרלודל. נאל

 לירות מיליון
לטיפול

י  אסף־הרופא בית־החודים ד
י  יום מדי שבת חמדה קיבלה •

 בהזרקה פויגונאל אמפולות •שמונה
כש כשנה, לפני לשריר־העכוז.

 אמפולות מאה בסך־הכל קיבלה
 לה הציעו עדיין, הגיב לא וגופה

ו הטיפול את להפסיק הרופאים
לנוח. לגופה להניח
 הטיפול להמשך נרשמה היא

ת במירפאה  בבית־החו־ הגינקולוגי
 כל כמו בתור, והמתינה שיבא לים

חודשים. שישה האחרות, הנשים
 נשים 25 רק מקבלים ״אנחנו

 ממתינות האחרות וכל לטיפול,
 מחלקת מנהל הסביר בינתיים,״

מ׳. ש׳ הפרופסור ויולדות, נשים
 2500 עולה פדגונאל אמפולת ״כל
שיג וקשה לירות  החומר,״ את לה
 מופק ״החומר הפרופסור. הסביר
 ו בגיל־הבלות, נשים של משתן
 כדי עצומה שתן כמות נחוצה
 אחת.״ לאמפולה חומר להפיק

מאיטליה. מיובא החומר מרבית

 ■ רב־עוברים, הריון של אפשרות
זה. בחומר בטיפול שכיח שהוא
ו  שחפציבה כן, אם יתכן, אי

רפו ובהשגחה במעקב היתה לא
 מוקדם בשלב לגלות שיכלו אית.

שייה? את ההריון של  איך החמי
 ומחנך מורה שהוא שהאב יתכן

ול לסכנות עד היה לא בישראל
 שעליו המיוחד, שבטיפול סיבוכים

 י אשתו לפני המליץ
 סיבוך הוא רב־עוברים הריון

 הורמונאלי. טיפול בעיקבות הנגרם
הצלחה! חוסר — אחרות במילים

טי מההריונות אחוז 20כ־ חרי. א
 בלידת מסתיימים הורמונאלי פול

אחד. מוולד יותר
לדו פרגונאל״ ״ילדי 400  21ב־ נו

תן שבהן השנים  ה- הטיפול ני
ת במירפאה הורמונאלי  הגינקולוגי

 אחד אף ©יבא. בית־החולים של
 ממום סובל אינו הילדים מאותם
למוצלח. נחשב והטיפול כלשהו,

 מיליון חמישה
ל בחודש ̂י

אשה של וחם

בלבד אחד עובר

- *  מסתיים רב־עוכרים ריון ן
 אינו אשד. רחם זמנו. טרם י י •<

 אחד. מעובר יותר לשאת בנוי
 ב־ והיולדות הנשים מחלקת מנהל

שה מסביר יבא ש מרכז־הרפואי
 המאיימת העיקרית, הרפואית בעיה

ת היא הוולדות חיי על או  בלתי- רי
 למצב מגיעה העובר ריאת בשלות.

 יעודה את למלא מסוגלת היא שבו
 (אמצע להריון 34־32ה* בשבועות

שמיני). חודש
 שיבא בבית־התולים החוקרים

 לבשלות המביא תכשיר פיתחו
 בשבוע כבר העובר של ריאתית

 סיכויי יאת המעלה דבר ,28ה־
בחיים. להיוותר העוברים

 שתן תורמות האיטלקיות הנזירות
יעוד. תחושת מתוך זו למטרה

כמיל עולה אחת באשה הטיפול
ב הוא לירות. יון  עבודת גם מחיי

 במעבדה. חוזרות ובדיקות רופאים
ההו את מממן מישרד־הבריאות

ת נשים יש אך צאה,  המעדיפו
 שלא כדי פרטי, רופא עזרת לבקש

 רק בבית־החולים. בתור להמתין
 הפרטי הטיפול על מההוצאה חלק

 מישרד־ על־ידי בחזרה משולמת
הבריאות.

 מישרד־ ביקש שנה חצי לפני
ההסתד מקופת־החולים הבריאות

 אשד. של בעקרות להכיר רותית
הכרו ההוצאות את ולממן כמחלה,

ביק קופת־חולים אך בטיפול. כות
 רק האלה הנשים את לאשפז שה

ה בתי־החולים הקופה. במוסדות
 כזה, להסדר הסכימו לא ממשלתיים

טין זוכים היו שלפיו  בתי״ רק במוני
 שבה קופת־תולים, של החולים

בארץ. האוכלוסיה רוב מבוטחת

ת כמו שבת, חמדה  אחרות יולדו
 הור־ טיפול אחרי שהרו בשיבא,
שלו זה בתכשיר טופלה מונאלי,

 ביזם הלידה, לפני שבועזת שה
 אופטימיים לכן האחרון. השישי

שיית לסיכוי באשר הרופאים  חמי
בחיים. ילהשאר התינוקות
 ד־ השבוע באמצע ילדה חמדה

 ניתוח על החליטו הרופאים .29
ע כדי קיסרי  את מהעוברים למנו
 כשתמה רגילה. בלידה הכרוך. הלחץ

מ הוצאו הפגים וחמשת הלידה
 הגינקולו־ הרופאים סיימו רחמה,

לשמי האחריות עבודתם. את גיים
די הועברה הפגים חיי על רה  לי

רופאי־הפגיה.
 לאביזרי מיד חוברו הוולדות

 היה לא בתחילה וחימום. החייאה
שייה, לכל ציוד די בפגיה  החמי

נוסף. ציוד להביא נאלצו והרופאים
 ישהו שבת בני־הזוג של ילדיהם
 עד לפחות, חודשים כמה במחלקה

עו ה־ ויצאו סביר למישקל שיגי

לקבל בניריווק שסע המתין מפורסם פלסטי רופא
לו שלח לא ם מ׳ י ו מת ה מ אתו או אבל השלוש,

 מאוד היה מוסברג אלן ר ^
 שבבית־ בלישכתו נרגש. •

 במיניאפו־ האוניברסיטאי החולים
 שוחח הוא שבארצות־הברית, ליס

 הישראלית הפסלת עם בטלפון
 את המחלקת אילנה, גור. אילנה
 לוס־אנג׳־ העתיקה, יפו בין זמנה

עוש למרות היא, וניו־יורק, לס
 הנזעקת חיפאית צברית הרב, רה

לעזרה. זקוק שישראלי פעם בכל
 הצליחה אילנה של התלהבותה

 היא מוסברג. ד״ר את גם להדביק
 ,3ה־ בן כהן זוהר על לו סיפרה

ש הצפוני, שבנגב חלץ מושב בן
הוש ופניו גופו בכל קשה נכווה

 שהיא אילנה, הכר. בלי עד חתו
 הישראלי. הלב מנתח של אחותו

 את היטב חקרה גור, דני ד״ר
ש לפני הפלסטיים המנתחים שוק

ש אחרי רק מוסברג. לד״ר פנתה
 שתיארו חוות־דעת, קיבלה היא
 בשטח ניסים כמחולל הרופא את

 פנתה היא הפלסטיים, הניתוחים
שראל לבוא ממנו וביקשה אליו  לי
כהן. זוהר את לנתח כדי

ש מחיר כל לשלם מוכנה ״אני
ה כרטיסי את אממן וגם תדרוש,
 מוס- אולם אילנה• הבטיחה טיסה,״

 ״אני כסף. לקחת שלא החליט ברג
הב הוא תשלום,״ ללא זאת אעשה

לאילנה. טיח

 נרתמו כולם
לעזרה

 אחרים, רבים ישראלים מו ^
■ של מיקרהו על אילנה למדה ״

 תיאור בעיתונים. מקריאה זוהר
תיר לא הילד של מצבו  מקום הו

 שגם ברור, היה רבה. לתיקווה
תוח אם  לא יצליח, הפלסטי הני

 שהיה הילד להיות זוהר יחזור
 להחזיר רק היתה הכוונה קודם•

שית צורה לו מנו ולהסיר אנו  מ
 לו שנגרם המיפלצתי המראה את

השריפה. בעיקבות
תן אייבי גם  מיקרהו על קרא נ

 אחר־כך, ימים כמה זוהר. של
 ניסה והוא בניו־יורק אייבי ביקר

 לעזרת יורדים ישראלים להתרים
 איי- הבין באילנה, כשפגש הילד.

נפ שלו מהבעיה גדול שחלק בי
 את להשיג הצליחה אילנה תר.

ביותר. הטוב הרופא
תן אייבי רק לא  גור ואילנה נ

 בן הפעוט של מהמיקרה הזדעזעו
תו גאון, אורנה .3ה־  הזמר של רעיי

להי היא אף החליטה גאון, יהורם
ת. לפעילות כנס א נדבני  אירגנה הי

 וקיבלה דרשה אמנים, של מופע
והצ כרטיס, כל עבור לירות 1000
לירות. מיליון לגייס ליחה

ברמת־ בוטיק בעלת ניסים, לאה
 הראשונה היתה שהיא טוענת, גן

 למען התרמה מיבצעי שערכה
ד כהן, זוהר  גאון,״ אורנה לפני ״עו
 חברות, התרימה לאה טוענת• היא

ו לירות אלף 100 לאסוף הצליחה
 של אמו של שמה על חשבון פתחה
מלכה. זוהר,

נוס מיבצעים החלו אחר־כך
פט היו שכבר ולאה, אורנה פים.

 כהן, זוהר של גורלו על רוניות
שתתפו ב מיסעדה בעל בכולם. ה

ה את תרם זלצרמן, ברוך אפקה,

 שנערכה לתצוגת־אופנה שלו מקום
צילו לילד• כספים איסוף למען

עו וכתבות מים  ושוב שוב הופי
 למיבצע הקשורים וכל בעיתונים,

שי ת זכו האנו  ה־ הפירסומת במנ
ראוייה.

 ותפחו. הלכו בבנק הכסף סכומי
► 4 על עמדו הם שעבר בשבוע
 אותה בכל אך לירות. מיליוני

שהת מאותם איש ביקר לא העת,
ם פרסמו תוני  מיבצע־ כאבות בעי

 ביקרו אילו שבחלץ. בבית ההצלה,
ם בוודאי היו שם,  ממראה מזדעזעי

עיניהם.

 כל איפה
הגדבניס?

*  האסון לפני שבועות מה ן
■  ! כהן ואפריים מלכה רכשו ״

ת שנה. סוסיתא מכוני יל ששת י
ת לשחק אהבו דיהם  בעת במכוני

 כחצי לפני לבית. בסמוך שחנתה
שבו כהן כשבני־הזוג שנה,  בחדר י

שמעו ביתם, של המגורים ת נ  זעקו
 המישפחה בני מהחוץ. נוראות
ת את וראו החוצה מיהרו  המכוני
ש בלב, ״ידעתי בלהבות. עולה
ת,״ נמצא שלי הבנים אחד  במכוני

̂  ידעתי ״לא מלכה. אחר־כך סיפרה
 אסון.״ שקרה ידעתי אבל בן, איזה

לד הדליקה שכובתה אחרי רק  וי
ש מלכה גילתה מהמכונית, חולץ

ה־ד. בן זוהר זה היה
 1 ו־ קטן כהן בני־הזוג של ביתם
ח.  היא עובדת. אינה מלכה מוזנ
יל- בששת בטיפול היום כל עסוקה

 המליץ/
לדעת מבלי

 לחדר הגיעה חודשיים פני
 השרון בבית־היולדות הלידה •

ב כשהיא )36( שרביט חפציבה
שי חודש מה. השי ה :מאמצי להרי

 בחודש הלידה את לעצור רופאים
 ■לפני בתוהו. עלו כל־כך המוקדם

ל לומר היולדת הספיקה הלידה
תאו נושאת היא שלדעתה רופאים

 לכך שיש וסיפרה ברחמה, מים
במישפחתה. תקדים

 אול־ בדיקת לה ערכו הרופאים
 להפתעתם, שהראתה, טרא־סאזנד

ברחמה. עוברים של רב מיספר

 בבית־החולים פג אחזקת ביתה.
 יום. מדי לירות אלף 35 עולה

שיית של אחזקתה הוצאות ה חמי
 כחמישה למדינה תעלה פגים

 בחודש. לירות ורבע מיליון
ב־ המתגוררת שבת, מישפחת

 מסתירים בת״החוליס
 וב־עזבויות. דוות
 זאת בכל איו

י מתפרסמות תן
 לחדר-הניתוח מיד הופנתה היא

שיית  בלידה״ הוצאו תינוקות וחמי
 שהיא הוברר יותר מאוחר קיסרית.

ש משום הורמונאלי טיפול עברה
 טיבעי. באופן להרות הצליחה לא

 למרות הטיפול את קיבלה היא
ל אם כבר היתד. ■שהיא העובדה
ילדים. ארבעה

 הפרטי הרופא לה רשם לדבריה,
מיד בלעה היא שאותם כדורים,  ו

 כלומיפאן כדורי אלה היו הרתה.
 בלבד מועטה בכמות לה היה ודי
לביוץ. לגרום כדי כדורים של

ל מודעת היתד. לא חפציבה

■חד וחצי שניים בת בדירה חולון
 עצמה מעסיקה אינה עדיין רים,

 של מנסיזן אך כלכליות. בטרדות
תן דומה במצב אחרות מישפחות  ני

 גם יפקוד כזה שקושי לצפות
אותה.

 להשתתף נוהג מישרד־הרווחה
שלו במשך מטפלת עבור בהוצאות

 הטיפול בעיות אולם חודשים, שה
 והנטל תינוקות בחמישה היום־יומי

ת שאר עבור הכספי צאוודהבי  הו
■וזין גילה מנשוא. קשה זלצרמן מיסעדן!

רופאים ותצוגת אופנה תצוגת

72


