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בבופוטוצוואנית. מילים כמה גם יודע אורה

 בחדר- עובדים ואז הפסקת־חשמל, יש
 ביצעתי כבר פנס־כיס. או נרות עם הניתוח
כזאת. בצורה קיסרי ניתוח
 שמשקלו באינקובטור פג כאן לנו ״יש

 עוטפים הפסקות־חשמל כשיש גרם. 1250
ו חמים, מים ובבקבוקי בשמיכות אותו

לחיות. שימשיך מתפללים
 העיקר, הוא הצורך מומחים. אין ״פה

 עושים פה בעבודה. אותך שמדריך והוא
 תיו.״ ועד מאלף רפואה

 בצה״ל שירת הוא גונן ד״ר של למזלו
 את לנצל יכול הוא כך מרדים. כרופא

מבצע. שהוא בניתוחים זו התמחותו
 ״באחד עונש־המלקות. עדיין קיים בכפר
 שנשלח חולה לביודהחולים הגיע הימים
 לבדוק עלי היה המקומית. המשטרה על־ידי

 אחרי המלקות את לקבל מסוגל הוא אם
בגניבה.״ שנתפס

 ברופאות־ עדיין מאמינים רובם עכשיו,
 באים הם הזמן, שעובר בכל אך האליל.
ביוזמתם. לטיפול

 ,1981 במרס לבית־החולים, ״כשהגעתי
 — בקומותיים חולים מצאתי בשוק. הייתי

 ומתחת המיטות, על שרועים חולים כלומר
 מיזרונים מונחים היו הרצפה, על למיטות,
חולים.״ עוד ועליהם

 אין כאן
ם מחי מו

 אך המחלות. בכל מטפל גונן ׳זר
 במחלות טיפול הוא עבודתו עיקר *

להעלות אפשר שרק סוג מכל זיהומיות,

המאושפזות שחפת חולות *1*!ל!! "1
שנה חצי בבית־החולים • * *■

תיסרוקות. בעשיית זמנן מעבירות ויותר,

 ״אני היגיינה. מחוסר הנובעות הדעת, על
 שיטחי־הרפואה בכל העוסק ,כלבויניק׳, פה
 דלקת ניתוחי ועד קיסרי מניתוח החל —

 ו־ פנימיים ־איברים של קרעים התוספתן,
 טיפולים אלה פתוחים. ניתוחי־שברים

 ההתמחות בגלל מהם, רחוק הייתי שבארץ
בישראל. הרבה

 שירותים נותן בבטלארו ״בית־החולים
 הסופיסטי- אין אך מעבדות, יש בסיסיים.

 לזרם־ מחובר אונו הכפר הארץ. של קציר.
תכופות לעיתים בית־החולים. רק החשמל,

הווי׳ שכונת
מעדיפה דרום־אפריקה ממשלת

 אבות־אבו־ כמו בדיוק חיים התושבים העשויות־חומר.
 טלפון. ללא וגם מים וללא חשמל ללא — תיהם
בדרום־אפריקה. הגדולות בערים ולא כאן אותם

״ - קוסמופוליטית מישפחה
אורה והבן, הולנדית ציירת היא ויני, האס, ישראלי. רופא

 לבית־ הביאה אורה את מבופוטוצוואנה. אפריקאי אסופי הוא פלנג,
 שאין התברר שהחלים לאחר מתת־תזונה. שסבל לאחר אמו, החולים

גונן. מישפחת אצל נשאר והוא האנז את לאתר אפשרות

זה. באיזור לתינוקות אופיינית בעייהתזונה תת
 — בנקל המחלה את לזהות אפשר

ב2111■ _110^ גון ל _ ה א מבלים הסובלים התינוקות ש

 מצבם. משתפר אשר עד ספורים חודשים בבית־החולים
 מכל הזיהומית, המחלה זוהי לאיזור נוספת אופיינית מחלה

היגיינה. מחוסר נובעות המחלות הדעת. על לעלות אפשר שרק סוג

 לאוזניו עד הגיע גונן ד״ר של שימעו
 מנגופה, לוכס בופוטוצוואנה, נשיא של

תוך ובאשתו. בנשיא לטפל הוזמן והוא
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