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- אחרונות' כתב,ידיעות קמל, אריה מאת -
 ביניהם שפרעם, מאיזוד ערביים תושבים עשרות

 מחלב ״לבנה׳׳ באחרונה שאכלו וילדים, בהריון נשים
 החולים בבית אושפזו ופרות, עיזים של לא־מפוסטר
 חיידק על-ידי שנפגעו לאחר בחיפה, ״רוטשילד״
 גבוה מחום משבוע יותר במשך וסבלו ה״ברוצלה״,

בפרקים. חזקים וכאבים
 לחדר והועברו סיבר' ה״מלטה במחלת לקו אלה חולים

 גבוה. מחום סובלים כשהם בחיפה, התולים בית של המיון
 דרך מועבר החולים נפגעו ממנו אשר ה״ברוצלה׳ חיידק

מפוסטר. לא ופרות עיזים חלב
 ואילו להפלות, גורמת בבהמות החיידק של פגיעתו

 כאבי גבוה, חום הם הבולטים הסימפטומים אדם בני אצל
ראש. וכאבי פרקים
 בית של הפנימית מהמחלקה כ-וטסמן ישראל ד*ר

 כך על העביר המקרים. את שאיבחן .רוטשילד', לים
 שאושפזו החולים חיפה. באיזור הבריאות למשרד מעבדה

 חלקם ואנטיביוסיקה. תרופות קיבלו ו בנמלקת
ימים. מ־סו יותר בבית־החולים להישאר
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בשי הם

ל כבשה או פרה לו שיש מי כל לא כו ה גבינה להכין י  לבנ
ת תי מי צור לצורך וטובה: א ת גבינה יי תי כו ד יש אי  להקפי

ם מגוון על כי ם תהלי ת ומורכבים. עדיני ת הגבינו  הלבנו
שויות תנובה של ת משובח, מחלב ע צרו ם מיו כי הלי ת  ב

ת ומשוכללים, חדשניים ברו ם פיסטור עו ת מתאי  ובדיקו
ת ת איכו הו בו ת ג מצאו ח ונ קו ת. משרד בפי או הברי

תך את תסכן אל או ת ברי ל אכי ת ב בינו ת שלא ג מדו  עו
ת ברמת כו ה האי ההיגיינ הנדרשת. ו

ד יותר עכשיו מי ת ף - מ ע שלך לגו ת מגי בינו ת ג תנובה. לבנו
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לבנה גבינה מאכילת
 כצפון ״דבר״ סופר מים, שמעדן מאת

 במחלת חאחרונים בימים לקו והגליל העמק מתושבי 2$
 בפיקוח שלא לבנה גבינה מאכילת כתוצאה ה״ברוצלוזים״

 גדול כה חולים מספד כי יצויין, כנדרש. פיסטור עברה ושלא
והגליל. העמק באזור חדש שיא

 במסדה הסברה במתקפת לצאת החליט הבריאות משרד
 בפיקוח שלא לבנה גבינות לאכול לא הציבור את

מתאים. פיסטור עברו ושלא
ובגליל, בעמק הבריאות משדד של הנפתית ,

 למחלות ה״ברוצלוזיס׳׳ מחלת גורמת הרשקוביץ, מגדלנה ד״ר
 בה והלוקים ושילשולים הקאות בפרקים, עזים כאבים מעיים,
 גברה המחלה כי נודע, החולים. בבית ממושך לאישפוז נזקקים

 נגוע צאן ממעבר כתוצאה והעמק הגליל באזור לאחרונה
בגליל. המיעוטים לכפרי מהשטחים
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אחרונות ידיעות

 לקו עשווח
גבוה בחום

מפוסטר לא מחלב לבנה בגלל

תנובהמגיע שלך לגוף


