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הפוליו בחיסון
סכנה

הרות! לנשים
 מי־ בין פרצה ילחמת־מודעות ץץ

ה הסתדרות ובין שרד־הבריאות 1*1
בישראל. רוקחים

התל המאבק כי לחשוב היה אפשר
 את להבטיח כיצד חיוני: עניין סביב קח

 במודעות עיון אך הציבור. בריאות
שבסך־הכל מגלה והיקרות הגדולות

 בו מכונסות רוקח. לכל ספר־חובה
 על המעודכנים המחקרים תוצאות
ומ וכו', החיסונים התרופות, השפעת
 שזכו ומאמרים מחקרים בו צוטטים

בעולם. ביותר המוסמכת בגושפנקא
 מארטינד״ל, על־ידי מפורסם הספר

מו־ של ״בהנחייתה מיקצועית, הוצאה

 במומים וגם בשיתוק שלקו
ציטוט (ראה מלידה. אחרים

.)2 מם׳
 חיסון מפני מזהיר ״אזהרות" הפרק

 שונים, במיקרים (סייבין) הפה ררך
 מחלה של בתקופות לחסן לא למשל:

חולים לחסן לא לקוייה: בריאות או

מישרד־הבריאות של מודעת־הענק מתוך קטע
 בעסק יותר גרול בנתח הרוקחים רוצים
 לחסן רוצים הרוקחים פוליו. ששמו
.40 לגיל מעל אנשים

 הרוקחים לוקחים כך כדי תוך
 ביותר הגדולה בשערוריה חלק
 האמת העלמת הפרשה: של

הנ על המרחפות הסכנות לגבי
 בעיק־ ,בישראל ההרות שים
החיסונים. בות

 את לדעת צריכים הרוקחים דווקא
 המיק- בספרות כלולה היא כי האמת,
בעולם. הרוקחים אירגוני של צועית

 לפרסם החליט הזה״ ״העולם
 ליצור כדי לא העובדות, את

 אדם שכל כדי אלא פאניקה.
 ויוכל האמת, את יידע בישראל

 הנוגעות ההחלטות את לקבל
 ידיעת תוך ילדיו ולחיי לחייו

העובדות.
לנשים לא

היות!
 בלונדון מתפרסם שנים כמה ל ך*
 בבחינת שהוא עבה־כרס, ספר ^

זהו העולמית. הרוקחות של התנ״ך

 בריטניה של הפרמצבטית החברה עצת
 המחלקה על־ידי ומוכן הגדולה",
החברה. של הפרמצבטיים למדעים
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 ציבור־הרוקחיס בידי נמצאת כעת
 הזה, הספר של 28ה־ המהדורה בעולם

 זוהי .1982 בשנת בלונדון שהופיעה
ביותר. המעודכנת המהדורה

 זה בספר לקרוא נדהמתי
 מחקר התפרסם 19ד3ב־ שעוד

 בהריון, נשים 50,897 שהקיף
ה החודשים בארבעת שקיבלו

 תרכיב־ הריונן של ראשונים
פוליו. נגד סאלק

 מיספר האלה, הנשים בקרב
 ב- היה המתים התינוקות לידות

 אצל מאשר גבוה יותר 20״״
 החיסון: את קיבלו שלא הנשים

.)1 מם׳ ציטוט (ראה
 הברית בארצות התפרסם 1966ב־
 לגבי שנערכו מחקרים שני על מאמר
 בזמן פוליו נגד חיסון שקיבלו נשים

ההריון.
תינוקות ילדו הנשים שתי

 עיכול; של בבעיות או בשילשול שלקו
 שלושה־ארבעה של בתקופה לחסן לא

 הכולל אחר חיסון אחרי שבועות
 לחסן ולא חיים, מיקרו־אורגאניזמים

 בקורטיקוסט־ בהם שמטפלים חולים
סיסטמייס. רואירים

כל הסכמה ״ישנה ובעיקר:
 שלא להמליץ שיש כך על לית

 הפה) דרך (בחיסון להשתמש
 ההריון.״ של הראשון בשליש
.)3 מם׳ (ציטוט
 שהושמעו האזהרות כי בספר נאמר

 לגבי גם נכונות תרכיב־סייבין נגד
 לגידול הנוגע בכל תרכיב־סאלק,

המתים. התינוקות במיספר
שב נאמר בחיסון־סייבין הדן בפרק

 בארצות הרה אשה של ביקור עת
 במחלת הידבקות של הסכנה נחשלות
 הסכנה מאשר יותר גדולה הפוליו

בעובר. לפגיעה
 בין נאמר הספר באותו אך
 הימצאות של שבמיקרה היתר

 מומלץ בודדים, חולי־פוליו
השכנים״. ״לכל חיסון לתת

 במצב אם לשאול יש זה, לאור
לפי צורך, היה במדינת־ישראל הנוכחי
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3 מם׳ ציטוט
ההריון של הראשון בשליש להשתמש לא

 בתחום בעולם הגדולים המומחים דעת
כולה. האוכלוסיה בחיסון זה,

העלמת
האמת

ב נלקחו שלא העובדה מורה ך*
 בחיסון הכרוכות הסכנות חשבון 1 !

 בחשבון, נלקחו אם או, — הרות נשים
 הציבור לציבור. דבר כך על נמסר שלא
 ולהחליט העוברות, כל את לרעת זכאי
לעשות. מה — עצמו לפני ארם כל —

 את ידעו האחראים כי להניח יש
 לציבור? אותן מסרו לא מדוע העובדות.

על חתמה שרת־הבריאות

 בשם בעיתונים, מודעות-ענק
 נאמר ובהן ממשלת-ישראל,

 ״אין וחד־משמעית: בפירוש
 בהריון נשים בחיסון מניעה

 סייבין.״ — המוחלש בתרכיב
ה מופיע לא אלה במודעות

ה עד והנכון המלא מידע
מח זהו הרות. לנשים סיכונים

שערורייתי. דל
 אסון שום יקרה שלא מתפלל אני
 נגד החיסון את שקיבלו הרות, לנשים
 דבר יקרה וחלילה חס אם אך פוליו.

 הזכות נפגעת מישפחה לכל תהיה כזה,
הממ על האחריות את להטיל המלאה

שלה.

 ממשלת־ ראש בפי השבוע שמעו
ישראל.

 של הודעה בעיקבות באו הדברים
 יאסר של מיועציו אחד אל־חסן, האני

 האיש אל־חסן. חאלד של אחיו ערפאת,
 של השומרים מישפחת בן גבה־הקומה,
 ינצח שאם איים בחיפה, קבר־אליהו

 האינתיפאדה תעבור בבחירות, הליכוד
חם. בנשק לשימוש הפלסטינית

 אך חכמה. הצהרה זאת היתה לא
כמה. פי איומה היתה שמיר של תגובתו

 אם בנאום־בחירות: שמיר הכריז
 ״לא זה, איום יגשימו הפלסטינים

ופליט." שריד מהם יישאר
 וחצי מיליון המילולית: המשמעות

 יישארו. לא הכבושים בשטחים הערבים
יגורשו. או ייהרגו הם

 בגירוש־עם, או ברצח־עם איום זהו
הנא מימי התבטאויות המזכיר בסיגנון

צים.
הה לתוכן בביטול להתייחס אפשר

 שראש- העובדה עצם אך עצמה. צהרה
בכ היה יכול וראש־הליכוד הממשלה

לאן עד מלמדת אותה, להשמיע לל

 במערכת־ בישראל הדברים התגלגלו
 של הגזענות הגיעה שבה זו, בחירות

חרש. שיא לידי המיפלגות רוב
הצ כלל בררך ההרדמה. רמת

 מן להינתק מערכת־הבחירות ליחה
 בידור, מעין הפכה היא המציאות.

הע העובדות מן הדעת את המסיח
גומות.
 נוראות, שהתרחשויות קורה כך
 את מקוממות היו שנה לפני שעור

 בכמה עתה נפטרות כולה, המדינה
 כפר טענת למשל: ונשכחות. מישפטים

 התחיל צה״ל כי המערבית בגדה
המקו המנהיגים את להוציא־להורג

 לאסרם. תחת האינתיפאדה, של מיים
 ראשי של דבריהם את מזכיר זה

 בקו האוטובוס פרשת אחרי השב״ב,
 מראש־הממשלה קיבלו כי שטענו ,300

 במקום, בו ״מחבלים" להרוג פקודה
בשבי. לקחתם תחת

 טענו ישראלית, עיירה בג׳לג׳וליה,
 ומישמר־הגבול המישטרה כי התושבים

 שמטפל כפי מקומית בתקרית טיפלו
מכך וכתוצאה באינתיפאדה, הצבא

ה כי יתכן משאיפת־גאז. צעירה מתה
 את עברו ופעולת־הנגד אינתיפאדה

 זה גם המדינה. תוך אל הירוק, הקו
 שם לא איש שיגרתי. כאירוע התקבל

הבחירות. בלהט לכך לב
 חרש: פאטנט גילתה ישראל כי יתכן
 לאמצעי הדמוקרטיות הבחירות הפיכת

ה שבישרה כפי המציאות. מן לבריחה
 לרגל ישראל, בעיתוני כותרת שבוע

 ״ישראל בארץ: הנערך רפואי קונגרס
ההרדמה." ברמת הראשון במקום

מ׳
האינתיפאדה
ט? מחלי

 לתמוך האם ן
.אש״ף נגד במוסלמים

 גורם בהם לראות או
 יותר אף מסוכן

מאש״ף? ן
שילטונות שיגרתית: היתה הידיעה

 אל־ איבראהים הד״ר את עצרו הביטחון
 של 2 מס' האיש מעזה, רוקח יזורי,

ברצו האיסלאמית תנועת־ההתנגדות
עה.

 היא חשובה. ידיעה זאת היתה אולם
 ישראל של ביחסה סימן־דרך היוותה

הכבו בשטחים האיסלאמית לתנועה
שים.

 כאשר שנים, לפני אש״ף. נגד
 נאור״, ״כיבוש על עדיין ישראל דיברה

ב הקיצוניים האיסלאמיים החוגים זכו
 החשבון: השילטונות. מצר סמוי עידוד

 וכמו הפרו־ירדניים", ״החוגים כמו
 מילסון, מנחם של הכפרים״ ״אגודות

 לשמש המוסלמים הקנאים יכלו
אש״ף. של הגובר לכוחו מישקל־נגד

 ואגו- הפרו־ירדניים נעלמו כאשר
 נותרו ברוח, כעשן דות־הכפרים,

 היחידי ככוח המוסלמיים הקנאים
 ברצועת־ ובעיקר הכבושים, בשטחים

 לא הדבר עצמאי. כוח לו שיש עזה,
העוינים הכוחות כל מעיני נעלם

 כספים להם העבירה סעודיה לאש׳׳ף.
 מוסרות־השכלה מימנה ירדן רחבה, ביר

 זרם־ את בשקט עודדה ישראל ומורים.
 הקנאים כי תיקווה מתוך הזה, הכספים
באש״ף. יילחמו
האינתי החלה כאשר זה? או זה
 המוסלמיים הקנאים כי התברר פאדה,
 משתפים אלא באש״ף, לוחמים אינם
 לוועדות־ה־ הצטרפו הם פעולה. עימו

ש מכיוון כן, על יתר אינתיפאדה.
כ להם שימשה האיסלאמית הקנאות
 המוסלמיים הקנאים החלו נוסף, תמריץ

ב בולט ויותר יותר מקום תופסים
 האנטי־ישראלית. ההתנגדות תנועת

 בגלוי תומכים שחסידי־אש״ף בעוד אך
ה דוחים ישראל, עם בהסדר־שלום

ו וכל מכל הזה הרעיון את קנאים
ישראל. בהשמדת דוגלים

ברירה: עמדה השילטונות לפני

 אף הקנאים, את ולעודד להמשיך •
 של חוד־המחץ את עתה מהווים שהם

)8 בעמוד (המשך
2668 הזה העולם


