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 אורדמן פול ה״1ה ״הפורס צד□
v בפיצופו אלו. ־ות3אכםל,לוז־

 הקדום הרומאי חוק
להוציא, מרשה היה

 בדפנות חתך בעזרת
תינוק והרחם, הבטן | |

 במשך נפטרה שאמו
להר האחרונים השבועות ארבעת

 בהם־ הראשון הרמז זהו יונה.
 הקרוי חתך ידי על ללידה טוריה

 שיול• מספרת האגדה ״קיסרי.״
 ומאז זו בדרך נולד קיסר יוס
שמו. על נקראת היא

 הראשון המדעי־רפואי התאור
 יותר בהרבד. הוא קיסרי חתך של

 המאה מן בספר נמצא מאוחר,
ב כי מסופר בו השש־עשרד״

 קטנה, צרפתית בעיר ,1586 שנת
 המקומי הספר של אשתו קשתה
 אגן־הירכיים מבנה בגלל ללדת.

ל התינוק יכול לא שלה, הצר
 הרגילה. בדרך אמו מרחם צאת

 והתינוק האם לחיי סכנה היתד,
יחד. גם

ב לראות . יכול שלא הספר,
 את להוציא החליט אשתו־, יסודי
 את נטל הוא אחרת. בדרך ילדו

 האשה, של בטנה את חתך תערו,
 ושלם. בריא הילד את הוציא
 בחוט הפצע את תפר מכן לאחר

ה מחבר מודיע ד.אשה, ומחט•
החלימה. ספר,

 ה- ולילוד. ליולדת סכנה
 ספיקות ם מטיל• בימינו דת$ים

 כיון האחרונה, הפסקה באמתות
 ב־ נתוח לאחר מהרעלה, שןוזא

ב־ להיות צריך היה כזאת
 הרעלות אכן, וודאי. דבר מזי!ת

 ד.תקלה את היוו מהחתך כתוצאה
ש ?אחר אפילו ביותר, הגדולה

 שלו והטכניקה הנתוח צורת
 המאה בסוף ניכרות, שוכללו

 עשרים פנ׳7 עד התשע־עשרה.
ל מוות מביא החתך היה שנה
 שנזקקו נשים של גבוה אחוז

 למעשה, ירד, זה אחוז עתר. לו.
 לחימה לאמצעי הודות לאפס,

בהרעלה. חדשים
 במקרים נעשה קיסרי חתך

 סכנה ׳,;שקפת כאשר נדוחדים,
 לקויים בגלל לילוד, או ליולדת
 הדעה האם• של הגוף במבנה
לי מונע קיסרי שחתך הרווחת

 במקרים נכון. אינו נוספות, דות
ב תינוקות האשד, יולדת רבים
קו ש;ידה לאחר הרגילה, דרך
במק חתך. בעזרת נעשתה דמת
 עברה שאשר, אירע אחרים רים
 את זה, אחר בזה חתכים, כמה
בשלום. בולם

הח געשה האחרונות בשנים
 מאשר שיגרתי יותר בהרבה תך

ש בבית״היולדות אי־פעם• היה
 הדסה העירוני החולים בית ליד

ה נעשה בו (מקום בתל־אביב
 בתל־אביב, הראשון הקיסרי חתך

ה באותם גדול מאורע ,1926ב־
 קיסריים חתכים נעשים ימים)

ביותר. קרובות לעתים
 בכל המעניין כאכים. ללא

הקי החתך שדוקא הוא, הדבר
 הצבור בעיני עדיין הנחשב סרי,

 לידה פרושו קשה, לנתוח הרחב,
 השפעת תחת 'כאבים, כל 'ללא
המרדים. הסם
 היא כזה מנתוח ההחלמה גם
 לאחר כמו למדי, מהירה עתה
 ימים שלשה : קל מעי־עוור נתוח
 לקום יכולה היולדת החתך לאחר

 היא ימים כעשרה ולאחר ממטתה
לביתר״ לשוב מסוגלת

 מכשירי□ באמצעות נעשית היולדת הרדמת
 יד■ על הדיש■□. בימ״ם ותמרי□ ב־ותד משוכלל׳□

 התתד. בעת היחיד תפקידו ה1ש מיוחד רופא
והתינוק. הא□ מן □כנה כל מונעי□ אלה מכשירי□

 לתפירה נגשים והעחד המנתה הסת׳׳□. הנתות
innn.ת; רפואות__־ שו י ד ת] ח עו נ ה מו עד ר ה


