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עונה: ת1הבדיא משדד
 סאלק תרכיב את ררכדט במאמציו יצליח לא הבריאות משרד אם
ז לרכשו בארץ אחרים מופרות יוכלו האם הילדים, שיתוק נגד
 לייצוא אישור אין עוד כל התרכיב, את לרכוש יוכל לא בארץ מוסד שום

מארצות־הברית.
 הפרטיים, המוסדות ידי על התרכיב חלוקת על פיקוח יוטל האט

? חברתי אי־צדק למניעת
 והיא הממשלה, בידי הכמות כל תרוכז מארצות־הברית, ייצוא רשיון יתקבל אם

 שיווק על חריף פיקוח יוטל יותר, גדולות כמויות שיגיעו במקרה הפעולה, את תבצע
התרכיב.

 שחור שוק למניעת הבריאות משרד ינקוט בהם האמצעים מה
 והאירו■ הפניצילין הופעת עם בשעתו שקרה כפי אנארכיה, או

? כשוק מיצין
התרכיב. על פיקוח יטיל הבריאות משרד
ל בארץ התרביב את לייצר אפשרות ישנה האם
 הבריאות במשרד דנים כרגע !בארץ. ד,תרכיב את לייצר אפשרות ישנה תיאורטי באופן

מחוץ־לארץ. ייבואו את להבטיח או כאן, התרכיב את לייצר אם
ל השיווק ועל הייצור על פיקוח יוטל האם מקומי, ייצור של במקרה

ממשלתית. במסגרת רק יהיה זו, בשנה יצור יהיד. אם
י הנוכחית,׳ בעונה בהרכבה ולסיים להתחיל ביותר המאוחר הזמן מה

 במדינה פורצת המחלה שכן במאי, 15,־ד הוא החיסון פעולת להתחלת האחרון המועד
וביולי. ביוני לשיאה ומגיעה במאי בעיקר
 נפגעי לעזרת לאומי מוסד שדרדט סבור הבריאות משרד האם

? זה כעול לשאת המוכנים בל.החוגים ישותפו בו השיתוק,
 הארצות, כביתר אחד מתנדב ארגון שיד,יד, מאד, רצוי שזה חושב הבריאות משרד

ביותר. רחבה נציגות בהשתתפות
7 זו מטרה להשגת הבריאות משרד וינקוט נקט בהם הצעדים מה

 להשיג כדי שנתיים, מזה השונים הארגונים עם במשא־ומתן עומד הבריאות משרד
זה. בשטח המטפלים הארגונים כל של איחוד

ל״י. 13860 שונות בפעולות אספנו
7 הכסף את הוצאתם מה על

 עליהן שהודענו המסוימות המטרות לצורך הממשלתיים למוסדות הכסף את מסרנו
 מעסיקים אנו אין כי ותעמולה, מינהלה לצורך ד,יצא מהכסף 6״/״ רק מראש. תמיד
מתנדבים. על־ידי נעשית העבודה וכל בשכר עובדים שום

 מיבצע את להכין עליכם והטיל אליכם הבריאות משרד פנה מדוע
7 החיסון

עונה: ״אירנעוי״ל״

 פנה הבריאות שמשרד טבעי היד, אך אחרים. לאיגודים גם פנה ידיעותינו מיטב לפי
הדוק. בקשר עמו עמדנו פעולותינו בכל ני אלינו, כל קודם

ע;נה: ״מור•!״
!שטח באותו הבועלות אגודות בשת* צויד יש לדעתכם האם

 אילנשי׳ל■ בהקמת שעזרו האנשים מאותם מורכבת אגודתנו לכך. מקום שאין לני נראה
 לדעתני האנשים. אותם פרשו הפעולות, על ת לחס ביחס חילוקי־דעות נתגלו ,׳ר בא ־ק

הבריאות. משרד של הסותו תחת לא־מי, אופי לשאת ת הפעול כל ת חייב

? הבריאות למשרד יחסכם מה

7 האחרונה השנה כמשך אספתם בסף כמה

7 באילנשי׳-ל המשתתפים החוגים מה
 עובדים רופאים, והוריהם, נפגעים ביניהם הישוב, חוגי כל משתתפים באילנשי״ל
ועוד. ארגונים נציגי פיסיותרפיסטים, סוציאליים,

 הבריאות, משרד מטעם מוכר לאומי מוסד הוא אילנשי-ל האם
 7 זה משרד על־ידי אושר שלו■ התקנון והאם

 משרד־ד,בריאות. עם תיאום מתוך חדש תקנון לרישום עתה מגיש אימש-ל
 ובחו-ל. בארץ אילנשי״ל ידי על עד-כה שנאספו הסכומים מה

 דץ־וחשבון ישנו <אם הוצאו? וכיצד האחרונות, השנים בשלוש
לצרפו.) נא בכתב,

 נפגעי בשביל לקייטנות הוצאו בארץ סניפיו 16ו־ אילנסי׳׳ל מרכז של הסכומים רוב
 בבית־ספר ללומדים לסטיפנדיות מכשירים, וברכישת באשפיז לעזרה שתוק־ילדים,

ועוד. להסברה בצריפין), הרופא״ ״אסף הממשלתי ביה״ח (ליד לפיסיותרפיסטיות
7 במוסד שהצטברו הקרנות להוצאת התיכניות מה

 שייפתחו ופנימיות), (מחנות־יום קיטנות 6—5 בשביל סכומים עתה מרכז אימשי״ל
 מרכז עומד כן נפגעי־שתוק. ילדים 400 — 350 בשביל בארץ שונים במקומות השנה

להסברה. ירחון להוציא אילנשי״ל
 הפעולה כל את לרכז הבריאות משרד על כי חושבים אתם האם

 מתארים אתם וכיצד עליה, ולפקח הילדים שיתוק נפגעי לעזרת
7 הבריאות ומשרד מוסדכם בין הקשר את לעצמכם

 נפגעי לעזרת הפעולה ענפי בכל לספל יכול ישראל, ממשלת של הבריאות משרד אין
 ארץ. בשום ממשלה שום זאת לעשות יכולה שאינה כשם ומשפחותיהם. שיתוק־ילדים

 של הישירים בענינים לטפל צריכים בארץ וגופי־הרפואה משרד־הבריאות אילם
 משרד־ בפיקוח צריך, אילנשי״ל אישפוז. ריפוי. המחלה, למניעת אמצעים : המחלה

 שעליה הצב־רית הזרוע להיות אחרים, ומשרדי־ממשלה הסעד משרד וכן הבריאות
 למשרד לעזור וכן ושונות רבות ותרבותיות חנוכיות סוציאליות, פעולות לעשות

בשתוק־ילדים. במלחמה הבריאות

 פעולותינו כל וחסותו. הדרכתו תחת הבריאות, משרד עם הדוק בקשר פועלים אנו
זה. לקו בהתאם ורק אך געשו
? אגודתכם עוסקת במה
 מוסדות על לדעתנו מוטל זד, תפקיד רפיאיים. מוסדות בהקמת נעסוק שלא קבענו

 לשלטונות סיוע מניעתה, ודרכי המחלה על לציבור בהסברה עוסקים אנו המדינה.
 הקמת המחלה, לנפגעי עזרה לתראפיסטים, סטיפנדיות מתן והשיקום, העזרה בשטח

אורטופדיים. מכשירים לרכישת עזרה לנפגעים, ומועדוני־יום מחנות־נופש


