
25.6.2010םופשבוע4011



g
+-- 6

g
+-- 7

g
B

g
+-- 4

g
+-- 5

g
+-- 2

g
+-- ~+--

g, g
40 +-- 9

~
+--

r-' r
;/"/.~ •..•...-~_..~ .. ~

------ •..•... ....-.......-

סקרץ'ד"ראםהלמסעיוצאת,הייתלאבכלל
נסל-16מגיל.mהגלולאתממנילוקחהיה~
ענדוהכלאדסומטי,סייסעלכמר,lmאתי

-של,הגינקולוגהחליסדשיוםעדנהדד,
הב-לתליםMשוםעלסקרץ'ד"רלכיטישזכה

לעשm-הראשעללושמתנוססיםדוביתיים
הואהבדיקה,בתוםהראשאתסוף.כשהדיםלזה
"הסיפור",.פסק,mגלולרm'"איןנחדץ.היה
נגמר:ה

העיטייםגכיסאהדדקפתי?mאדמתמה
שנתיים.לפנידליתuפגישהלארתהעדשלו.

היי'לחגשאזשנה,חצימריאmרלבקדנהגתי
בע-טבדהיהאבזמןגעליזותמפספסיםנו

תמרפיסזשל"המטע-לדמד'1א-כןקי
לדרכי.ארתיומשחדדmלגלולהדגילהמרשם

,הודיעאחבה"כמרמעשנתתהפעם.לא~
שבגילךן,33תכבדת•mרצינ'בפניס

אנידס.קדישילהיןרצדmהסיכוןתכןעלהה
לדינשטיין:בגיתךmאלבקרלגראמרכןלא

מתל-שאניגוכןןשאלתיאעשה?אניתאבל
רזא"תבחרי",.mבסתכןידלאהקרנדןסבשת,
הגלן-עסלהפסיקאן-לעשן"להפסיקענה,

בחרתי.אןפציהבאיוןלכםברןדסןב,:mל
בדדךעצמיתשכנעתינהדר,הקרנדןם

ובכ-עכשיו.קבןעווגבןליאיןמםילאהחוצה.
חואת?המערבתלעםעטקMלצריךלמהלל,
?כלהןןסתתסובלתשאנימספיקלא

להדחיקהבוגרת:mדMבכן.אםבחרתי,
גלךיהיןלאונחיי.ולהכןש'ךrהענ'לת
כןשד\אמצאננראנידרכןה.לאהרהרתי,,mל

לא?המון.ישבמקדם.אהד
גשיטייםלהבחיןהתחותיהבאיםmגשנרע

לאשבכללשיטייםבטף.ליmלקרשכותחילים
מפתיעים.מביכיס,משונים,להם.מוכבההייתי

לפתעגיצעןהד.תבגדןתגיללןפעדתMכל
הנות-הרmמצגיהחצ'קדנים.מהגיהנום:קאמבק
(תסמונת,פי-אם-אטברמזןראןרןתכמרחלפים

מדי,לאחמדינג'אדאןתישהפכוןסתית),קרם
נתפ-בלתיmחדמנרכות-הכלומעלחןדש,

כולללאטרקסיבי.גברלשהופךמתסוגסת,
חרליםבקרפתלידךשיושביםקשישים
שלהםהשתןדגימותתןסחזיקים

'mm,33בגילחערm,כיריים
סינאייג~רית.להיותפתאים

החררמרנליתההריםכשרכבת
הרגש-נעצרה,ףףהראת

מתרשך,קיצזדמישה'נמרתי
mלגלמרהיםהיהעמרקה.דכות
~ג-סורטבעצםשל,הטףנמה
נסל'שבהןהשנים17במשךמרי
הלןואיmתןפעגםנבןן..mגלולתי

ממני,נחטגוהכןחוןרשלmהחרדש'
דהרגרנסחקהדדךעלאגל
הייתילטף.החיבןרגאמת:שןב
הנ-שד.כוערבתרגילהןכל

I

הנשיהשחרןרמחיר
mובבגלולןתהסתפקדאולישלטהאמהMן

מר-לאהיןםנשיםהרבהאבלרחמי,ן~--~:-::.י
mננ'mלפניעדאםבהם,להסתפקר

והתעשייה"המדעקראקן:יןסיפרןפ'
סינויוישגברים,ידיעלנשלטיםהפרמצבטית

היונשים,היוהמערנתאנשישאםסביר
הרבהנללי,וגםבאופומניעהאמצעייותר'הרבה
שני,מצדבנלל.ל·גבריםמניעהאמצעייותר
פורה"לבלתיגברלהפוךיושהיותר

לגדןקששכM'אןטומט.עלmעןבשליש,ת
'1אסדיר,דגזmוראםבאמת:mעןבהיאאיך
באןפןרnשMלמאולץלאנשד.ראמרגישד\א

משד\גםהיהוהאמת,.mבגלולכמר'mמלאכ
נראדי.לעדייןהעסקשכלmבלגלמשסח

למעשה,-ארתיתשאלןאםפועלמרירmי
לעךועצלןשמןהUאנלmד.רארומנ;פועל
אחד.טיסורננרהאבל-ו

ואמיןשמניעהאמצעילחפשכשmחלתי
מדהימה:תגליתלעליתימקרנרןם,רmי
תאםהמון,ששיש.בסחכלןמר.כזה.rא

סוגיםשלושיםלפחmש,mגגלולמעןניינת
מעןנירלאאןיכולהלאתאםאבלשלהן.

לא\Iדגפנייךשעןמרההיצעבבעיה.את-ת
גשארשקורהלמהבהשוואהביןתדמצומצםדק

מספק,ןלאמכלבלמאודמאודגםד.ראהעולם,

הקדמהלשיארההתpןהגלולהנחשבושנה15
נשית,mולעצכןאלשחחרסמלוהסכנולןגיה,

לאדבאיים,להפוךבדרכםשהםגרןרכברהיום
אגרבפלישהשמחברmשנשיםרmו'רmי

אכןצעילחפשmומתעקששלהן.לטףסיבית
בטף.גלגןמהלהןיעשושלאאחריםמניעה

שסחפשת-mהפרריבגילאישהל-אישה
לכךנקרעת,mגלולשא'טמניעהאמצעיהיןם
ד.כומםדיתן:mמרמ'mאםכרלשתיגיןעשה,

מאמינהןתלוהאלטרנטיגית.רפואית
רןתןכלמשכנעת,תלכדרכו,

mעישנןלפעמיםהשנייה.תלגמרית
פלא,לאעצמן.mךאפילוmסרתר

מרצאmמכירהשאנינשיסמעטשלאכן,אם
ססיילmפרימיסיב'mלשיטmרMעצמןת

אגודm,פשוטןהנטוג.ד.כושגל
אכןצעיהמרןעללנןכןספריםאחד.מצד
שנ',כןצדהזמן.נלשממציאיםחדשיםמניעה
אימהנתןניעםאןתטמפחירהרפואיהממסד

20<ועודכשנהmmהפלאלף20על
גס-שלישיומצד).mרשמילאmהפלאלף

סנגרמרגרטסכןתה.היאהנלךלה
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ןביעילאןממצהתמירלאהטבעיהפתרון
.mעושים?מהןמUומתפלל,נבחוץמרים

בסדר.שיהיה
שבmלה',כiל'1אהיאהאמיתיתהשאלה

המרצעינמגיעהאמצעישלד.כונחר2010שנת
סןלא-בעולםןגסבארץ-לנשיס

דןכרסינלד.כוציאהשכילהד"פראהובעייתי?
אבוהארס,ףךמדהימיםדבריםשעושיס

ןנחכןקיףאמיתי;פתרוןלמצואהצליחהטרס
גאדמותאםmלה'שיסלה-הריוןלמניעת

רהת'"המדעאישה.לכלואמיתיעמרקאישי.פן
גברים"יריעלנשלטיםהפרמצבטיתעשייה
לפר'היחירהמנהלקראקו,ידס'פרדפ'מררה

בביחפניכןיתלרפואהבאגףקליניתמpרלוגיה
טיס'"דישבירושלים.כרסעיןהרסההחולים

הרכרהיןנשיס,היןד,כןyרבתאנשישאםטביר
'mהרביןגם,נלליבאופןכןניעהאמצעיר
'mבכלל:לגבריסמניעהאמצעיר

ןרלענייןחהז
לכל'רלהפוךה'(תרדק.לאאגל"גם.

כתהליךלפuעצר".זאת,mלעשיפררה.תי
טMדיאלי,תהל".לאהדדע,רזהתאילהייצור

ןפגרmשנ'בתוךזדעיסמיליןנימייצרגברכי
חלקשניס.שנמשך'1תהלהיאהזןביכולתה

המרעלשנמצאתלגבר.לגלולהmמהגרסא
ןולכןהגבריםללפמיניוציהm.טרמפיס,
הר~ד.כוחוןרואת.לעומת.mפופןלר'ממשלא

אחתביצית-בדלשלוטרm'דקלחודשימנגנון
ר'.m'בןמתכןקריםולכן-בחודשפעסחורגת
שנה50ןהררפארגרןבנחגגןחודשלפנירק

לאדואףהריון.למניעתהגלולהלהמצאת
אישהנלאבלהנשי,לחופשבתרןמתהמרלול
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רשעהחציבמשךהאישהעסלשכתנדרש;
להשישהענייןעולהלמשל,פתאום,דקרת.40~
x,הווסתלפניקרדההאסלהביןוצוץמיגדנוח
דז-אחריאי-לעזורmיכרלmגלולז-~
המצב.חלהחריףmעלול~
]iהציברהדפראיחהמעדכתחיששני,"נוצד f,לפציינסיחולעברדגמרדלי<ןתקתשחצהדית
j;,נלאאחהראסהבאהlmניס-תפוקהmךנ
.i!iעשדלךישהדאש.עלmהקרפהבחרץ,נשיס

ונה,Mתהלתתצוץאחהעליך,תmל'
מחופפים:יוצאיסמהאבחוניםחלקבהכרחאז..;
עושים?האז~
דפראית,mספדקרראיםבאינםדנס,"קרראיס~

דחלקה.mשאלעסמרכנים,ומגיעיס
-עםממרקדת,באהחאםהחולה.לmדי
לך".עחדה,mדלורנסיmל

כתפילמרסלההר'"י1שמניעתקאז
לתםבלע",,כארפןהאישה

?מוטלתהגינקולוג
מצבשזהלטעוןמתיימרלאלדגע"אני

מהנוספת:דוגמהלךאחןמזה.דחוקמושלם.
הטסטוסטדון.הד-!הבIיניהחשקעלשאחדאי

ת'גלולה,לגלולה,עסלתשאתבדגע
הד.רדמרןבדמתידידההיאהלוראיmמתרפע
לאהבליביח.פוגעתשבעצםהפעיל,הגבדי
לאהנשיםהדבהלאישה,כללה
המראשלהןאומראםשני,.בIצדבכללקרדה
ובעינ'קרדה,תמידכמעסה-לקדותעשוי

אולהגידאםויכmישאזפסיכרסרמטי.הי
לאבמחשבהפטדונימארדמשד.וישלהגיך.לא

גםיששלישי,מצדשאחליט?אנימיכילהגיד,
מיזנסוג.בבIשגלליבידומחדיבמארדמשהו

מנצח?".

שלהפסקהעם,mשבועשלושהלמשךדקפון,
סבעתמחדידיםשאחדיהדlזסת,לטוכתשברע

מככביםראסטדוגןפחגסטדוןכאן,םחדשה.
מהטב'למטעאמרדדוחםצוראדביוץ.ומונעים

םעשריהאבפועל,הרחם.לתיי'לסייל'ת
לגילגרוםועלולהיקmמרגהלהיפלס

מוגכדיס.mרד.פרשדויים
הדיאפדגמה,מכככתהשלישיבמקרם
נניח,מלהשיג,מסובךיmדהאmהשלהשיג

חבדיאפדגמהלהשתמשיפלוטוניום.
עבררךהmאשיתאיםלגינקולוג,לגשתצדיבה

rגינקולוגלשלא-מיוחדתעדכהבאמצעון
אתהזר_ההליךחשכיצעתאחדיבה.מצויד
תדבדעצמה,בדיאפדגמהלהצסיידצדיכה
בישדאלדMמרקבביתדקmלעשיכולה

חגםMלאםאביב.כתלסבצ'ניקשוד-
רזדע,לקרסלזקרקהחהזה,המכשול

ביתmבעז-בעצמךלייבאצדיכהכבדאת
מחו"ל.-Mהמדק

חמוצאיםהד.רדמרנים,mמגזכשנחלצים
מיו'בהזמנהדקבאדץלדכוששניתןהספוגית,

ששמ'מה,p•.ד-תצליחובכללאם-mח
המתפקדהקרנדוס,כמובן,ישבר.כלומוmעחס.
באמצ-מאשדפחmלאמיןmמחלמפניכמגן

מר.כוי'דףאכלד),mילא(אםמניעהעי
וכולםעליותלא-כ'-nIדונשיםגבוים-ניס

לאשניקבמחשבההכרחי.כדערבIקבליס
בIכוןשערךסקדו.mאמקבליםשכולסmבט

האישהלמעמדהרזערהעבודגיאוקדטוגדפיה
מהנשים)1(אחוז52-גילה,2003ב'בכנסת

משתמשותאינןבIזדמגיםמיןיחסיד.כוקיימות
באמצעישימושגכילהשאלהעלבקרנדום.

44-25בגילאי,mמהנשאלת50ענומגיעה
58Mםניעה.באמצעיmבIשתמשאינןןכי

שאי'אמדועזוגבןללאmשתימהנשיס
נתראלהבIניעד.באמצעיכללmמשתמשנן

האנשיםחלד.כודידצדיכיסהםמפחידיס.נים
לעזה.מהמשספ11Iרזלאבכנסתשיושבים
חצר'mקשילmהאפשדכמובן,גם,"ישנה

"דקזלוצובד,ד"ראומדזדע:mוצינודיmצד
לאידךבניגרדמזה,נדתעיסמאח'שהישראלים

באופציהבmדיםלארכמעטחזאמדיpאים,פים
הזובאח".

למהלרעתח
40שבגיללחשובהיהאפשדסופי.הי
תהיהלאהילדיס,עםשסיימתאחריפלוס,
mד.נ:נודעכישראלאבלזד_חmלעשמגיעה

ד.כולnמm,בגללארליגבוהה.דmיהיאלילדיס
בגללאוליהאופציה,עללשמודדוציסיאולי

שאי'שזוגפעםלאדאיתימשהו.שיקדההפחד
מנוגד".בגילדערדmלעשדצהילדבד

מש-חבםמוגיזיס,כולס-מגדדייםכלכלייס,
ושואלתשבודהשוקתלעומרחאmךאידים

דבאק?לעשm,אמודהאניהזעצמך:ח
ראוברלאישהבאהבעצםדגשיח"הרפואה

m:לעשלברתניmורכ:-להעבודהחM
בפקולטהםדצהתידוש,יופידפוסקתחי;

באוניבדסיטתוגרףמגדדmרקדתלמשפסיס
ול'סוכהילדהmלהיצדיכהחאבינ.תל

mבדטהמתבטאהלך.שאומריםה
הנתוניסכללמשל,ד.mביהבסיסית
צריכהשאישהמראיסהפיזיים

בימיהיההךבכדיעה.ללדת
אבלבנוי.שלברהגרףךקדס,

בשכיבהmיול,אישהבפועל
.לךלחפאיותדmנךי

mחmלכליהליךm'
זולהבדיל,כופף.mלאמץ

איתניסטאבקשישהסיבהם
בישךביתבלידmהכדהנגד
מידיהכוחחמפקיעהכי-ל

היפראי:וד.כומםדהוופאים
שהישדאליזתגילהמחירשני,מצד

פנילוגיפ,.r'גיניבזעריםות
גינקולוגיות,

שמארדןה"נכון,
יכולדהסבדי.mאד.פתיע

,mסמכמחפשmןmלהי
חפאהעלסומכmלאן

לדי'עגעשניהסכדאישה.
מהבכלשלנשיםהעצמימוי

הדבהומיניות.'לגרףשברגע
בקשדmנמצאממשלאנשים

mמרגישולאשלהןד.כויןאיבדעם
משםבלהוציאעסוקרתןבנm.איתו

לאוכראיהדיח,לגביולדאוגהשיעד,ח
פופולדייםפלסטייםיםmניתהיוםשישנשכח

שד.מרוש-ךשפתיים.ועיצוביקmנmצל
כנדאהשלההמיןאיבדלתסתכלשאישהבה

:mmבאיבהןmמעוד
מהנשיםחלקשל.בחששהגזמהישאולי

שנים.ככרעוברהזאת,לyםהגלרלות
בגלךmיתוונהובהישבאמת."ראשית,

ןהבחידהרחרפשהעצמאmמכחינת-mל
ןלהשתמשצוץאכללנשים.mמאפשד

וופאיםמעטלאבכלל,.mיmוככיקוmברהיד
מסרכגת.וגםנטכלתכלתיmמפטחנסוכלים

מטיכהmגלולmלקיכולהלאלמשל,אני,
'מהלי:שאמדקרלוגiלגיפעםהלכתידפראית.
אחוידקרחמי:חייקןmלךגשיםהבעיה?
שלהתקניםגיליתיבאינטדנט,וגלישהקריאה

לי,מתאימיםשלאלוואיmרפעוחסיכוניםיש
.mהפוויועלודmהמעללהשפיעושעשויים

ליקבעכבדד.ראעניין,לאבכללההרופאח
כשביסל'D?שמרמד.ראהלו,אכפת.מהתו
זהיהפנים.לילהחמיץזערדו,ר.ראmאתי

לבדיקה35בגילאליושהלכתיאחדגינקולוג

.
"יהשיטה'

ותתחזקתלך
יבינןכשנשים

שהןיכולות
בגופן".לשלוט

j7שירליפאבלי
וענתארד

ןבנןתיההגלןלה
שדךאישהבפניהעומדההיצעחנסקודכראו
נכרןבישראל.מגיעהאמצעילעצמהלבחודה

הראכאדץדmביהנפוץיעהד.כונאמצעילהיום,
(קשהmגלוללסוגים30-קיימים.mהגלול
mהכממולשלהןהעצומהבכמותלהבחיןשלא

משל'חלקןד.כוניעה).אמצעישאדשלהעלובה
ופווגסטדוןאסטחגן-ד\דמוניםשניביןברת

הדופאיםבלכד.פחגסטדרןmמכילmלקן-
להמליץ-וכמובןלבאדלהטביד,ישמהותמיד
הגלךשמבחינתם,מודיםעצמםהםגםבחום.

פחmהכיעםרבטוח,יעילהכיהפתדוןןmל
באכראש.

הm'גדול,בהפרשמשתרך,mהגלולאחדי
רשניהשרקמציעהזי,רחמי.בגזדהיmקן

מפל'העשויהרגיל,הד.יזקןד.ראהדאשוןגים:
Tלאחמהוmוצובנחושח,מצופהסטיק m:

mשסובללאלהמתאיםלאשהmקןהיאהבעיה
אי'אינוףלנחושת,mדגישI1ארמאבמיה

מרחימהמרריד,ולפיכךילחשסרםלבIידאלי
'Uלקטשמתאימהלמיגםמרגשים.גדולחלק
מעלהד.ראדבים:חטוונmישעדייןלד.ר?קןדק
גב'באגן,לדלקתלגרוםיכולהדימרמים,ח
בזמןלעתיםוmאמדגישיםשהםיםmבIדודים

זדבגרףשמרובדנשכחבל-וכמרבןהחדידה,
לזיהום.לגווםועשוילגרףדמוחוד

שלמ'"נוידנה",ד.כוברנהה\Iדהשניהmקן
לתייהדnם,כטפטרףאיסי,mישיועשהמחדיד
ומקשהדוחםדידיתחמעבהרבבךפחגסטדרן

אםחייה:mחשמעלהענייןהדיון.mיציל
ולחסוךmגלוללקחתלאלמההוומונים,כבד
חהגרףmדח

אתאmר.מרתיעהmקןלהעטקלאם
גמי'טבעת-וינג"ה'ברבהעלללכתיכולה

לטמ'כדומהלנדתיקשמרnדדתושקופה,ה

עלולמההיטביודעתאוחהברסלתושבסלה
יוכשגודש,תחושתדאש,כאביד.כוהיד:להיות

לפניעודוזהבל'ביוופגיעהבנותיק,mופט
האמי'ייםmהבדיאהסיכוניםעלשדיבדנו

שבץלקבלתבסיכוןעלייהדס,קדישיתיים:
מוכחיםבלתיונתוניםהלכ,שי'דאוטםו

לסךקשדלהמצביעים-דמעודויך-
נכנסתלאהאישהנכון,זשרבים.מסוגיםן

ממגהייבשmלעלולהבדרךאבליופי,להדיון,
.mחיכלםיפת
משהד"רמתנגרמרוכו",א'שהכאיח"תלוי
ד,'מד.כודסואבחקדיגרלוגגיבקולוג!לרצרבר,

המחשבהשרקנשים"ישבחיפה.רמב"םפראי
דצוילאמהדיוןמוגנmמטפיקלאשהןהעל

הלוואיmתופערדווקאאותן,'לייבש'עשויה
נשיםישאצלן.mחויפךללאהגלולותל

בטךכשהןחייםMושמmחיר.כורןmשמרגיש
בסופועבררן?להחליטשמנובIיזומוגגm.ת
האישה:להחלטהזודבד,ל

במניהתכמהראהשאלה
מתחילותהנשיפרוכו.כולאה.האינפורמציה

עלmוממשיכהר.ונכגרותבגילגלולותלקחת
הלוואי.תופעותללרעתיאוטומטים
דלדעת,לאmשבmדנשיםד,בהש•
mמהזועטקרתmאמכיכהאויעהlm.דרן
גם.הגלולהומטופלשהענייןלדעתת

כיוון,mיmלנשיםהלכתיתמכחינהמתאימה
אלא,mלהמבוגדתלהפלד.דמתUלאשהיא

כחבדמלכתחילה.מלהיווצדמהדיוןםובyת
שא'לךלהגידיכולאנימניעה,צעי>Zלאר
,mגלוללייעוץאחדמצדהרבה:בזהדניםנחבו

ראתהדציני,ענייןהבכלל,מגיעהלאמצעי

שיותרןכמהללדת,
המני'אמצעישלמספקוהלאהמצומצםלמכחד

020בשנתאישהשללדשmההעומדיםה Iיש
::'חברתיים,י-יס,\tרפד-אפשרייםהסכריםכמה

ומסודרתמובניתמושכלת,דררהיא"השיטה"
האישהשבהםבחודשהימיםאתלזהות

.הבטוחים""הימיםוביןבינהתבלבלואלפורייה,
עקבית,עבודהאלאניחושיםאיןב"שיטה"

מדידתעיקריות:טכניקותשלושעלהמתבססת
אiורמעקבהשחר),(חוםהבוקרבשעותהגוףחום

הרחםצווארמנחובדיקתהפרשות
~----------~--------------------~-------------------
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'מהכדררתירה:לנאנחדקוהואשגדתית,

מדדקנרה'".שלנוהכיצ'ות';;והן
לאנבון,

לעו'rמעונ'כאדץ'mהnכהנזנגנון"כח".
הילרסש'רהד.וכמהילדיס,mללנש'סד

תקmלוצדיךדכיס,לנזעטיסאנחנושמחד,
ואכדצבועמנגנוןהאכל•גדפיהדמוהנואזן

רהררית,רלהירהיכולהאתבישראלר.
ל".לאmmתאסאכל-הכללסבית,קה,
כרירטובד.אזרחיתלאפשוטתילריס,כיא
שתבי'לחץישכברהראשון,הילדשאחריבך,
משפחה,לאהnmכיוהשלישי,השניתאי

פלאלאיקרד.התדעיולכיכאן,נולחמותו'ש
אמצעיתלהכניטמוכנהלאישראלשכורנת
כלשלהןנסדט1t1'ההבראות.לסלד.כוניעה

היסלד".עלניצדvןעורהשנולדד
כותנגדנכון",לאפשוטהמאוד,"נוצטער

להריוןה'ח'דר.נונהלקרפרמינץ,מיכאלפחפ'
ליסשסעלליולדותחרליסככיתגברהכם'כון

מזמןככרהפטרוביתהרפואה"עיתבאיכילוב,
יש:ה'דהלא'שה,ירהראונוריסלאנו.מאחורי
אפי'ישנושביס.מחליפיס.גלולרה.סוגינובסים

אליושבע,בבארקפהכב'תבפגשרהאנחנו
משקי'ןהארץ.נוצפוןברכבותכנויוחדנסעו

ורגשירושנר,12ככרמהלכשעובדותענ'רה
"השי'לפישפועלרהבש'םאלפיככרה'וםר

נול'ןסדנהבכלהד.כווני,הלכורmמה".
הכלכד.נשיסלעשרשמרנהביןנוכדvתנודות

מבמקתכמאסות",רללכודשאפשרנורY1לא
מחראסגם.צכורדאישי11'ל'מצר"הארד,

-כיקוששא'ןלאה-בשיס200נרשמותה'ו
הנח,"מח"בהכידד,תעושרהה"נולאערין

ונועקכ".צמודה
ומסודרתמוכביתמושכלת,דרךה'א"השימה"

mהאישהשבהסבחודשה'מיסתולנטרלדה
הכטרהיס":"הינויסוכיןבינהתבלבלואלפוד"ד.

שיסY1נ'איןב"שימה"חכוד,שהכם'סףעל
סב-שלושעלהנותבססתעקבית,עבודהאלא

הכוקרבשערההגרףחוסmנוד'עיקרירה:יקותנ-
נונחובריקתהפרשרהאחרנועקבהשחד),(חוס
ופאכליקארדשכועביררהבסדנאותס.mהר.Ioצוך

ומדווןכוח'קנזעקכלכצעאיךהנשיסלוכודרה
ךהאלה,הפרנוטדיסשלושתאחרבירהדדק

ולהימבעפודירהןמתיבמחיקלחזרהשיוכלו

לקייסמתחילות"נערותרוזנברג:קרלוסד"ר
שמעוהןכיגלולותלהןנותןהרופאמין,יחסי

אמצעיעלשיחהאיןלוקחת.שלהןשחברה
עללקרות,שיכוליסהסיבוכיסעלמניעה,
שמתחילהצעירהשנערהחושבאנימין.מחלות
מגינקולוגלקבלצריכהמיןיחסילקייס

לגלולות"לא-לקונדוסהמלצה
לנשיסmהמיךy'סרחט'בשסהנקהגלולתלו

נועשנרה".
ןאהדנכועסד.בהירהועריין,

םניעהאכזr:עילחשיבהןלד.תקן,גלולות
בהם.קלהשתמשjישלהםך,אתרים,

הלוואיתופעותעלשנורבר'סלנזדות"כי
הכסיסיתהעובדהאתשוכחיםהסיכוניס,ועל

הכיטוחתעודתהסהתקןאוגלולותכיותד:
כלועס.דצוילאהדיוןנגדכיותדהיע'לה
שאנילדינוונויס,אוכליב'דולפגיעההככוד

הקיצו'ההשלכותעסמהלרגע,כזהמזלזללא
חייעלדצוילאלהדיוןלהיותשיכולותביות

יכוליםהיןהמניעהשאמצעיהלרןאיהאישה?
-לבוכמחלותרס,וכקדישיביוכש,גסלטפל

אתלאישהמאפשדיםהםדאשון,בשלכאכל
השליטהאתדיםומשאיהזו,הכיטוחתעודת
היאהגבד.עללסמוךצריכהלאה'אכידיה.
כעצנזה".רקתלו'ה

השיטהלפיתפעלן
כדור.האדvז,בנזאהבטרהנזניעהאמצעיאין

אסכסחגלולרה,עסגםלהדיוןלהיכנסאפשד
שוכnתלקmאותן.אםבך,למהבכלללמרmת

דגועלאנזשהודאת,וככלהרופאיס?עסתנחmל
ההרדכודבכלסוכנזשהושישלהיותיכוללאכי.
החלופית?הארפצ'ההשני,ונזצדהאלה.נ'ם

לmררומחלימהמת"אשתשאנילפנינזנזש
פאכ'1ש'דליארדלענתנזגיעהאנילגלולות,

וב'מסתודי,קצתנשמעהשסנז"השיטה".ל,ק
רלכבשהבחשבתשה'אמגלהאניהמשך

הדפואינזהממסדרשחלקהמביעה,אנזצעילה
דתקאהלטעמי,עליה.נשא'lלהאור.בנואור

סינזןטוכ.
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מניעהבאמצעילהשתנזש(אונזיןיחסינזקיוסז
קרנחס).ככוראחד

מני'אמצעיכאףפגמיסשוםה'ושלא"נניח
סיגדירהכיןשהציחף'נניחארד,שואלתעה",

שוא'הי'תיrערילכדיאות,תודסה'הלגלולרה
מביעהאמצעיאידהחמתאיםהאישה:ללת

כירהתהגכוההכמ'דר.שלךהצרכיסעליענה
השניס:לאורךמשתניםאישהלהצרכיסהרי

בסוףשניקלירהאזוריל'דר.,אחרילירד,לפני
כוןנזשתניס.נש'סלהדצונרהוגסהלידות.

לק"סאפשחתלהשתה'הדוצהה'ארתקר,היא
וב-כורגiu.שהיאולדעתלהשכאמתינזיןיחסי

קרי'פחותהריוןמפניהכטיחותנשואה,שהיא
אולי-ילדיה,"אםכיכוד.נשיס,חלקאצלטית
מהשואלת,לקודסאניpלתשמח,חוקאה'א
דוצהז".ת

בריטייםשורשיםגעלתשהיא-השיטה-,
ש'טרהנושלושלמעשהמודכבתo,ואוסטדל"

'הרשיטתשזוזvשבים"תנז'דלאחת.שאmח
שאנחנו"דקפאבליק,אוכודתד.בסmיס'",מים
מחוןאלא'ככללי',או'כערך''עלסונזכרהלא

שלהנתונ'סתוכמח'קבקפדנרהנזאורכרה
Y1וקכותהשחד,סyאחריוסנזדיךmההפדש

שערנשיסשישה'אהכעיההרחס.צווארומנח
באינטר'קצתקרראmשעטנז:נזעיןלעצמןשות
תבכלנכנסות-כסוחיםינויםמחשכותנט,

כמוהכוnררכנת.ש'השיטה'יוצאזלהרון,
עלששמעמישהואצלכש'אצולס'פולללכת
המבע'רהשלשיסותהסיבהתמחכר,שיאצו

!'ידמן,דניאלפחפ'מחודכן.דימוניטיןיש
כתבנוניער,לאנוצעיהישראליהאיגודיו'ר

להדיון.לכניטהבטרnרתדיש'סוiזןעליהן
דבארהההנסוגהמשגלתארהןמאחרהרא

+--
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שישמהזה
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הקיימיםהמניעהאמצעיעלהכל
זמינותחסרונות,יתרונות,בשוק:
עלולרהחסרונm:רופא.כמרשםרקלהשיגניתןסוגים.30כ'קונמיםגלולות:

יתחנרה:ךyור.mםגרד,המינ',נחשק'ררהבלב,הכעדמ,לקר'שילגרום
במקוםהחורשי.הדימוסעלשליטהוכאכיס,דימוסתMהפגכוהה,בטיחותרמת

שנויהחך-פעי?האותהתהנוכצעתבזדיקה,גסלהיעזראפשרגלולרה,ליטול
באדץ.להשיג.ניתןלתאירהופערהבעירהדיבויעקכבמחלוקת,

גורסרופא,ידיעלםmלכוmרדהורמונלי:רגיל!רוזמיךmהתקו
גכרה.יחסיתבמיחותזיתדוגרה:הרח.mיצ'לונוקשההדיד'תעכותmל

בוירvשהזוגשבןאפשדרהבאגן,ודלקותלזיהוםאפשררהכבד,דימוםחסדונרה:
באדץ.להשיגניתןהחדירה.כעת

ומפדישהשבךyתושלושהלמשךיקmלנmשמרnרשקרפהטכעתטבעת:
תופערהתתY1םmליש'דותההפדשהיתרונm:ם.mליש'רתופחגסטדון

רהפרשתודלקותגרד,כמותופעתלאמונעתה'אשני,נזצדהגלולרה.להלתאי
כאדץ,להשיגביתןצה.mתיפלסשהמכעתאפשררהקיימתבנוסף,מהנרתיק.

בעלתקסנהסס'תmכצורvצץזרע:·קוטלדיאפרגnה
לאחדם,mהצתארעלומתיישבהאישהידיעלהמרהדרשולייס,

ךבמרשס,צורךאיןרופא.ידיעלדאשוניתאמהmשבוצעה
האדvז.בנוסף,94ל'82בין-מספיקגבוההא'נהיע'לרהה

איןשני,מצדהזדע.קרמלתגסובךכישראל,להשיגהמאור
ככלל.אסלוואי,תופערהכנועטלה

ד.גבריהנויןאיברעלהכורלבשגונזיחוצץקוגדום:
אנו'ן.נזחלתומפניבירהרהמכנהלהגנהובחשכ

אאםאכלהדיח,מפניהלאכר,.(נהגממ11פקו
-לחשובשנהרגממהפעמיםירהדקררהודה-נקרע

יעיל,לאא

ידיעליקmלנmד.כווnרזדע,בקרטליהספוגהקסנה,ספוג'תספוגית:
קשהכרגע.pמלאחרשערהשו'שלד.יציאההמיןלפנייחס'דקרת15רה

ארהה.לדכושניתןכודקmכתיבאילוכרודולאכישראללהשיגה

הדומהשוליים,תmכוסכצורתחוצץצווארי:כובעוו
להשגהניתןם,mהצווארלומתי'שכלראפדגכוה,כועט

ביישובmהמ11גודכרגנרrש'א'שה·כשםאצלורקך
עומר.

ונזורהגכרי,לקרנדוםדחמהגשי:קונדום
צווארעליישבתתהאחתגומי:טכערהמשתיככ

ניתןלאיק.mהנמפתחמשתלשלתוהשנייההרחם
.כ'שדאללהשיג

שהרבשראפרגכוה,דנורירvצץהדבש:בובעוו
•בלברבאנגליהלהשגהניתןזרע.כקרמללומשמש

Ove's:סיליקוןעשויחוצץiבישראל,להשגהניתןאינופענזי,חדסכעון,מוי

Lea Shield, FAM Cup:לאישורשזכוחוצצ'ס.FDAבארצרהוננזכרים
כ'שראל.להשגהנ'תניסלאובאירופה.הכדית

ד,.(רףחוםmנזדיבאמצyרההריוןנזניעת"השיטה":
ניתןם.mהצוואדונזנחהפדשרהאחרמחקוקונועקכ
.כישדאלהשיטהאתללכורד

שניתןגלולהשאחרין:היוםןגלולתפוסטינור
מוג'לאמיןיחם'קיוםלאחרינזיםשלושהעדלימול
ללאהמרקmככת'לרכישהניתנתהגלולהנים.

פדוגסטרון.למוגברנו'נוןונוכילהרופא,מרשס
רm'מוגכרדימוםעסמלאכותימmררmיוצהיא

שנכנסונש'סלרחחיםוישנםרברה,סוצוירה
ארהה.שנמלוףללהדיח

I
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הגול".גכלל,איןמגחיגתוגוריה.

..לעומ'גחשפיסגאמתלא"הרופאיסארר: שלהס.ההכשרהמסלולגמהלך'השיטה'לה
אוהשחרחוסתmלמהמהששגלהסאין

מיגוןהמהיורעיסהסההפרשוח.אחרילעקרג
טגעיחזשיטחזעלהמחקריסוגיציחז.הורמונלי
המתודולוגיהוגסמצומצמיס,יהריתלמגיעחז
רגורירהששיטותלרפואה,גגיגוריגעייתית,

שנתוניםפרמטריסישגסכאןא.ג.זפיריחז,ןגה
האסההפרשוח?אחרעקבההאישה'1להטעיה:א

פעגחההיאהאסהשחר?חוסאתגכתרשמההיא
שלה?המעקגטגלתאתגכון

'mגשהיההיחסאתמזכירה"ליפאגליק:
הקוגגגציוגליתהרפואהמשלימה.לרפואהחלה

וליםmקומותכלהיוסאגלגה,זלזלהמאור
כחלקאלטרגטיגייסטיפוליסומקומות-מחזיקות

ליגרוררק·פורה.והשוקשלהן,השירחזיסמסל
האלטרגטיגיתהשימהכאן.שיקוהמהגסשזה

יגי'כשגשיסותתחזקתלךרקהריתלמגיעת
תיאלץוהרפואהבגופן,לשלוטיכזלחזשהןגו

זה".תולכגדלהיכגע

ס1נד1בוזנזכריס
"השיטה".אתלאמץממהרחזכולןשלארק

אןמ·ריאלד'",לאמשהןנ'שיסה'יש"בעיניי
גשיסללימודיוכגיתmמהקר,רפגהד"ררת

יל'לך"כשישאגיג.תלגאוגיגרסיטתומגדר
זהגבוקר,המיטהעללךשקופציסקטגיסדיס

השחרחוסאתלמדודחילmלומסורגלמסוכך
אורחכלאסההפרשות.אחרילעקוכאוזשן'ך

mאזאדמה,ואמאלטגעחזדההואשלךייס
שלךהיוסאפשדי.לאזהגעיגייאגלאו'קיי,

עב-הגית,אתלתקתקצריכהתהיזחיל,רק
מצג".איןחוס?למדודחיליMשיו

מספיקלאהשימהשלהכטיחות"אחו'י
מאיכילוכ,קופרמיגץפרופ'מוסיףגכוהיס:
תזהילאכיוץ,תזהיתמרדי,לאחוס,"תמדדי

שמרמיפספסת.זמפספסת,אתואסביוץ,
אין-להמתאיסההסיכתתלpחוזכגה

כיוץהיהוכןחוסכמדידתפספסתאסכיכעיה.
כאלה".הרגהדואהאגיאופס.-אז
"גספאגליק,מתעקשתדמוגיזציה:"זו

איךיודעיםכשלאלעבודלאיכולהדיאפדגמה
וגסלהיקרע,יטלקוגדוסוגסגה,להשתמש

להתגשאקלהכילקחת.שוכחותגשיסגלולה
להכיראמוריסלאגשיסרופאי'השיטה:על
גה,לזלזלאמוריסלאגסהסאגל'השימה;את
אליה:להפנחזאמוריסPוהס

בהשישלר.ווןתחייבות,אתןשביכר':ר
משהןטרחני,

אכלגכון,הלימור,כשלגטרחגן",הארד:
גודקתלאאתשגי,לטכעד\פכתשגהיגהכמו
לרכגגכגסתשאתפעסגכלהמראחזלאת

שגייה,תוךהאתעושהאתכאן.גסככה-
מתוךשיגה'.

השוכה.היאלגוף,החיכורשלהזו,הגקודה
אייג'י,גיוגיג'וסכמוגשמעתהיאחלה110כר

יותר.רחגהמשמעותלהשישמתגרראכל
כגלולהשהשימושךעלעוררין,איןאחדמצד

ממ.ערכתהאישהתמגתק.
הזהזהנתקשלה,הרגייה

מדי.חריףלפעמיסר\א
ממשלהרגישיכול"זה
אומרייצור:פסכמו
רחגכ'קרלוסר"ר
מיילדגשיס,רופארג,

מקוס"הרחס:ומייסד
גהריתמשפחחזלליווי
מתחילחז"גערותולידה.
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לעודדמעונייןYבארהחברתי"המנגנוןתירוש:יופיד"ר
חדלהיותיכולהאתבישראלשיותר.וכמהילדים,ללדתנשים

להביאלאבוחרתאתאםאבל-הכללטבית,רווקה,הורית,
הילדשאחריכך,כדיעדטובה.אןרחיתלאפשוטאתילדים,

והשלישי"השניאתשתביאיYלחישכברהראשון,

כיגלולותלהןגחזוהרופאמין,יחסילקייס
אין.mגזהוכיMלוקשלהןשחכרהשמעוהן

שיט'הסיגוכיסעלמניעה,אמצעיעלשיחה
עולההיא14גגילמין.מnלחזעללקרות,ליס
ואין,28בגילאחזהפוגשאניואזגלולחז,על
גלימח,ורמקכלתהיאזמןכמהכלמושגלה

הנורמ'ההפרשחזאתמכירהלאהיאגלולות,
חי'זהכעיגיי,שלה.הגיוץתהגוף,לליות
לק'שמתחילהצעירהשגערהחושכאגיסרון.

דגולצהמגינקולוגלקגלצריכהמיןיחסייים
לגלולות".לאלקונדוס,
ר.סיכוןYלמוות
מודעחזקיימתמתד:מאודמשהו"קורה

אגלהרחסצווארלסרםןיסתmבנושאגגוהה
גקונדומיסלשימושגנוגעאפסיתמודעות
געיג'הרית.מפגיוהגגהמיןלחזnמלמניעת

הגלולחזחכרחזכרופאיס.שלנוטאהmזויי,
להןיששלבו.ככגסיסכספיסהמתמשקיעחז

ומחק'שלנו,לכיותשגשפכיסתקציגיסהמון
המוצ'שלהיעילחזאתכגיכולשגודקיסריס
אחזהשלהאיגטרסאתמפספסזזהשלהן,רים
כי'דmכמי-רפואילייעוץשמגיעה14גת
מעוניינחזלאכעצסגלולותחגרחזשאחזןוון

הוא".גהפוךקוגדומים.לקדם
בעצם?למה,

שאתהשגרגעמגיעהאמצעיהס"קונדומיס
גל.ההראתלשגות,קשהגלעדיולהיותמתרגל

חלה,11oרולהשתמשמתרגלתאתאםאכל
יוצאתאתשאסךכו.להשתמשלהמשיךקל

תגלולחז,ממנוקיגלתהרופא,עסמהפגישה
גכללקונרומיסשלוהגושאמוגנת,מרגישה

.להאין-הגערהJאישהמגחיגתהועלה,לא
כשיווקהאדירהמאמץהוכגלליותר.דאגות

הקוגדומיס:נגדכפועל,עוגר,הגלולחז

25.6.2010םופשבוע11~.

עדןבגןהידתי
כמומניעה,גאמצעיהכחירהדכר,שלגסופו

כגראההיא-כתספורתגכגר,כרככ,הכחירה
ג"שיסה",הגחירהחיים.וסגנוןאופישלשאלה

אינטימיות,יוצרתלמשל
וכיןכיגךמקסימלית

שאומ'כמואוגופך.
m:יחזר"איןפאכליק

יחזראיןגחושך.ללכת

נשיסישלמטה:שסקורהמהיודעתלא'אני
גשיםישועוצמתי.מרגשמשד.וגכךשימצאו

ולכ'העסקכלעללוותריעדיפותשגכל
לפניאגליחזר.ועגייגיזריזאחר,גפתרתחור

עודשיששתדעיכדאילכחור,גמהשוI')1לכטו
טרחלאאחדשאףרקמגיעה,אמצעיהרכה
לישראל.אותםלייגא

הדכש,כוגעתציוארי,כוכעתגשי,קונדום
Shield Lea-לאמרגמאחזחארבעהגה

כאיחפההיסבומוכריםנפוציםמניעהעי
כי'שלעגייןלמה?מסגרת).(ר'גארץשאין
היצעאיןאסגיקושיהיהאיךשגי,מצדקוש.
שמייכאמיאיןאם,מין,היצעיהיהואיך,מין?

הפוטגצי'הלקוחותגקרכהגשורהאתומפיץ
Leaה'אתלרוגמהקחואליות? Shicld'וה

FAM Cup,החוצ'למשפחתשייכיסשגיהס
כאר'מיוצריםשניהםהדיאפרגמה),(ככvצים
מינהל,FDAה'א'שוראתוקיכלוהגריתצחז
mמשווקהראשוןהאמריקאי.והמזוןרופות

אחרגרלים:כשלושההשניאחיר,גגוול
אחדועודשכןלמיאחרילרה,שטרםלאישה

להגדיל,,Ove'sה'.קיסריכניתוחשילדהלמי
שמשווקאנגליה,mתוצמסיליקוןחוצץר\א

כח'גמכרהואולארג:מדיוססמול,כמידות
מגי'איתוויחדחמישהאושלושהשלגילות

התאמה.ערכתגםעה
Cervical(הצוואריהכוכעתגס Cup,(שייך

ומתיי'יותרןאכל,rnהויאפרגמלמשפחת
רע,לאגשמעהס.mהצווארעלגוואקוסשג
אישהאצלאותולהשיגשאפשרשמגליםער

שמתגוררתכרגגר,שייןגשסויחידהת
לעימתכלוםעוד,ההיי,.אכלעומרכיישוכ
לעכורצריךאחזולהשיגשכדיהדגש,כוגעון

ושגיןגאנגל'ה,רופאהאצלmמיוחחתאמה
מיו'דגשצגצגתגתוךגשמרלשניאחרסיגוכ

הדג.'פומפניעליולהגןכריכגראה-חרת
ר\איחזר,מעטהמוכרהנשי,הקוגחסגם

גסופרגיותדהנפוץהמגיעהאמצעיכריוקלא
לפחות,לטעמימרוכר,לגיתכן.הקרוגפארם
טכ'משתיהמורככאסתטי,מאודלאגעסק

כס'המתיישגתפגימיתטגעת-גמישחזעחז
המשתרככתגוספתוטגעתהרחס,לצווארמוך

הנרתיק.מפתח
והיוכאןהיוהמניעהאמצעיכלאם"גס

ציגוריחזמרפאותכאןחסרחזעדייןזמיניס,
או'כהם:להשתמשאיךהנשיסאתשילמרו

גדולה.הכיהבעיה"זןמ*השיםה·,ארדמרת
הכי'אההצלחה,wmאומגלולהלהכריל

תלוייםהמגיעהאמצעיכשארכשימוששלון
ככרשאישהגגיחמשתמשיס.איךשלכהגגה
להשיתאיסרופאמצאהגמה,ריאפרמצאה
עכשיו-ירעקוטלייכאהאחזה,רכשהאחזה,

כארצותהיוהשישיםכשגותעושה?היאמה
זשהמוסיכציהדקכאלה,pליניקחזהכרית
ולסייעהריונחזלמנוע-פמיניסטיתהייתה

עגודתפשוטלהיותצריכהזוהיוסגהפלחז.
.גסיסיתחיגוך
?אתלעשןתיכזלי

אתלעשותלכאורהאמוריסהגשים"רופאי'
אחיחזכעיניי,חלקית.שלהםהעכודהאכל,ה,

הארדרודאכלנפלא,זהאתלעשחזיכולות
ככללהמהכחלקו,יורע,לאאפילוכאןיחז

•...דיאפרגמה
-ככשלממעי~סשעשויקוגדוםגםיש

אכל-למתקרמיםקודהאדרמניעהאמצעי
כנה,להיחזאסגכלל,ענוג.110רתלכסיחסכת

רפואית-ככתגהשעלומהאופציחזתף
ליגשמעתכאמתלאעדיין-כאלטרנטיגית

לייעשההשהמסעקיוויתיאסריאלית.
יחזר.אותיתסכלרקד\אכראש,סררקצת

סקוץ'שד"רמצטערתקצתאנילפעמים
'1והשלשגתיים,לפגיהגלולותאתממנילקח
גלולותכשלקחתיהשוסים.שלהעדןמגןאותי

יור"לאשאניירעתילאכורה,הייתילפחות
אכודהיותדדקאנייודעת,כשאגיעכשיו,עת.

מני'שלהמשימהשאםליכדורכו.עסת.ויותר
היוגגריס,כתפיעלמוטלתהייתההריוןעת

תו'ומעוטייעיליסמניעהאמצעי50כ'כשוק
מוחוהשגשיסלאיותרעורלוואי.מרגיזפעות

פתרוגותלהןמציעלאשהשוקהעוכדהנגד
להדיעממשיכותאלאהיקף,ורהכימספקים
רקגשוקהמונופוליסטיתששליטתהלגלולה,

עושים,לאעושים?מהאזחזקת.ומחהולכת
עלשליקסתימדעיתעוגדהעורהנהכרגע.
לסוגי'מגיעהכאמצעימקיףעיסוק'הדרך:

חשקכללעצמךלחסלהmהגטהדרךהואהס
oהקרוכ.ג,מןלסקס

sofash@maariv.co.ii


