
הפגיות בישראל סובלות משיעור גבוה של זיהומים: יעקב איילון 

משרד הבריאות המציא, ותמותה הרבה יותר מאשר מדינות המערב

,פגיות מצטיינות מקבלות בונוס כספי, עכשיו את שיטת הכוכבים

..הנה כתבתה של קטי דור

בפגייה הזאת בבית החולים מאיר אסור להדליק את:  קטי דור 

טיפול, לפני כעשר שנים הנהיגו כאן דרך טיפול ייחודית..האור

אבל. אחוז הזיהומים כאן הוא מהנמוכים בארץ .התפתחותי תומך

2.5שיעור הזיהומים בפגיות בישראל הוא מהגבוהים בעולם פי 

שיעור התמותה  בפגים שמשקל פחות. יותר מבעולם המערבי

.מקילוגרם אחד גבוה בחמישים אחוזים בארצות הברית

:ח מאיר "ראש היחידה מחלות זיהומיות בי- ר פנינה שטרית  "ד

פגיות מתמודדות עם טווח מאוד רחב של זיהומים מדובר בפגים

גם זיהומים חיידקיים גם זיהומים, מאוד קטנים ולא בשלים
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ויראליים זיהום בפג לא דומה לזיהום באדם מבוגר מערכת

המשמעות יכולה להיות הרבה.  החיסון   מאוד מאוד ירודה

.יותר קשה

אחת הבעיות בפגיות היא הצפיפות הגדולה הם תמיד:  קטי דור 

.בתפוסה של יותר ממאה  אחוז ואין מספיק אחיות

ר"ד

:ח מאיר "מנהלת מחלקת פגים וילודים ביה' -  איטה לייטמנוביץ

הקושי העיקרי בפגיות הוא קושי אמיתי  וקיים הוא  עצם

זה משנה. ההגדרה של פגייה היא לא מוכרת בארץ כטיפול נמרץ

כי אם בטיפול נמרץ יש לנו אחות אחת, את היחס  אחות לפג

על תינוק אחד או שניים כמו שנמצא בטיפול נמרץ ילדים אז

בפגייה יש לי אחות אחת על ארבעה עד חמישה פגים כי זה לא

.טיפול נמרץ

כאשר יש אחות אחת על ארבעה חמישה פגים:  קטי דור 

במקום עם פג אחד או שניים האחות זמינה פחות  ועלולה

.באוכלוסייה  כל כך  רגישה אסור שיהיו טעויות. לעשות טעויות

אם יש פחות ידיים עובדות אז כל דבר:  ר איטה ליטמנוביץ "ד

שנעשה הוא יהיה בצורה פחות טובה מה שאפשר לעשות אם

כולל, כולל רחצת ידיים. היחד של אחות לפג הוא יהיה יותר טוב

.כולל תמיכה להורים,  הדרכת הורים
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.כדי להעלות את מספר המיטות  והאחיות בשיטת הכוכבים

,תשתיות , נבחרו חמישה פרמטרים  של איכות ביניהם זיהומים

חמש הפגיות.  הפגיות דורגו לפי המודל. כוח אדם ואיכות טיפול

חמש. שהגיעו לדירוג  הגבוה ביותר קיבלו בונוס כפול על כל פג

18.5-הפגיות שדורגו במקום השני בונוס אחד מדובר בסך הכל ב

הפגיות שדורגו במקום הראשון הם של. 2014מיליון שקלים בשנת 

.בני ציון   וכרמל, העמק, וולפסון, מאיר: ביתי החולים

אני הייתי שמחה שהכסף הזה יתוקצב:   ר איטה ליטמנוביץ "ד

רק לאחיות כי אני חושבת שזה באמת זאת באמת הבעיה של

.הפגיות

 יתוקצבו הפגיות לפי  שיטה זאת2017עד שנת :  קטי דור 

 מיליון שקלים כדי לעודד את מנהלי בתי החולים200-בעוד כ

והפגיות להשקיע יותר משאבים על מנת למנוע זיהומים ותמותה

.בקרב האוכלוסייה  הרגישה הזאת

6218480 מתוך   3עמוד  3


