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 ר העמותה"דבר יו
 

 ,הורים לפגים נכבדים
נתקלנו בדיווחים על פגים , כמו בכל שנה,  ולצערנו RSVאנו עומדים לקראת סוף עונת ה

כולנו מאחלים להם בריאות שלמה ואנו לא מפסיקים להלחם להרחבת . שחלו בוירוס הנורא
 .הכיסוי החיסוני

 .ירוסV על הV שימו - מי שזכאי לחיסון-ואנא זכרו

בטיפות חלב ובכל מרפאת ילדים , יותב החלה בחלוקת פוסטרי מידע בפג"עמותת לה
באתר ואנו נשמח לשלוח ) או ברושורים(הכנו טופס מיוחד להזמנת הפוסטר . שתפנה אלינו

. אל תהססו,  אנא-אם אתם יכולים לידע אחראים על מקומות רלוונטיים. אותם לכל דורש
ל כולנו חלק חשוב בהתמודדות הינה הידיעה שאתם לא לבד והסתמכות על ניסיון העבר ש

 .תיתן כלים להתמודד עם הסיטואציה הקשה

כולי תיקווה כי זהו צעד . ב החלה במסע תרומות לפגיות"אני גאה לספר כי עמותת לה, כמו כן
כמובן שלשם כך אנו .  שבסופו יורגש שיפור משמעותי בציוד בפגיות ראשון במסע ארוך
שאם תהיתם כיצד תוכלו לעזור כך . תרומות ותשלום דמי חבר לעמותה: תלויים בשני דברים

ח לשנה יוכלו לעזור לנו גם לקיום " ש100 חברות בעמותה ותשלום סמלי של -לעמותה
 .העמותה וגם לרכישת ציוד לפגיות

מחברת , "אבוט"מחברת : אני שמח לציין כי קיבלנו בחודשים האחרונים שלוש תרומות
תודתנו נתונה לכל אחד . יומתורמים שכרגע מעדיפים לשמור על זהותם בחשא" מטרנה"

 .מהם שבעזרת תרומתו נוכל לחסוך ולשפר חיים

אנו עדיין חסרים אנשים שייקחו על עצמם , למרות שהעמותה זינקה קדימה בצורה מטאורית
 - כולנו פועלים בהתנדבות בלבד ואין אף מקבל שכר בעמותה-להזכירכם(מטלות שונות 
 אלא גם לתרום -ו לא רק להיות חברים בעמותהאם תוכל). י חוק אין מניע מכך"למרות שעפ

 net.info@pagimב, כרגיל, פרטים.  תבורכו על כך-כל אחד לפי יכולתכם

לאור הכתבות , ולהזכירכם) כל אחד לפי דתו הוא(לסיום אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח 
מי ייתן ושנה הבאה יפחת . כי ישנם רבים אשר לא זכו לחגוג את החג, החודש בנושאהרבות 

 .מספרם של הכאובים ויגדל מספרם של השמחים

 ,בריאות שלמה לכולם

 אורן מלברגר
  למען הפגים בישראל-ב"ר עמותת לה"יו

etn.oren@pagim 
net.pagim.www 

 משאבות חלב בתרומה 8 לקראת סגירת הגיליון רכשנו. ב.נ
הוצבו  ובתחילת חודש פברואר הן" מטרנה"שהתקבלה מחברת 

.ציודהבפגיות שביקשו 



 !!!!!ברגע האחרון

 

 !ו לב שימ-אחיות, רופאים, הורים לפגים
 ".בויקס"ח " שיחשפו את דוה איימו רופאי הפגיי2005בועדת ביקורת המדינה בדצמבר 

 ....וכעת

אשר קובע תקני כוח אדם " בויקס"ח "ב חושפת את דו"עמותת לה
 .מומלצים לפגיות

ב על עצומה הקוראת למשרד האוצר "כמו כן החתימה עמותת לה
 .ייםועוד דוחות רלוונט, ל"ח הנ"לממן את עלות הדו

 ח וחתימה על העצומה"לקריאת הדו

petition/net.pagim.www 



 בעולם) RSVנגד (הכיסוי החיסוני של אבוסינאגיס 
 )2007חלק מהחומר שיוגש לועדת סל הבריאות על מנת להרחיב את הכיסוי החיסוני לקראת שנת (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 תרומת ציוד לפגיות
 

 .ב קיבלה מספר תרומות אשר משמשות אותה לרכישת ציוד לפגיות"עמותת לה
, י בקשתם"עפ, לפגיית כרמל" סקשן" בכספי העמותה כבר נרכשו מכשירי -למשל

 ".ברזילי"ומנדף לפגיית ,  פגיות בארץ8משאבות חלב ל
 ת קולם מוזמנים להתקשר להשמיע א ולבקש,  לנוץלייע םמעונייניעובדי פגיה אשר 

 net.info@pagim או ליצור עימנו קשר ב 5423173-03:טלפקסל

 .עזרתכם תאפשר לנו לעזור לכם טוב יותר
 

 בנק חלב אםבנושא עידכון 
 

סיימו את עבודתן ואנו ממתינים כעת הועדות המקצועיות במשרד הבריאות , לשמחתי
 .ת הדרגים המקצועיים בנושא המלצה להקמת הבנקלהחלט
, כ בלומנטל"ח. הזרוע הפוליטית נכשלה כשלון חרוץ בטיפול בהצעת החוק, לצערי

 החוזרות ישלקחה על עצמה את קידום הצעת החוק נרדמה על משמרתה למרות זעקותי
 .ונשנות וכאשר התעוררה היה זה מאוחר מדי לטיפול בכנסת הנוכחית

ר " לאור העובדה כי יודכ בלומנטל ובייחו"י אני מאוד מאוכזב מפעולתה של חעלי לציין כ
 טורחת להתקשר ולבקש הועדת הבריאות של הכנסת אמר לי אישית שאילו היית

 הצעת החוק מתקדמת עוד בכנסת ה היית-הקדמת הדיון בנושא בועדת הבריאות
חוק הספיקה לה כ בלומנטל קיבלה בעקבות הצעת ה"כנראה שהפרסום שח. הנוכחית

 . וחבל שכך-והיא לא הרגישה צורך אכן לממש את הצעת החוק

 מתנדבים להופעות תקשורתיות
  לעזור לנו בהופעות תקשורתיות מוזמנים לפנות םשמעונייניהורים לפגים 

 net.media@pagim  או למייל5423173-03: לטלפקס
קופה בה עלינו לתת תשובות לדרישות המדיום התקשורתי וכל הורה אנו עומדים בת

ל מוזמן לפנות אלינו ולתרום לשיפור מצב " לתרום למאבקינו בדרך הנןשמעוניילפגים 
 .הפגיות במדינה

 פוסטרי מידע להורים לפגים
 

, על מנת שיתלו בפגיות השונות, בחינם, ב החלה להפיץ פוסטרי מידע"עמותת לה
 .טיפות חלב ועוד, אותבמוסדות ברי

 net.pagim.www  בפוסטר יכול להזמינו באמצעות האתר שלנוןהמעונייכל  
 5423173-03או טלפקס   net.info@pagim או במייל

 

 שידרוג חדרי הורים
 

 .הרחבה על כך תבוא בגיליון הבא.  ההורים בפגיותאנו מתחילים במבצע שדרוג חדרי

 



 RSVבנושא חיסון נגד " הורים לפגים"משאל אתר 
 .RSVלהלן תוצאות המשאל שנערך באתר בנושא חיסון ה

 . או שכלל לא מודעים לנושאידעו האם היו זכאים מההורים 30%-התוצאה המדהימה מראה כי כ
. ילת העונה תקציב משוערך לפי כמות הפגים הזכאים לחיסוןעלי להזכיר כי קופות החולים מקבלות בתח
כל פג שלא מתחסן כמובן שמסתכן בבריאותו וחוסך כסף רב . לכל פג זכאי מחכה מנה פוטנציאלית בקופה

 .אותם" מאמצת"לקופה אשר שלא מחזירה את הכספים לאוצר המדינה אלא 
 . לברר האם אתם נכללים בהםואל תתבייש.  פגים300השנה זכאים לחיסון סביבות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  סיפורה של עמית-"הסיפור האישי"פינת 
 .פחדיו וסיפוריו, בתסכוליו,  לפתוח פינה חדשה בה הורה טרי לפג משתף אותנו במאבקיוים שמחואנ

 5423173-03: או לטלפקס net.info@pagimל לפרסם את סיפורו מתבקש לשלוח ןהמעונייהורה 
 

 ובו מתגלה ממצא מאוד קשה 28+6הסיפור  של עמית מתחיל בבדיקת אולטרסאונד בשבוע 
הרופאים מאוד לא אופטימיים וחלק מהאפשרויות הקשות שהועלו היו לנסות ולהצילה , במעי

 . ' ג1290 במשקל 29בשבוע , 28/9/2005כ עמית  נולדה ב "כמה שעות אח. בניתוח חירום
 . יום אחרי לידתה עמית עברה ניתוח גדול במעיים אשר הציל את חייה

 . ' ג1030ומכאן בעצם אנחנו  מתחילים את  תהליך ההתמודדות עם הפגות ובמשקל של 
 . הגרמים נאספים עוד יותר לאט, הימים עוברים לאט,  ימים ארוכים68שהינו בפגייה 

 ושוב חוזרים להנשמה בטובוס cpapכ ב"ימים ואח' במהלכם עמית מונשמת בטובוס מס
 . מפחידה ומאיימת" רכבת הרים"
  

 היא היתה זכאית 35 עד לשבוע cpapמכיוון שעמית היתה מונשמת לסירוגין ונזקקה ל
 .RSVלחיסון ה 

 . ח יום לפני השחרור"את החיסון הראשון היא קיבלה בביה
 

עד שראינו שהיא קצת , אושרמלאי אופטימיות ו, מופלאים, כמעט שבועיים היינו בבית
מדדנו לה חום . זה היה ביום שבת בבוקר גשום במיוחד. משתעלת ומתקשה לנשום, מצוננת

 . והחלטנו לא לבזבז זמן ולנסוע מיד לבית החולים, 35.2 -
ותוך  , החלטה שבדיעבד הייתה נכונה וגורלית משום ששם הכל החל להידרדר כמו בסרט רע

וירידות בסטורציה ברמה שהצריכה ) הפסקות נשימה( פנאותכשעה עמית החלה לעשות א
 . הנשמה מיידית

, ובגלל השבת היה רק רופא בכיר אחד שגם הוא היה בכוננות, הועברנו לטיפול נמרץ ילדים
, הרגשנו חוסר ביטחון מוחלט בצוות הרופאים שהיה בטיפול נמרץ. ונעלם די מהר מהשטח

 . וכך היה, א בכיר יותר לרדתעד שהחלטנו לעלות לפגיה ולבקש מרופ
נלקחות .  עמית מונשמת ומורדמת מצבה מידרדר ולמרות ההנשמה היא עדיין עושה אפנאות

בירור ספסיס הכולל דיקור בעמוד השידרה לשלילת דלקת קרום ( כל סוגי הבדיקות והתרביות



 פה יש שתי אפשרויות קטטר או דיקור השלפוחית וההבדל הוא -בדיקת שתן , המח
. והיא מתחילה לקבל טיפול אנטביוטי מקיף, )סטריליות הבדיקה כפי שיתברר בהמשךב

 . RSVלחלל החדר נזרקות השערות בניהם גם וירוס 
אבל אז , ראו שהטובוס לא הוחדר כראוי והוציאו אותו כדי להכניסו בצורה משופרת, למחרת

 .וכך היא נשארה, ראו שעמית נושמת בכוחות עצמה
 
 

עמית סובלת מוירוס , מתקבלות תוצאות של חלק מהבדיקות ואכן כמו שחששנולאחר יומיים 
 . RSVה 

 5-למרות שבחדר עצמו היו כ,  שעות ליד מיטתה24שהינו . אושפזנו שבוע בטיפול נמרץ
 . לא היה מצב שהאחיות יוכלו להעניק לה תשומת לב הדרושה, ילדים וכולם מנוטרים

הוחלט , וכיון שמצבה החל להשתפר, לא בילדיםהטיפול נמרץ החל להתמ, לאחר כשבוע
זו עונת ,  להזכירכם-כשעברנו לראות את המחלקה נחרדנו . להעביר אותנו למחלקת ילדים

אורחים ובני נוער שהגיעו ,  המחלקה הייתה מלאה בילדים ומלוויהם-החורף וגם חג החנוכה 
 .לשמח את הילדים

 
מוקמנו בחדר בבידוד במחלקת , ים מצידנולאחר בירורים ובקשות תקיפ,  בסופו של דבר

אולם שם היינו רק לילה אחד כיון שלמחרת כבר הגיע ילד עם אבעבועות שהוכנס , ילדים
 .לשם

התחנה הבאה הייתה חדר קטן וסגור עם עוד שלושה תינוקות קטנטנים והחששות מפני 
 .  מחלות נוספות היו מאוד גדולות

מבחינתם היא תינוקת , גם בפרוזדור ביקשנו ולא נענו, חדר לבד, ביקשנו שוב חדר בבידוד
לא פגים , נמצאים ילדים  שבמחלקת ילדים  הסברנו שוב ושוב. כמו כל תינוק אחר במחלקה
 .שהשתחררו לפני שבועיים

 . נשארנו כל ימי האשפוז במחלקה רגילה עם על המשתמע מכך
 

ליות בגלל שבבדיקת השתן שבוע לאחר תחילת האשפוז שלחו אותנו לעשות אולטרסאונד כ
מה שדחף לביצוע , האולטרסאונד היה תקין.  חיידקים2צמחו , שעשינו כשרק התאשפזנו

ויומיים אחר כך שוחררנו .  גם כאן התוצאות היו תקינות, לשמחתנו הרבה. מיפוי כליות
 .הביתה

 
פגית   באחריות ההורים לטעת בצוות הרפואי את המודעות שזו -המסקנות שלנו מהאירוע 
 . לפעמיםמדהים עד כמה המודעות הזו חסרה . ולא ילד או אף תינוק רגיל

 
 . רפואה שלמה לכולם

 
 

 השתתפות במחקרהזמנה ל
אני  .שכותבת עבודת דוקטורט על פגים והוריהם, שמי ורדה שפילמן ואני עובדת סוציאלית

 1.500ל מעל  ומעלה ובמשק30שנולד משבוע , יחידאי, הורים לפג ראשון מחפשת למחקרי
 .חודש מהלידה עד, ג "ק

 לאחר שהם עברו על, ח שבו אני אוספת נתונים"קיבלתי כמובן אישור מועדת האתיקה של בי
 . הרציונל המחקרי ועל השאלונים

 .ההורים המשתתפים יקבלו יעוץ ותמיכה מקצועית בחינם
 050 6570413לפרטים נוספים נא לפנות לורדה בפלפון 

  
 

 



 ותהעקרונות העמ
 

 :מטרות העמותה
 
 .ועוד טיפול, זכויות, יעוץ ומידע בכל הנוגע לפגים והוריהם, להוות קבוצת תמיכה. א
 
 :לנסות ולקדם חקיקה של חוקים הקשורים לפגים ולזכויותיהם. ב

שינוי מעמדן של הפגיות בארץ , טיפולים ומעקבים, רפואיות, סוציאליות     זכויות
 .ועוד, פגייהכוח האדם ב תקינת, ותקצובן

 
תינוק "לא רק פג הוא (הכרוך בהם  הגברת מודעות הציבור הרחב לגבי פגים והטיפול. ג

 )."קטן
 
 ).שמירת הריון ועוד, עיכוב הריון(ללידת פגים  עידוד וקידום דרכי מניעה אפשריות. ד
 
 .הכנה לנשים בהריון בסיכון גבוה. ה
 
 .יתכנו מטרות נוספות לפי החלטת העמותה. ו

 
אלא אם מדובר (ר ועל כן לא יהיו תשלומי משכורות לפועלים בה "עמותה תתפקד כמלכה

 ).באנשי מקצוע מבחוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טופס הצטרפות 
 )5423173-03 או לפקס מספר   net.members@pagimנא לשלוח אותו ל (

 
 )ר"ע(בישראל  למען הפגים -ב "לה

 טופס בקשת הצטרפות כחבר בעמותה
  פרטי המועמד–' חלק א

  כללי1.א
מספר  :שם משפחה  :שם פרטי

 .:ז.ת
 

 
        שנת בחודש :תאריך לידה

 :עיסוק
 

 
  :כתובת

 
  :דואר אלקטרוני  :טלפון

 
 :אנא מלא חלק זה,  אם הנך הורה לפג2.א

 :פגיםמתוכם  :מספר ילדים :מצב משפחתי
 :פרטים על הפגים

 
תאריך  שם הילד

 לידה
משקל 
 לידה

ימי  פגיה
 אישפוז

בעיות מיוחדות

      
      
      
      
 :אנא מלא חלק זה,  אם נולדת פג3.א

 :ימי אשפוז :פגיה :משקל לידה
 

  :בעיות מיוחדות
 
 : אם אינך שייך לאחת מהקטגוריות האמורות לעיל4.א

 :קצרה מהי זיקתך האישית לנושא הפגות והפגים בישראלאנא הסבר ב
 
 
 



  הנמקת בקשת ההצטרפות–' חלק ב
 :אנא הסבר בקצרה מדוע אתה מבקש להצטרף כחבר בעמותה

 
 
 
 
 

 )אנא סמן(? האם תהיה מוכן ליטול חלק בפעילויות העמותה באחד או יותר מהתחומים הבאים

 פעילות כללית של    □ קשר עם התקשורת□ גיוס תרומות       □ גיוס חברים□ 
 העמותה 

 __________________:  אחר□        חברות בועדות העמותה  □

  הצהרת המועמד–' חלק ג
 

המתגורר ' ____________ מס. ז.בעל ת____________ אני 
 למען הפגים בישראל -ב "מבקש להיות חבר בעמותת לה__________________ ב
אני מתחייב לקיים את , אם אתקבל כחבר בה. עמותה ותקנונה ידועים לימטרות ה). ר"ע(

לא הועמדתי לדין או הורשעתי . הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה
ח ואני " ש100ידוע לי כי דמי החבר השנתיים עומדים על סך של . בעבירה שיש עימה קלון

 .מתחייב לשלמם
 

 :חתימת המועמד  :תאריך
 

  לשימוש פנימי של העמותה–' חלק ד
 

 ______________:בתאריך________ :מספר חבר__________ :הטופס הוגש ל

 ________: מספר חבר__________ : ידי-על______________ : ראיון עם המועמד התקיים בתאריך

 :תמצית הראיון

 
 
 
 
 

 ________: תאריך___________ :  הועדהחתימת נציג___________________ : המלצת ועדת חברים

 ________: תאריך____________ : לדחות את בקשת החברות      חתימת הועד/לקבל: החלטת הועד

 :אם התקבל כחבר

 : חתימה__________  ידי -על__ כמספר חבר ________ נרשם בפנקס החברים בתאריך 


