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הקודם מהעמוד המשך

34 בשבוע

29 בשבוע ד7נו יו,7ש1

 לא עוזרת. הייתה יה שעור מרגישה את תמיד מחלקה, בכל "כמו
 זה כי ומצליחה, ילדים בתשעה מטפלת שאחות למצב מגיע זה פעם
 אם ובמיוחד לרגע נחה לא את לפעמים לעשות. הורגלה שהיא מה
 קלות יותר שהן משמרות יש שני ומצד נמרץ. בטיפול משמרות זה
 של בתקן והיינו הלוואי ילדים. בשני מטפלים ואז לידות פחות עם

ואנח כך לא זה אבל לאחות, ילדים שני על שמדבר הברית ארצות
 עוברות אנחנו האדם. וכוח האמצעים עם המקסימום את נותנות נו

 הילדים, של בטיפול פוגעים שאנחנו מרגישה לא ואני הכשרות המון
 אמא ואני מאחר בנוסף, נוספים. תקנים יהיו אם שאשמח כמובן אך

 לשקוע ניתן שבו דק קו שיש יודעת אני פגים, ילדתי ובעצמי בעצמי
 שכל לה״ב, עמותת את גם יש שם. נמצא הצוות זה ובשביל בדיכאון

 אליהם לפנות יכולה ניטרלי מישהו עם ולדבר לפרוק שרוצה אמא
ביממה". שעות 24

לעולם? ילד עוד להביא חושבת את
 שנים שש ואחרי מוקדמות ולידות שליה הפרדות שתי אחרי "לא.

 הילדים כמו ורודה בצורה מסתיים הכל שלא לי שמראות במחלקה
שי פיגור, קשות, נכויות מוגבלות, עם שנשארים ילדים ושיש שלי
 שזה לאל תודה אומרת אני ורגליים, ידיים של ואובדן עיוורון תוק,

 מה על תודה ואומרת בגורל להתגרות מתכוונת לא אני כך. הסתיים
★ לי״. שיש

Q מלדים בישראל
פגים אלף 12 בממוצע

בשנה
 פרסם הפגים זימען הפרתם

מיוחד דוח
 תקוה פתח עיריית האירה לפגים, הבינלאומי המודעות יום קראת ד־י
 הפגים. עם המזוהה העולמי הצבע - סגול בצבע העירייה בניין את /

 בישראל. הפגים למען העמותה - לה״ב עמותת עם פעולה בשיתוף זאת
 שונות במדינות בסגול מבנים מוארים בה בינלאומית ביוזמה מדובר
בי גם לראשונה, כעת, הפגים. אוכלוסיית עם מההזדהות כחלק בעולם
בכך. חלק לקחו תקוה ובפתח שראל

 להעלות לצורך מודעים "אנו אמר: גרינברג, רמי העירייה, ראש
לי ועם 37ה- השבוע לפני עוד מוקדם, הנולדים לפגים המודעות את

 להורים, הערכה כולי רבים. ואתגרים קשיים עם מתמודדים הם דתם
 וחיים הגדלים הפגים לאלפי וכמובן לה״ב לעמותת הרפואה, לצוותי
והצלחות". להישגים ומגיעים בקרבנו
פוע להב "עמותת אמרה: לה״ב, עמותת מנכ״לית שחורי, רומי

 מהווה זה מיוחד ויום משפחותיהם ובני הפגים עבור כימים לילות לת
שי הראשונה השנה זו השוטפת. בפעילותנו השיא נקודת את עבורנו
 בסגול ציבור מבני הארת של העולמית במסורת חלק לוקחת שראל

 הירת־ על גרינברג רמי העיר ולראש תקוה פתח לעיריית מודים ואנו
לפגים". המודעות העלאת למען מותם
 פגים, מיליון 15כ- העולם בכל נולדים שנה מידי הנתונים, פי על

 בינלאומיות הגדרות פי על פגים. אלף 12כ- בממוצע נולדים בישראל
 השבוע לפני שנולד יילוד הינו פג בישראל, הבריאות משרד והגדרות

 על בישראל עומד הלידות מסך הפגים לידות אחוז להריון. 37ה-
 34ה- השבוע לפני שנולדו הפגים מספר עמד 2018 ובשנת 7%-10%
 מספר .507 על 24-28 שבועות בין שנולדו הפגים ומספר 11,629 על

 ההגדרה .1508 הוא וחצי לקילו מתחת לידה במשקל שנולדו הפגים
 המוחלט הסיום ולפני הזמן, לפני מתבצעת הלידה כאשר היא פג של
 הפג החיסון. והמערכות התינוק של בגופו המערכות התפתחות של

בני חייו. את לסכן פעם לא שיכולות בריאותיות למחלות יותר רגיש
מער של בשלות מחוסר לסבול עלול הפג בזמן, שנולדו לילדים גוד
 של תקינה התפתחות אי הנשימה, העצבים, מערכת כגון שונות כות

 ארבעה פי של סיכוי יש זיהומים, שמפתח לפג בנוסף, ועוד. איברים
ונכויות. מוחין שיתוק לפתח

 למען "הפורום פרסם לפגים, הבינלאומי המודעות יום ציון לרגל
 תשע שרק מציין ואשר 2019 לשנת הפגים מצב דו״ח את הפגים״

וההסל הטילים ירי אף על וזאת ממוגנות בישראל פגיות 26 מתוך
 במשקל פגים של התמותה ששיעור מציין הדוח הביטחוני. במצב מה

 עומד בפגיה אשפוז במהלך שנפטרו קילו) 1.5 מאוד(עד נמוך לידה
 מציינים הם עוד המערב. במדינת מהשיעור גבוה והוא 14.1% על

בנ מוטמעים להריון, 37 שבוע עד פגים של התמותה נתוני ששאר
 באחוזי למעשה מדובר ולפיכך ילודים של הכללים התמותה תוני

ולצ התמותה שיעור את להוריד דורשים הם יותר. גבוהים תמותה
 באמצעות המערב למדינות בהשוואה פגים בתמותת הפער את מצם

 ומיגון (בינוי והציוד ואחיות), (רופאים האדם כוח תשתיות שיפור
בסטנדר לעבוד הצוותים את להכשיר מבקשים בהמשך הפגיות).

 צורך מוחיים). דימומים ומניעת זיהומים (מניעת בטיחות של טים
הילו ובמחלקות הפגיות במערך רופאים של קריטי מחסור זה נוסף
 לטיפול ילדים רופאי תקינת העדר שעקב מסבירים בפורום דים.

ולש לטפל לבדוק, בפגיות הרופאים נאלצים הבריאים, בתינוקות
 בפג וטיפול מעקב שיהיה ומבקשים הבריאים היילודים את גם חרר

תקנים. הוספת ידי על בקהילה
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