
 

 מינהל איכות ושירות

 אגף השירות

91010ירושלים  1176ת.ד.  

hofesh@moh.gov.il 

  02-5655971: פקס   5400*:  טל
 

Quality and Service Administration 

Service Division 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

hofesh@moh.gov.il 

Tel: *5400  Fax: 02-5655971 

 

 כ"ה בחשון, התשע"ח
 14/11/2017 

  121013117סימוכין:
  606750מס' פניה:

 ענת אילוז
  תאריך פתיחה: 

 )בתשובתך ציין מספר פניה(

 
 

 לכבוד
  ירדן כץ

  התנועה לחופש המידע
  הרצליה

info@meida.org.il  
 

 שלום רב,
 
 

 למידע בנוגע לפגים לפי חוק חופש המידע פנייתך הנדון:
 
 

 להלן התייחסותנו: 15.11.2017במענה לפנייתך ולהתכתבותנו מיום 
 
 

 .באתר המשרדפורסם  2017מידע שפרסם המשרד לגבי דירוגי פגיות לפי מודל התמרוץ לשנת  .1

 :2016 - 2015לשנים  אשפוזים ופטירות במחלקות לטיפול מיוחד בילוד .2

 פטירות סה''כ שחרורים  

 

2015 2016 2015 2016 

Grand Total 17,038 17,125 429 434 

 23 13 717 678 שיבא

 12 20 912 824 רמב"ם

 8 21 997 1,155 אסף הרופא

 7 9 1,137 1,243 וולפסון

 10 7 533 458 זיו צפת

 9 12 471 456 הלל יפה

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13112017_1.aspx
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 14 15 1,081 910 נהריה

 14 11 349 339 ברזילי

 5 5 806 734 פוריה

 25 15 843 834 סוראסקי

 10 6 548 527 בני ציון

 77 99 1,782 1,845 סורוקה

 7 11 382 404 מאיר

 16 9 310 320 קפלן

 6 5 314 357 המרכזי בעמק

 3 4 341 326 הכרמל

 18 18 808 949 שניידר

 17 13 409 385 הדסה עין כרם

 17 11 514 516 הדסה הר הצופים

 6 5 156 164 הסקוטי

 3 11 261 317 סנט וינסנט

 4 3 162 113 המשפחה הקדושה

 48 39 1,558 1,508 שערי צדק

 43 42 366 359 אל מקאסד

 4 4 427 442 לניאדו

 28 21 751 728 מעייני הישועה

 "שיעורי הצלחה"חשוב לציין ולהדגיש כי אין במידע הגולמי כאמור כדי להעיד על טיב הטיפול ו/או  .3
משקל הילוד, איננו משכלל נתונים של שבוע הלידה, כאמור תמותה באשר המידע צמצום הרלוונטיים ל

על כן, יש . תמותהשיעורי העל  , בין היתר,נתונים בעלי השפעה חיונית תחלואה וכיו"במחלות גנטיות, 
גם להדגיש את האמור בפסקה  –לקרוא את הנתונים המפורטים בזהירות רבה וככל שייעשה בהם שימוש 

 זו. 
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א של משרד הבריאות ל למניעת זיהומיםהיחידה הארצית  -בכל הנוגע לשאלתך אודות זיהומים בפגיות  .4
זיהומים סוגים אלו של מידע בנוגע לה הזיהומים בפגיות אלא רק סוגים מסוימים.סוגי כל  ת אתמנטר

לחוק זכויות  22לפי סעיף  כוועדת בקרה ואיכות היחידה הארצית למניעת זיהומים נאסף במסגרת תפקוד
סיכומיה ומסקנותיה, לרבות ושנמסר לה, בוועדה כל חומר שהוכן לשם דיון החולה, הקובע, בין היתר, כי 

( לחוק חופש המידע לא נוכל למסור את 4)א()9על כן, בהתאם להוראות סעיף  .יו חסויים בפני כל אדםיה
 המידע כאמור. 

 . הבאבקישור  -בנושא זה ניתן למצוא בדוחות שמפרסם מכון גרטנר ומשלים( כללי )מידע נוסף  .5

הריני להפנותך בעניין זה לבתי החולים עצמם, זאת בהתאם להוראת סעיף  –לגבי יתר המידע המבוקש  .6
 ( לחוק חופש המידע. 5)8

 
 
 

  
 בכבוד רב,

 
 

 ענת אילוז, עו"ד
 הממונה על העמדת מידע לציבור 

 
 

http://www.gertnerinst.org.il/epidemiology/woman_child/vlbw_registry/vlbw_registry_reports/

