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 לכבוד

 מר גיא זומר

 המידע לחופש התנועה

 foi@meida.org.il באמצעות המייל:

 

 שלום רב,

 נתוני לידות –הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע 

 

 לידות.קיבלנו את בקשתכם לקבלת מידע בדבר נתוני 

 

 :1-11לסעיפים  להלן תשובתנו

 קובץ נתוני הלידות.בנפרד רצ"ב  .1

להלן מספר התלונות שהוגשו לבית החולים בגין התערבות בלידה בחלוקה לפי עיקרי הטענה ותוצאות  .2

 בירור התלונה:

 

 המרכז הרפואי אסף הרופא:

  :מספר התלונות שהוגשו למרכז הרפואי בגין התערבות בלידה הם

 תלונות. 2 – 2018נת בש     .1

 תלונות. 4 – 2017בשנת      .2

 תלונות. 3 – 2016בשנת      .3

 תלונות. 2 – 2015בשנת      .4

כל פונה זכתה למכתב . מכתבי תלונה ביחס להתערבות בלידה 11התקבלו  2015-2018במהלך השנים בסך הכל 

גם הסברנו את הסיבות הרפואיות ככל שהיה במכתבי התשובה לתלונה  תשובה ענייני לאחר בדיקה של הנושא. 

צורך בכך. מכתבי התלונה מוצגים בישיבות צוות, במסגרתן דנים עליהם וככל שיש צורך מופקים הלקחים 

 המתאימים.

אשר , המתקבלים מידי שנה מיולדות, מאות מכתבי התודהישמח להציג לך המרכז הרפואי  יחד עם האמור לעיל ,

 הלידה במרכז הרפואי. היו מרוצות מכלל חווית
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 המרכז הרפואי בני ציון:

תהליך החיפוש והעיבוד  -לעניין הנתונים שלא אותרו ה כי נ. הפונה נע14.11.18אלה הועברו למר זומר ב  נתונים

שעות  4 -לאחר אישורו לתשלום עבור שעות העבודה מעבר ל  שעות עבודה. 10 - מורכב. זמן העבודה מוערך בכ

 נעשה את המאמצים הנדרשים לספק את הנתונים המבוקשים. – העבודה הראשונות

 

 המרכז הרפואי ברזילי:

המידע הנוסף שהתבקש אין ביכולת המרכז הרפואי להמציאו  לאור העובדה כי איתורו ידרוש הקצאת משאבים 

ן בלתי סבירה בזמן ובכ"א. מדובר בהכבדה ממשית ובשיבוש סדרי העבודה של מחלקות בית החולים ביניה

מחלקת מיילדות ומחלקת רשומות תוך הקצאת כ"א שאינה סבירה, לעיון בתיקים להוצאה ואיסוף נתונים 

 מרובים, באופן שאינו מידתי.

 
 המרכז הרפואי הלל יפה:

 נושא התלונה מחלקה מען התלונה תאריך הפניה

 שירות חדר לידה המרכז הרפואי 25/08/2015

 יחס לידהחדר  המרכז הרפואי 16/05/2016

 שירות חדר לידה המרכז הרפואי 10/09/2016

 יחס חדר לידה משרד הבריאות 27/03/2018

 מקצועיות חדר לידה המרכז הרפואי 14/05/2018

 מקצועיות חדר לידה המרכז הרפואי 15/05/2018

 

 המרכז הרפואי זיו:

 הנתונים יסופקו בהמשך.
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 המרכז הרפואי לגליל:

רים אודות ובתלונה התבקשו  לקבלת הסב 2016התערבות בלידה שהתרחשה בשנת הוגשה תלונה אחת בין 

הסברים בשיחה טלפונית ובכך הטיפול בתלונה זירוזים ולא ניתוח קיסרי. לפונה ניתנו מדוע בוצעו  הטיפול

 הסתיים לשביעות רצונו.

 

 המרכז הרפואי וולפסון:

 נושא בבדיקה.ה

 

 הרפואי סוראסקי תל אביב:המרכז 

 ממצאי בירור מספר התלונות הטענות

 לא מוצדקות 2 לידת חירום שהסתיימה בניתוח קיסרי 

 לא מוצדקת 1 מתן פיטוצין בניגוד לרצון היולדת+ ניתוח קיסרי דחוף

 לא מוצדקת 1 מתן פיטוצין בניגוד לרצון היולדת+ העדר תמיכה בלידה טבעית

 מוצדקת חלקית 1 חתך ללא הרדמה מספקתלידת ואקום + תפירת 

 לא מוצדקת 1 אי מתן אפידורל

 לא מוצדקת 1 תפירה לא מיטבית של קרע בחיץ

 לא מוצדקת 3 אופן ניהול לידה על ידי המיילדת 

 לא מוצדקת 1 דמם לאחר לידה 

 לא מוצדקת 1 הפעלת לחץ על הרחם בניגוד לרצון היולדת וללא מתן הסבר 

 לא מוצדקת 1 הזנחה של הצוות בניהול לידה ואיטיות בזמן התגובה 

 מוצדקת 1 העדר תמיכה בלידה טבעית

 

 המרכז הרפואי פוריה:

 .לא היו תלונות בנושא התערבות בלידה

 

 המרכז הרפואי רמב"ם:

 . לא נמצאה תלונה הנוגעת להתערבות בלידה

 

 המרכז הרפואי שיבא:

 הנתונים יסופקו בהמשך.
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מספר התלונות שהוגשו לגורם חיצוני, דוגמת משרד הבריאות, בעניין התערבות  -לבקשתכם 12בנוגע לסעיף 

לפנות ישירות לגורמים החיצוניים  יש  –ונה בלידות בבית החולים בחלוקה לפי עיקרי הטענה ותוצאת בירור התל

 אשר ברצונכם לקבל את תשובתם.

 

 

 בברכה,

 

 

 שטיינברג -טליה בן אבי 

 חטיבהה ראשעוזרת בכירה ל

 מרכזים הרפואיים הממשלתייםהוהממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת 

 

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים העתק:

 


