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 ט"התשע, בסיון ז"י
20/06/2019 

 471638219מס' סימוכין:
 לכבוד

 

 שלום רב,

 נתוני לידות –הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע 

 

להלן   ,מידע אודות נתוני לידותלבקשתכם ל, 7.5.19  -וב  19.3.19בתאריך  ,לתשובות שהעברנו אליכםבהמשך 

מספר התלונות שהוגשו לבית החולים בגין התערבות בלידה בחלוקה לפי בעניין  11השלמת תשובתנו לסעיף 

 :עיקרי הטענה ותוצאת בירור התלונה

 

שליפת הנתונים מתעכבת  בשל היעדרות ממושכת של עובדת המטפלת   –וולפסון המרכז הרפואי  -

 מאוחר יותר.נוכל להשלים את הפרטים במועד  בקבלת הנתונים ובקשר עם הפונים. 

 

  –המרכז הרפואי זיו  -

מועד קבלת 

 הפנייה

 תוצאה/התערבות הפנייה רתקצי 1מחלקה  נושא הפנייה

תפרים של קרעים ביצוע  חדר לידה טיפול מקצועי 16/11/2015

 לפני שההרדמה השפיעה

בירור והצגת המקרה 

 בישיבת צוות

טענות של יחס לקוי  חדר לידה טיפול מקצועי 18/2/2016

וטעות במתן הוראה 

 לאשפוז

טופלה כמקובל 

מבחינה מקצועית, 

הלידה הסתיימה 

 בהצלחה

 למתן הנוגעות טענות חדר לידה טיפול מקצועי 20/3/2016

, הסבר וללא אפידורל

 והיעדר שגוי רישום

 יחס,  בחדר צוות נוכחות

 לקוי

 כמקובל טופלה

 מקצועית, מבחינה

 הסתיימה הלידה

 בהצלחה

 סביב שלילית התרשמות חדר לידה טיפול מקצועי 27/11/2017

 בנוגע הצוות התנהלות

 בהול סרייק לניתוח

 הסברים מתן והיעדר

 והצגת בירור בוצע

צוות,  בישיבת המקרה

 הוזמנה הפונה בנוסף

 פעולות וננקטו לשיחה
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 חווית לשיפור מתקנות

 הלידה

 עיכוב בעניין טענות חדר לידה טיפול מקצועי 21/8/2018

 והיעדר פיטוצין במתן

 בדיקה

 כמקובל טופלה

 מקצועית,  מבחינה

 הסתיימה הלידה

 בהצלחה

 לתחושתה כי טוענת חדר לידה טיפול מקצועי 20/11/2018

 זר גוף בתוכה נשכח

 קיסרי ניתוח במהלך

. ברשומה עדות כל ללא

 שביצעה דימות בדיקות

 הטענה את שללו

 רשומות' למח הופנתה

 הרשומה לקבלת

 מהלידה
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  –שיבא המרכז הרפואי  -

 מענה לפונה  תיאור אירוע שנה

2016 / / 

"בתה  פניה של אם היולדת לדבריה: 2017

בקלקסן, ביקשה ללדת  ההיריוןטופלה כל 

אך ורק עם אפידורל. נקבע מועד ללידה 

שעות  24יזומה ובהתאם הופסק קלקסן 

לפני המועד שנקבע, נעשה בלון לפתיחת 

צוואר הרחם וניתן פיטוצין. כשהיתה 

צוואר מחוק.  90%ס"מ ו 3.5פתיחה של 

לדברי המיילדת אלו תנאים טובים 

שעות למרדים ואז,  3לאפידורל. המתינו 

התקדמה והגיעה הלידה שהיתה לדברי אם 

היולדת קשה מאוד ללא אפידורל. בתום 

הלידה התברר שנשארה שליה ברחם ויש 

להוציאה. מאחר שלא קיבלה אפידורל 

נדרשה לפעולה זו הרדמה כללית. כמו כן, 

כאובה בגרון מצינור ההנשמה שקיבלה. 

 האם דורשת פיצוי על עוגמת הנפש". 

ן מיטבי תוך אמפתיה באופ  יולדת טופלהה

ורגישות. טופלה בפיטוצין כשלא היתה 

לא התאימה  –כאובה ועדיין לא בלידה 

לאפידורל בשלב זה. כשנכנסה ללידה 

הופסק פיטוצין והחלה הכנה למתן 

אפידורל. כשנבדקה בתום ההכנה נמצא כי 

התקדמה באופן ספונטני ועד להגעת 

המרדים שהיה בפעולה נוספת בחדר ניתוח 

. בשל חשד לשלמות השלייה, נדרשה ילדה

לעבור בחדר ניתוח בהרדמה כללית קצרה, 

 בדיקה של חלל הרחם. 

בשל הבקשה לפיצוי כספי הועברה הפניה 

ע"י מחלקת ניהול סיכונים לחברת 

הנושא עדיין הביטוח הממשלתית ענבל. 

 בטיפול.

 

2018 / / 

יולדת מלינה על: קרע שבוצע במהלך לידה  2019

הובהר שהינו, קרע עמוק ויש שבהמשך 

לבצע תפירה בחדר ניתוח ועל יחסם של 

הרופאים עת ביקשה מנה נוספת של 

 אפידורל .

בגין   14.5.19  -. הפנייה התקבלה בבבירור

 . 1.9.17-אירוע בלידה שהתרחשה ב

 

 

 

 והסתיימו רגילה כלידה שהתחילו הלידות בנוגע למספר זיו ת המרכז הרפואיורצ"ב הטבלה המעודכנת עם תשוב

 חירום(.) קיסרי בניתוח
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 בברכה,

 

 

 שטיינברג -טליה בן אבי 

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 מרכזים הרפואיים הממשלתייםוהממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת ה

 

 

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

 


