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 עמותה חדשה למניעת זיהומים נרכשים במרכזים רפואיים –"רפואה בטוחה" 
 

 **אלפים מתים בישראל בכל שנה בבתיה"ח מזיהומים וחיידקים עמידים לאנטיביוטיוקה**
 אך הציבור אינו מודע לבעיה ולדרכים למניעתה** מהמקרים 75%דו"ח המבקר: ניתן למנוע עד **

 ור ע"מ להשיק קמפיין הסברתי ולפעול לשינוי המצב** מהציבתרומות **העמותה תגייס 
 

 

איש מתים בכל שנה מזיהומים נרכשים בבתי חולים, כתוצאה מהידבקות בחיידקים עמידים  4000-6000בין 
לאנטיביוטיקה. זהו נתון בלתי נתפס שעולה על מספר ההרוגים בתאונות דרכים, מלחמות ישראל ונפגעי טרור 

נתונים המדויקים לא ון מדהים ומדאיג,  אבל גם כזה שקיים סביבו קשר שתיקה: העשרות מונים. זהו נת
הציבור לא מודע לגודל הסכנה, אינו נוקט באמצעי זהירות , הלאומי הנושא לא עולה לסדר היום, שקופים

 בסיסיים ובכך נוצר מעגל קסם קטלני.  
 

מהחולים על ידי העלאת המודעות בציבור,  75%קבע כי ניתן למנוע זיהומים ולהציל עד  דו"ח מבקר המדינה
עם זאת, על אף הזמן שחלף ועל אף  תקצוב מערכת הבריאות ונקיטת אמצעי בטיחות וזהירות בסיסיים.

 פעולות מסוימות שננקטו, היקף התופעה נשאר בעינו. 
 

קמפיין מימון שקמה בימים אלה ומשיקה  םזיהומים נרכשים במרכזים רפואיי למניעתעמותת "רפואה בטוחה" 
שמה העמותה , מקווה לשנות את המציאות הקיימת. בתחוםמטעמה הקמת פרויקטים ראשונים המונים לצורך 

לנגד עיניה כמטרה להעלות את המודעות לבעיה בקרב הציבור, ויצירת שיח אפקטיבי עם מקבלי ההחלטות, 
  תוך הפעלת לחץ משותף להעברת תקציבים ייעודיים לחיזוק מערכת הבריאות ולמימוש מסקנות דו״ח המבקר.

 
 

בעבר דוקס וחברות בינ"ל, מילאה תפקידים בכירים באמרחל לייקוביץ' )את העמותה הקימה אשת ההייטק 
( לאחר שאמה נפטרה מזיהום בבי"ח. בעקבות המקרה האישי שלה, החלה  סמנכ"לית ב"נס טכנולוגיות"

לייקוביץ' לחקור את הנושא ונדהמה מגודל התופעה. היא גייסה את בן זוגה וכן צוות של אנשי עסקים והייטק, 
וגורמים ממשלתיים, ולמעשה החליטה להקדיש את נפגשה עם גורמים במערכת הבריאות, רופאים, מומחים 

 חייה מעתה לצמצום מגיפת הזיהומים בבתי החולים בישראל.
 

במטרה "ישראל תורמת" בימים אלה, כאמור, משיקה "רפואה בטוחה" קמפיין מימון המונים באמצאות אתר 
דולות הרלוונטיות בכנסת, אותו ישקיעו בהקמת תשתיות, פעילות עם נציגי הש מהציבור,לגייס סכום ראשוני 

 ובקרב נשים בהריון.  מבוגריםוקמפיינים ראשונים להעלאת המודעות בקרב 
 

 תרמו עכשיו ועזרו לנו להציל חיים:
https://my.fundme.org.il/he/campaign/refuabetuha  
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