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התרכנית

הלאומית

שתשמור

שלכם

על הילדים

ולכים עלבטוח
זה אמורלהיות המקום הכימוגן ,אבל בממוצע 60ילדים
תוכנית חדשהשמוביל משרד הבריאות עם ארגון ״בטרם״
למיון
נפצעיםומגיעים
מתים בשנה בתאונות

שמתרחשות בבית

כ־ 15אלףילדים

תנסהלצמצם את ממדי התופעה

להימנע מאש; ואישור של יועץלבטיחותילדים
שיסבירו כיצד
ירון קלנר
למקומות שבהם שוהיםילדים יהפוךלתנאי לקבלת רישיון עסק.
הוא 300
מתוקצבת
ילדים.עלות התוכנית שעדיין אינה
שנמצאות במצב סוציו־
$TS1$סוציואקונומי$TS1$
משפחות
משפחות בסיכוןלתאונות הן
משאירלרגע אחד
תסריט הבלהות של בל הורה :אתה
עות
$DN2$הסעות$DN2$
inn
$TS1$שמגדיל $TS1$מיליון שקל לחמש שנים.
עולים או מהחברה הערבית ,מה שמ־
$DN2$סוציואקונומי $DN2$נמוך ,משפחות של
אקונומי
9%
את הילד שלך לבד והוא מתחשמל או שותה בטעות
לפני כשנתיים אישרה הממשלהלתכנן את המאבקלמען בטי־
$TS1$בטיחות$TS1$
במשפחה ייפגע בתאונה.
$DN2$שמגדיל $DN2$את הסיכון שהילד
מאבד את חייו .גדיל
תכשיר ניקוי אונופלונפצע ,או גרוע מכך
השתתפו
$DN2$בטיחות$DN2$הילדים ו־ 16משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים
חות
לפי התוכנית יוכשרו כ־  30אלף אנשי מקצוע שמטפליםביל־
$TS1$בילדים$TS1$
תוכנית ממשלתית חדשה אמורה לצמצפ את ממדי התופעה.
בגיבוש התוכנית שתוגשלאישור הממשלה .״הנושאמובל על ידי
ובמשפחותיהם כגון גננות,מטפלות ,מורים ,אחיות ,רופאים,
דים
$DN2$בילדים$DN2$
מבהילים60 :ילדים נהרגים בכל שנה בתאונות בבית
המספרים
משרד הבריאות עקב החשיבותהלאומיתשלו״ ,אמר פרופ׳ ארנון
רוקחים וכדומה .בנוסף ,יוקם מאגר מידע שירכז את נתוני ההיפ־
$TS1$ההיפגעות$TS1$
או במרחב הציבורי .בכל שנה נפצעים כ־  15אלףילדים בתאונות
$DN2$ההיפגעות $DN2$על מנתלקבוע את מדריהעדיפויות של התוכנית.במקביל,
כאלה.
%24
ממקרי המוות הם שלילדיםבגילים אפס עד ארבע.
אפק ,ראשמינהל רפואה במשרד הבריאות שעמד בראש הוועדה
געות
הבין־משרדיתלגיבוש התוכנית .״ההשקעה במניעת פגיעות בי־
$TS1$בילדים$TS1$
עם הנתונים החמורים האלה אמורה להתמודד התוכניתהלאומית
כולנו״.לפי ההערכות ,אם ישראל
$DN2$בילדים $DN2$היא השקעה בעתיד של
לדים
לבטיחותילדים.
תשתווה מבחינת בטיחותילדיםלמדינותהמובילות בנושא במ־
$TS1$במערב$TS1$,
התוכנית ,שמוביל משרד הבריאות עם ארגון ״בטרם״לבטי־
$TS1$לבטיחות$TS1$
תקני
שיקבע
7/7771
במקביל,
$DN2$במערב $DN2$,ניתן יהיה להציל את חייהם שללמעלה מ־ 40ילדים בשנה.
ילדים ,תכלול הסברה לאמהות כבר לאחרהלידה ,ביקורי
חות
$לבטיחות$DN2$
ערב,
הממשלה
משרדי
בטיחות לכל
״המצב הנוכחי ,שבו מדי יום מאותילדים מגיעים לחדרי המיון
שמוגדרות בסיכון ,הסברהלהורים על בטיחות
בית למשפחות
והכשרה
תשתיות
מבחינת
בלתי־נסבל״ ,אמרהאורלי
מהיפגעויות מיותרות ,הוא
לזיהוי סכנות בטיחותיות ,הגברת
הכשרת גננות
בטיפותהחלב,
סילבינגר,
שיוקדש לפיקוח
וחוק
מקצועית,
מנכ״ל ״בטרם״ .״יישום התוכנית יהיה יישור קו עם מדינות אח־
$TS1$אחרות$TS1$
הסברה על ידי רוק־
$TS1$רוקחים$TS1$
לימודי השחייה על מנתלמנוע טביעה,
$DN2$אחרות $DN2$שהצליחולהוריד את מספרהילדים שנפגעים מדי שנה״
רות
$Dרוקחים $DN2$כדי לצמצםהרעלות מתרופות ,ביקורי כבאים בגניילדים
חים
הסעות ילדים
על
יקודם חוק שיקבע תקני
תשתיות,

בטיחות לכל

הכשרה מקצועית וכר ,וחוק

משרדי

הממשלה

מבחינת

שיוקדשלפיקוח על הס־
$TS1$הסעות$TS1$

