הנדון :בקשת מתן חסות לציון יום הפג הבינלאומי בישראל
שלום רב,
"יום המודעות הבינלאומי לפגים" ()World Prematurity Awareness Day
מצוין ברחבי העולם במהלך חודש נובמבר ,מדי שנה.
יום זה מצויין במטרה להעלות את רמת המודעות בקרב הציבור הרחב אודות
צרכיהם המיוחדים של תינוקות שנולדו טרם זמנם (פגים) ,לשים על סדר היום
הממשלתי את הנושאים הדורשים טיפול ממלכתי וכן לאסוף תרומות ולרכז
פעילויות נוספות למטרת שיפור בריאותם ואיכות חייהם של הפגים ובני
משפחותיהם .עמותות ,ארגוני רופאים וגופים נוספים ברחבי העולם פועלים
לקידום מטרות אלו ,שהוגדרו על ידי  ,EFCNIארגון הגג האירופאי לקידום נושא
הפגות.
גם ישראל מציינת את יום הפג ,מאז שנת  .9002הפורום למען הפגים בישראל
מוביל את מערך ההסברה והפעילויות במסגרתו .כנסת ישראל מקדישה דיון
מ יוחד במליאה לצורך יום זה ונושאים רלוונטיים מועלים לדיון בועדות הכנסת
השונות .יום הפג מהווה גם במה לחקיקה תומכת ומעקב אחר הנושאים
הסובבים את הנושא.
את פעילויות יום הפג בכנסת ישראל מובילה ח"כ אורלי לוי-אבקסיס בשיתוף עם עמותת לה"ב והאיגוד הישראלי
לניאונטולוגיה  ,המהווים יחדיו את "הפורום למען הפגים בישראל" ,האחראי גם לפעילויות נוספות במסגרת יום זה,
המתבצעות גם בזירה התקשורתית ,בבתי-החולים ובאמצעות פעילויות וארועים נוספים.
יום זה הנו הזדמנות עולמית חשובה לדון בקשיים ובסיכונים הרבים הכרוכים בפגות ,כמו גם לקדם את צרכי
משפחות הפגים והצוות הרפואי המטפל בהם.
אנו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה למתן חסות לציון יום הפג הבינלאומי בישראל שתוקדש ,בין היתר עבור:
הסברה והפקת חומרי הסברה ,הפעלת מערך המתנדבים ,הוצאות טלפוניות ,עדכון אתרי האינטרנט ,הסעות
וכדומה .כל מערך התרומות לפעילויות ירוכז על ידי עמותת לה"ב.
נשמח ליצור עמכם קשר בהמשך לפנייה זו .אנו מודים לכם מראש על תמיכתכם בנושא,

הפורום למען הפגים בישראל
פרטי קשר :עמותת לה"ב ,טלפון 05-2955259 :דוא"לinfo@pagim.net :
הפורום למען הפגים בישראל הנו גוף ייצוגי שייעודו העלאת מודעות וקידום בריאות ם ואיכות חייהם של הפגים ומשפחותיהם  ,לרבות ציונו של
יום הפג הבינלאומי בישראל ,מידי שנה .החברים בפורום :ח"כ אורלי לוי  -אבקסיס  ,יו"ר ה ועדה לזכויות הילד בכנסת ישראל ,האיגוד הישראלי
לניאונטולוגיה ו עמותת לה"ב – למען הפגים בישראל .פרטים נוספים אודות יום הפג הבינלאומי ומטרותיו ,הפורום למען הפגים וסדר היום
(אג'נדה) שלו  ,נותני ה חסות לפעילות  ,קוים מנחים ומידע נוסף  ,ניתן למצוא תחת "יום הפג הבינלאומי" באתר לה"ב  www.pagim.net :או
ב אתר האיגוד הישראלי לניאונטולוג יה www.neonatology.co.il :
עמותת לה"ב  -למען הפגים בישראל
www.pagim.net

האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
www.neonatology.co.il
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