
בבת״־החול״םחורף

פחותאבלעמוס,
%581ל־אתמולהגיעהכרםעיןבהדסההתפוסהקלה,ירידהלמתת

בתק־המיוןלחדריאחיותשלמשמרותהוספת

ציב

$TS1$בתקציב$TS1$

$DN2$בתקציב$DN2$לחודש.שקלמיליון3.1של

עזיזד״רדחופה,לרפואההאיגודיו״ר

לאופטימיות.סיבותהרבהמוצאלאדראושה,

שנעבורמקווהואנילחורףערוכהלא״המדינה

שע־חוליםבתי״ישאומר.הואבשלום״,אותו

מוסים

$TS1$שעמוסים$TS1$

$DN2$שעמוסים$DN2$צרירצועקים.כולםובחורףהשנהכל

לאזהאבלארם,וכוחאשפוזמיטותלהוסיף

סובל.והציבורתקציב,בעיותבגללמתבצע

במשךלאשפוזחוליםעשרותממתיניםיוםבכל

באיחור״.אליהםמגיעיםואנחנוארוכותשעות

שמא־דו״חאתמולפרסםהבריאותמשרד

שר

$TS1$שמאשר$TS1$

$DN2$שמאשר$DN2$בימיםבשטחלראותניתןשהיהמהאת

בפריפריה,המיוןחדריהדו״ח,לפיהאחרונים.

במרכזמאשריותרעמוסיםבצפון,ובמיוחד

במיוןביקורים1.914יששבצפוןבעודהארץ.

ישאביבבתללאלף,382ובדרוםאישאלףלכל

בלבדלאלף241ובירושליםאישלאלף5.553

העיר(.מזרחאתכולליםאינם)הנתונים

קלנרירון

nrrבחדריהעומסיםנמשכואתמולגם

בבתיהפנימיותובמחלקותהמיון9%

הארץ.ברחביהחולים

לעומתמסוימתירידהשנרשמהאףעל

נרש־ברזיליהחוליםבביתהקודמים,הימים

מה

$TS1$נרשמה$TS1$

$DN2$נרשמה$DN2$אחוז,140יפהבהללאחוז,135שלתפוסה

אחוז185כרםעיןבהדסהאחוז,149בהעמק

החוליםבבתיאחוז.138הצופיםהרובהדםה

לרףמתחתאלירדההתפוסהופוריהבצפתזיו

אחוז.המאה

ירידההייתהאבלגדולמאודעדיין״העומס

שגםלהניחסבירלמיון.הפניותבמספרמסוימת

מוקדםאבלהקרובים,בימיםיירדוהתפוסות

ארנוןפרופ׳אמרמאחורינו״,השיאאםלומר

הבריאות.במשרדהרפואהמינהלראשאפק,

האוצרמשרדיהעומס,עםלהתמודדכדי

עלהאחיותהסתדרותעםסיכמווהבריאות

איי־אף־פיצילום:אתמולבאשקלון,ברזיליהחוליםבביתחולים
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2011לשנתהמיוןחדרידו״ח
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בית־ארריםעררן/יעץ

^^תכננים
המיון?בחדרביקור

העמו־הימיםשתדעו:כדאי

סים

$TS1$העמוסים$TS1$

$DN2$העמוסים$DN2$בוקרראשון,ימיהםביותר

הביקוריםמספרשבת.ומוצאישישי

00:81-00:22בשעותבמיוחדגבוה

00:01-00:41ו־

פי־הבריאותבמשרדהמידעאגף

רסם

$TS1$פירסם$TS1$

$DN2$פירסם$DN2$חדרי28ב־הביקוריםסיכוםאת

פנוזובשנה2011ב־בישראלמיון

מהםהמיון,לחדריאישמיליון8.2

יולדות.למיוןשפנונשיםאלף400

פעםשנהבאותהביקרומהפוניםרבע

ביקרו79ו־במיון,ושלישיתשנייה

%72יותר.אופעמיםארבעבמיון

לאשפוז.נשארומהפונים

הממוצעתהשהייההרו״ח,פיעל

וכרבעשעות,שלושהיתהבמיון

יותרשהוהמטופליםמכלל%32

הכי״תבלו״איפהשעות.מארבע

עולהמהנתוניםבמיון?זמןהרבה

שעריהחוליםביתהואהשיאןכי

ממוצעתשהייהנרשמהשבוצדק,

אחריודקות,22ו־שעותשבעשל

חמששלממוצעעםכרםעיןהדסה

הז־החוליםבתידקות.55ו־שעות

ריזים

$TS1$הזריזים$TS1$

$DN2$הזריזים$DN2$זיו,רבקהאיכילוב,הםביותר

יפה,הללנהריה,פוריה,ברזילי,

תו־שבהםהישועה,ומעיינילניאדו

עבת

$TS1$תועבת$TS1$

$DN2$תועבת$DN2$משעתייםפחותבתוךלמחלקה

ברו״ח.הנתוניםלפיבממוצע,וחצי

במחלקותהשכיחותהאבחנות

כאבחום,הריון,היודחופהלרפואה

בגפיים,חבלותבחזה,כאבבטן,

ועוד.זיהוםשברים,ובפנים,בראש

היובמיוןמהביקוריםשלישיםכשני

חי־סיבותבשלרבעמחלות,עקב

צוניות

$TS1$חיצוניות$TS1$

$DN2$חיצוניות$DN2$עקבועשיריתתאונותכגון

לירה.יותר:משמחמאורע

ביותרהגבוההביקוריםשיעור

75בניבקרבנרשםהמיוןבחדרי

שנהגילעדילדיםגםאךומעלה,

במיוןמבקרים81-12)גיליוחיילים

יחסית.גבוהבשיעור

מי־821,1בישראלישהכלבסך

טות

$TS1$מיטות$TS1$

$DN2$מיטות$DN2$הצער,למרבהמיון.בחדריבלבד

מעטירדלנפשהמיטותשיעור

האחרונות.השניםבחמש

בית־ארריסעירמיטל

בסורוקההמיוןחדר
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האשפוזמצוקת|<

הבריאות:במערכתבכיר

התחסנו״לא-כי״העומ
אבלהשפעת,בשיאכבר"אנחנוהבריאות:במשרדהציבורבריאותשירותיראשגרוטו,איתמרפרופסור

נוספותמשמרותלאחיותאושרוהעומסבעקבותירידה"שנראהלפנישבועייםעודשיחלפוייתכן

״הרארידורון״כס גלהרוארידורון״כסמאת

מתחפנים,היוישראליםיותר״אילו

מןלאהעונתית,השפעתנגדובזמן,

מאודהשפעהלכךשהייתההנמנע

רו־שאנוהתחלואההיקףעלממתנת

אים

$TS1$רואים$TS1$

$DN2$רואים$DN2$כברשאנחנויתכןסבייבנו.עתה

מןלאאבלהחורף,שפעתעונתבשיא

או־שבוע,עודיימשךשהמצבהנמנע

לי

$TS1$אולי$TS1$

$DN2$אולי$DN2$,כךירידה״.שנראהלפנישבועיים

גרוטו,איתמרפרופסוראתמולאמר

במש־הציבורבריאותשירותיראש

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$המשרדלהנהלתויועץהבריאות

תחלואה.למניעת

כשהוכרזהאחרון,אוקטוברמאז

לשפעת,החיסוניםעונתתחילתעל

תושבים,מיליון3.1כ־בישראלחוסנו

מהאוכלוסייה.17רקכלומר

ישראליםיותרשהרבהרוצים״היינו

%07-08שלבהיקףהתחסנותיתחסנו.

וזהחלוםבגררהיאמהאוכלוסייה

שיעוראםגםאבליקרה,לאכנראה

היהכיום,שהואמכפיכפולהתחסנות

פרופ־הרגישלטובה״,משפיעבהחלט

סור

$TS1$פרופסור$TS1$

$DN2$פרופסור$DN2$.אחוז.מאהשליעילות״איןגרוטו

יעילותברמתהואהשנהשניתןהחיסון

הרכבו%07בערהמוערכתרי-גבוהה,

הפעיליםהנגיףזניאתבחשבוןהביא

ואתבישראלעתהרואיםאכןשאנחנו

רביםשחוסןמיכלומר:להם.הרומים

החורףאתלעבורסיכוייויותרוטובים

ישהקורםלחורףבהשוואהבשלום.הזה

התחלואה.בהיקףשנייםפישלקפיצה

היי־מתהסן,היהלאאישהלילהאילו

נו

$TS1$היינו$TS1$

$DN2$היינו$DN2$יותרוהרבהקטסטרופהכאןרואים

קשים״.חולים

החוליםבתיממשיכיםכךבתוך

החו-שלהרבהעומסעםלהתמורר

ולמחלקותהמיוןלהרריהזורמיםלים

ומסדרונותאוכלחרריהפנימיות.

הפכוכבראשפוז,כחדרישמתפקדים

ברזיליהחוליםבביתישגרתי.למחזה

נרשמהשבעבבארוסורוקהבאשקלון

בביתאחוז.130שלתפוסהאתמול

החוליםובביתבחיפהכרמלהחולים

אחוז.120עלהתפוסהעמדהבנהריה

אתמולמתחוהאחיותבהסתדרות

היעדרבשלהבריאותמשרדעלביקורת

״ישהחולים.בבתילמצבהולמתתשובה

להיפתחאמורותשהיומחלקותהרבה

לאהבריאותומשרדשעברה,שנהכבר

גורםאמרשונות״,מסיבותאותןפתח

למערכתאין״כיוםבהסתדרות.בכיר

וכללמצבמסודרתתשובההבריאות

להכיןבמקוםאחרתבעיהמתקניםפעם

רוחבית״.תוכנית

בהסתדרותשהפעילולחץלאחר

עםיחדהאוצרבמשרדהחליטוהאחיות

להיענותליצמןיעקבהבריאותשרסגן

משמרותשלתוספתולאשרלבקשתה

המיון.בחדרילאחיותמיוחדות

אילנההאחיותהסתדרותיו״רלדברי

עםשעברבשבועכברשנפגשהכהן,

לחדריהפכומיון״חדריהאוצר,משרד

מיוחדותמשמרותביקשתימלחמה.

לטובתנוסףאדםכוחשיהיהמנתעל

נענה.האוצרמשרדולשמחתיהאחיות

בתפקודןהאחיותעליקלשזהספקאין

יקרסו״.הןאחרתשנוצרו,בתנאים

בתגובהנמסרהבריאותממשרד

החוליםבתימנהליעםיחד״פועלשהוא

יומיומימעקבומבצעיםהחוליםוקופות

הבריאות.במערכתהעומסאחרצמוד

לאחיותמשמרותהוסיפואתמולרק

להקלבמטרהדחופהלרפואהבמרכזים

חתפוסותאחרעוקביםאנוהמצוקה.על

לסייעמנתעלהגריאטריתבמערכת

עורשאיןלחוליםפתרונותבמציאת

הפנימיות.במחלקותלאשפזםצורך

התיי-ולאחרהנתוניםלנוכחזה,בשלב

מקוםאיןהחולים,בתימנהליעםעצות

חירום״.מצבעללהכריז

איי.אף.פי//צילום:אתמולבאשקלון,בתיליהחוליםבביתחוליםחירום".מצבעללהכריזמקום"אין
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המיוןחדרילאחיותנוספות
יותרשלתפוסהעלאתמולדיווחורביםחוליםבתיבעומס,הפחתהעלדיווחלמרות

החוליםלביתמחוץעמםנפגשיםהחוליםקרוביהצפיפות,בגללאחוז120מ־

מטהנהןג׳רגיופי נהןמטהג'תי,ופי

תפוסהעללדווחממשיכיםרביםחוליםבתי

דיווחושחלקםלמרותאחוז,100מ־יותרשל

החוליםבמספרמסוימתהפחתהעלאתמול

סורוקההחוליםבתיהמיון.לחדרישהגיעו

צדקשעריבאשקלון,ברזילישבע,בבאר

אביבבתלואיכילובבירושליםכרםעיןוהדסה

אחוז120כ־שלתפוסהעלאתמולדיווחו

שנאלציםחוליםועלהפנימיותבמחלקות

מקבליםהםאשרעדשעתייםלפחותלהמתין

והאחיות.הרופאיםמצוותמענה

אתמולהחליטהמצב,עםלהתמודדבניסיון

יו״רבשיתוףליצמן,יעקבח׳׳כהבריאות,שרסגן

האוצר,ומשרדכהן,אילנההאחיות,הסתדרות

בחדרילאחיותמיוחדותמשמרותתוספתעל

בבתיהחורףעומסיעם׳׳ההתמודדותהמיון.

מיוחדיםמשאביםהפנייתגםמחייבתהחולים

ליצמן.אתמולאמרזו״,למטרה

אתניחמהלאהבריאותשרסגןשלהחלטתו

לברזיליאביהאתאתמולשהביאהטוב,שםגילה

זכתהאשרעדארוכותשעותלהמתיןונאלצה

לדבריה.מעייפות״,ש״קורסהצוות,מצדלמענה

בימיםמאושפזתשאימהגן,רמתתושבת

תקוה,בפתחכילינסוןחוליםבביתהאחרונים

לבקרשמגיעיםמשפחה״קרוביכיאתמולסיפרה

עצמו,החוליםלביתמחוץעימהנפגשיםאותה

גדולה,כךכלבמחלקותשהצפיפותמכיוון

למבקרים״.מקוםואיןשכמעט
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n^innבבתי mu\m mm
נרחבתבסקירההפלססופרדחופיםבמקריםרקלהניעמתבקשהציבור

רובץמשה רובץמשהמאת

בבתיהכבדיםהעומסיםנמשכים

אתמולוגםהחולים,ובקופותהחולים

שלאמהציבוראלובמקומותביקשו

בלבד.דחופיםבמקריםאלאלהגיע

החו־בביתכאשרניכר,בעומסמדובר

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$עומדתהתפוסהבאשקלוןברזילי

איכילובהחוליםובבית%531עלכבר

במ־%021כ-עלעומדהתפוסהשיעור

חלקות

$TS1$במחלקות$TS1$

$DN2$במחלקות$DN2$.הללהחוליםבביתהפנימיות

עומסיםעלהםגםמדווחיםבחדרהיפה

מעייניהחוליםבבית15095שלבהיקף

פחותלאעלדיווחוברקבבניהישועה

הפנימיות.במחלקותתפוסה%071מ״

המחלקהמנהלאשקר,ג׳לאלד״ר

הרפואיהמרכזשלדחופהלרפואה

תק־לכליאתמולאמרבחדרהיפההלל

שורת:

$TS1$:תקשורת$TS1$

$DN2$:תקשורת$DN2$העומסהאחרונים״בשבועיים

לשגרה.כברהפךשלנוהמיוןחדריעל

בשעותהמגיעיםבאנשיםרקלאמדובר

בכלאלאסגורות,החוליםקופותבהן

וערב.צהרייםבוקרהיממהשעות

וניכר״.גדולהואהצוותיםעלהעומס

החוליםביתמנהלאורן,מאירפרופ׳

רגי־״אנוואמר:הואגםהוסיףבחדרה,

לים

$TS1$רגילים$TS1$

$DN2$רגילים$DN2$משמעו־עלייהישנהשבחורףלכך

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$ובילדים,בפנימיותבעיקרבתפוסה

בתנאיםהניתןככלעושיםוצוותינו

הטובהטיפולאתלהעניקכדיהקיימים

זוהיזה.ונתוןמורכבבמצבביותר

הולםלמענהוסבוכהמורכבתמציאות

והפת־המאושפזים,החוליםלצורכי

רונות

$TS1$והפתרונות$TS1$

$DN2$והפתרונות$DN2$מאולתריםחירוםפתרונותהם

ישנההזובעתכילזכורישנתון.למצב

ביתעובדיבקרבשפעתתחלואתגם

מבחי־קשהמשמעותלכךישהחולים.

נת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$השירותיםבמתןהחוליםביתסגל

במע־והןבחוליםבטיפולהןהכולל,

טפת

$TS1$במעטפת$TS1$

$DN2$במעטפת$DN2$והתפקודהתפעולאתהתומכת

החולים״.ביתשלהתקין

מלאהתפוסהלניאדו:

ביתשלהפנימיותבמחלקותגם

תפוסהישנהבנתניהלניאדוהחולים

חולים.15596של

הדגישוהחוליםבביתזאת,עםיחד

בהחמ־חששפעתחולהאםכיאתמול

רה

$TS1$בהחמרה$TS1$

$DN2$בהחמרה$DN2$,גבוהבחוםנשימה,בקשייבמצבו

אתהמחמירהחריגהתחושהבכלאו

לביתבדחיפותלהגיעעליומחלתו,

רפואי.סיועלקבלתהחולים

הב־החולים,בביתהעומסאף״על

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$החו־ביתוצוותלכלמעלהיא

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$בביתאמרוחולה״,לכלמענהיתן

החולים.

התפוסהמעלאחת50דרום:

הכבדיםהעומסיםניכריםבדרוםגם

ברזיליהחוליםבביתהחולים.בבתי

תפוסהבבוקראתמולנרשםבאשקלון

הפנימיות.במחלקותאחוזים135של

החורףתחלואתאתשובמבטאהנתון

הר־המערךעלנסבלבלתיעומסויוצר

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$אלה.מחלקותשלוהסיעודי

שבעבבארסורוקההחוליםבבית

130שלהייתהבבוקראתמולהתפוסה

ובמחלקותהפנימיותבמחלקותאחוז

הילדים.

עלמכבידההחוליםבבתיהצפיפות

גםכמווהסיעודייםהרפואייםהצוותים

הנאל־המשפחותבניועלהחוליםעל

צים

$TS1$הנאלצים$TS1$

$DN2$הנאלצים$DN2$במסדרונותגםיקיריהםאתלראות

הפנימיות.המחלקותשל

%071הישועה:מעייני

הפנימיותבמחלקותתפוסה

הכבדיםהעומסיםהדיווחים,פיעל

הישו־מעייניהחוליםבביתגםמכבידים

עה

$TS1$הישועה$TS1$

$DN2$הישועה$DN2$נרשמההחוליםבביתברק.בבני

הפנימית.במחלקהתפוסה%071

במחלקהחולים62מאושפזיםכיום

חולים.44שלשגרהבמקוםהפנימית,

המחלקהמנהלליבסטררונןד״ר

השפעתלחוליהמליץדחופהלרפואה

שייבחןהמשפחהלרופאקודםלהגיע

אולםהחולים.לביתלהגיעהצורךאת

לביתשיגיעמיכלכיציץזאת,עםיחד

כראוי.בעז״היטופלהחולים

תפוסהבטבריה:פוריה

הילדיםבמחלקתמלאה

גםבבוקראתמולנרשםקלעומס

בטבריה.פוריההחוליםבבית

המיטותכלהפנימיותבמחלקות

חוליםאיןאולםבחולים,מאוכלסות

המסדרונות.בתוךהשוכבים

וכןמלאה,התפוסהילדיםבמחלקת

ובטיפוללב,נמרץטיפולבמחלקות

מלא.נשימתינמ^

הקרדיולוגיתבמחלקהמורגשעומס

החולים.בבית

מלאהתפוסהחיפה:

שבעירציוןובניבדמב״ם

ובנירמב״םבחיפה,החוליםבבתי

אךמלאה,תפוסהאתמולנרשמהציון,

חריגים.עומסיםללא

כיאמרורמב״םהחוליםבבית

מסיביתהעברההייתההלילהבמהלך

בעיקרשונות,למחלקותחוליםשל

נותרוהמיוןבחדרהפנימיות.למחלקות

המתינומהם25חולים,60כ-הבוקר

למחלקות.להעברה

ציוןבניהחוליםבביתהמיוןבחדר

במקום,ששררהכבדהעומסמעטירד

הבוקרבשעותזאת,עםיחדאולם

מלאה,בתפוסההמיוןחדרהיהאתמול

יילךהעומסכיהעריכוהחוליםובבית

וייגבר.

צדקשעריהחוליםבית

קלעומסבירושלים:

החו־בבתיהכבדיםהעומסים

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$בביתלירושלים.גםהגיעובארץ

הורגשבירושליםצדקשעריהחולים

זאת,עםיחדאולםקל.עומסאתמול

מדוברלאכיהדגישוהחוליםבבית

וכיהחורף,לעונתחריגבעומס

חולים.לקבלממשיכים

קל,עומסבילינסון:

כרגילמתקבליםמטופלים

בביתגםאתמולהורגשקלעומס

אולםתקווה,בפתחבילינסוןהחולים

ביתממשיךזהבשלבזאת,עםיחד

כרגיל.מטופליםלקבלהחולים

יפההללהחוליםבית

מאדגבוההתפוסהבחדרה:

ד״רדווחעליוהכבדהעומסנמשך

לרפואההמחלקהמנהלאשקרג׳לאל

יפההללהרפואיהמרכזשלדחופה

במהלךמאודהתגברהעומסבחדרה.

האחרונים.השבועיים

הר־המרכזמנהלאורן,מאירפרופ׳

פואי,

$TS1$,הרפואי$TS1$

$DN2$,הרפואי$DN2$היאהאשפהתפוסתכיהדגיש

אחוזיויותר150ב-ומדוברקיצונית,

ומעלהפנימיותבמחלקותתפוסה

ביתמחלקותבכלתפוסה%011ל-

החולים.

עומסנצפההילדיםבמחלקתגם

נשימ־במחלותבעיקרחולים,של

תיות

$TS1$נשימתיות$TS1$

$DN2$נשימתיות$DN2$:דלקותברוניכיולטיס,שונות

עלבעיקרמורגש״העומסועוד.ריאה

קליין,עדיד״רמסבירההצוות״,ידי

האופןבזכות״זההמחלקה,מנהלת

אץשבובנויה,המחלקהשבוהנוח

בהחלטזואבל,במסדרונות.מיטות

למטופ־בהלהתנהלשקשהצפיפות

לים

$TS1$למטופלים$TS1$

$DN2$למטופלים$DN2$,ולצוות״.להוריהםהזעירים

קליין:ד״רמציינתהזו,מהבחינה

מק־שאנוהחשוביםהדברים״אחד

פידים

$TS1$מקפידים$TS1$

$DN2$מקפידים$DN2$מההוריםגםומבקשיםעליו

היגיינהעלשמירההואעליו,להקפיד

היל־אתלחסןשכן,כלידיים.ורחיצת

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$למצבמהגעהבכךלהימנעולנסות

מלכתחילה״.מחלהשל

הבריאות:משרד

העומס"בוויסות"מסייעים

בבתיהכבדיםהעומסיםלמרות

הבריאותבמשרדקוראיםהחולים,

כןרפואי,לטיפולהזקוקיםלחולים

העומסים.אףעלהמיון,לחדרילהגיע

אמרההבריאות,משרדדוברת

מראותאותןישחורף״בכלאתמול:

לחדרימסייעיםאנחנועומסים.של

לבתיחוליםהעברתידיעלהמיון,

פנויים״.חולים
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מצוקתמחריפה

החוליםבבתיהצפיפות
שלנרחבתפעילותמד״א:

עדילדיםבמרפאותשפעת

מוותמקרישלושהנרשמוכה

מקסיקומשפעתכתוצאה

לזרג. לזרג.מאת
■■

■ו

הילדיםרופאיאיגודשלהמחקררשת

שפעתשלנרחבתפעילותעלמדווחת

אביבתלבאזורבקהילהילדיסבמרפאות

מהימיםרופאיםדיווחילפיונתניה.

תחלואהשלכבדיםעומסיםהאחרונים,

בתלממרפאותמדווחיםשפעתדמוית

ורחובות,השרוןהודנתניה,גן,רמתאביב,

ביותרהגבוהההחומרהבדרגתהמוערכים

ל־שביןבסקלה

כהתפש־המוגדרתפעילותדרגתעל

טות

$TS1$כהתפשטות$TS1$

$DN2$כהתפשטות$DN2$,בנהר־ילדיםרופאימדווחיםאזורית

יה,

$TS1$,בנהריה$TS1$

$DN2$,בנהריה$DN2$עלואילואדומים,ומעלהעיליתנצרת

כהתפשטותהמוגדרתפעילותדרגת

מרפאותמדווחותשפעת,שלמקומית

התחתון.ובגלילבירושליםילדים

נרשמיםהארץברחביהחוליםבבתי

התחלו־בעקבותעומסיםהאחרוניםבימים

אה

$TS1$התחלואה$TS1$

$DN2$התחלואה$DN2$,שנערכהמצבבהערכתאולםבשפעת

בתימנהליעםבשיתוףהבריאות,במשרד

נמצאתהעומסרמתכידווח,חולים,

וכיהשבוע,מתחילתקלהירידהבמגמת

החורף.לעונתהצפויבהיקףמצויהעומס

הכו־התפוסההבריאות,משרדנתונילפי

ללת

$TS1$הכוללת$TS1$

$DN2$הכוללת$DN2$%61עלעומדתהפנימיותבמחלקות

עומדתהתפוסההילדיםבמחלקותואילו

%89על

מתועדיםבמיוחדגבוהיםתפוסהאחוזי

לניאדוהחוליםבבתיהפנימיותבמחלקות

הלל(,%351הצופיםהרהדסה(,%551

וברזילי%051העמק(,%051יפה

בבתיהילדיםבמחלקותוכן(,%441

איכילוב־דנה(,%051לניאדוהחולים

שניידר(,%541יפההלל(,%841

ורמב״ם%531וולפסון(,%041

השבועמאושפזיםהחוליםבבתי(.%921

%84)>מתוכם276מונשמים,חולים565

נמרץ.לטיפולליחידותמחוץ

״שיאכיהבהירוהבריאותבמשרד

לבקרתהמרכזלפנינו׳׳.עודהתחלואה

אומדןהמבצעהבריאות,במשרדמחלות

עלבהסתמךבישראלבשפעתלתחלואה

העלייהנמשכתכיקובע,מרפאות,עשרות

לרבותלעונה,כצפויהשפעתבפעילות

עםהקהילהלמרפאותבפניותעלייה

ועםהגילאיםבכלשפעתדמויותמחלות

בגילאימבוגריםבקרבבייחודריאותדלקת

למחלקותבפניותעלייהוכן64עד19

החולים.בבתיהילדיםומחלקותהפנימיות

מצוילילדיםהמיוןבחדריהביקוריםשיעור

הביקוריםושיעורשנתי,הרבבממוצע

היההחולףבשבועהפנימייםהמיוןבחדרי

שנתי.הרבלממוצעמעלומצויגבוה,

לנגיפישנעשוהבידודיםעלבהסתמך

לנגיפיםהארציתלמעבדהשהועברושפעת

השפעתמזני%84הבריאות,משרדשל

זןשלבידודיםהםהנוכחיבחורףהפעילים

מגפהשחוללH1N1מקסיקושפעת

עלייהמתועדתהשנה2009ב־עולמית

הפוגהלאחרמקסיקו,בשפעתבתחלואה

הבריאותבמשרדאולםשעברה,בשנה

שפעתמגיפתכרגע״איןכימבהירים

מקסיקו״.

תמותהמקרישלושהנמנוכהעד

החודשבאמצעהשנה:מקסיקומשפעת

רקעמחלתעםתקווהמפתחבןעלדווח

בביתנקבעומותומכסיקו,משפעתשמת

בןעלדווחימיםעשרהלפנישניידר.חולים

שמתרקעמחלותעםהשרוןהודתושב60

בשפעתשנדבקלאחרמאירהחוליםבבית

מהפזורה28בתמתהשלשוםמקסיקו.

סורו־החוליםבביתהמיוןבחדרהבדואית

קה,

$TS1$,סורוקה$TS1$

$DN2$,סורוקה$DN2$קשה,ריאותדלקתעםשהגיעהלאחר

כיהתבררבהמשךכינמסרהחוליםומבית

וככלמקסיקו,שפעתשלמסיבוךמתה

רקע.ממחלותסבלהלאהיאהידוע

״נגיףכימבהיריםהבריאותבמשרד

זניברשימתנכללכיוםמקסיקושפעת

מישראלמתיםשנהמדיהעונתית.השפעת

הידבקותרקעעלסיבוכיםעםאיש700

איננההשנהוהתמותהשפעת,בנגיפי

לעונה״.המקובלמהממוצעחורגת

בבתישנוצרההרבהלצפיפותהסיבה

החו־ומחלותהשפעתבגלנעוצההחולים

רף

$TS1$החורף$TS1$

$DN2$החורף$DN2$גםכמוגבוהה,לתחלואהשגרמו

הבריאותבמערכתהכלליתבמצוקה

במשרדזאת,למרותבמיטות.מחסור

קוראיםלאהםכימבהירים,הבריאות

המיון.לחדרימהגעהלהימנעלחולים

שלמראותאותםאתישחורף׳׳בכל

דוברתשימרון,עינבאמרהעומסים׳׳,

הבריאות.משרד

כיהבריאות,משרדהודיעכךמתוך

החוליםבבתיהגדולהעומסבעקבות

הרבהבריאות,שרסגןהחליטאלובימים

משמרותתוספתמתןעלליצמן,יעקב

מהמש־המיון.בחדריאחיותשלמיוחדות

רד

$TS1$מהמשרד$TS1$

$DN2$מהמשרד$DN2$בשיתוףהתקבלהההחלטהכינמסר

האחיות,הסתדרותויו׳׳רהאוצרמשרד

כהן.אילנה
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בפנימיותתפוסה°511/0

שיאמתריע:הבריאותמשדר

לפנינוהחוליםבבתיהעומס

אבןדן אבןדן

בי־הביאהבשפעתהתחלואה

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$בבתירבלעומסהאחרונים

הערכתלפיהארץ,ברחביהחולים

הב־במשרדאתמולשנערכהמצב

ריאות,

$TS1$,הבריאות$TS1$

$DN2$,הבריאות$DN2$חולים,בתימנהליבשיתוף

ירידהבמגמתנמצאתהעומסרמת

תפוסה%511השבועמתחילתקלה

לעומתאתמולהפנימיותבמחלקות

הילדיםבמחלקותשלשום.11670

.%89אתמולהתפוסההיתה

במיוחדגבוהיםתפוסהאחוזי

הפני־במחלקותהשאר,ביןהיו,

מיות

$TS1$הפנימיות$TS1$

$DN2$הפנימיות$DN2$כרםעיןהרסההחוליםבבתי

וברזילי(,%251לניאדו(,%581

במ־רבהתפוסהישכןכמו(.13570

חלקות

$TS1$במחלקות$TS1$

$DN2$במחלקות$DN2$בתישלרבבמספרהילדים

הדסה(,15870שיבאובהםחולים

13770שניידר(,%351כרםעין

הב־במשרד(.13570ואיכילוב-דנה

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$התחלואה״שיאכיהבהירו

המרכזשלדו״חלפילפנינו״.עוד

הבריאות,במשרדמחלותלבקרת

לי־המיוןבחדריהביקוריםשיעור

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$הממוצעבטווחעתהמצוי

הביקוריםשיעוראולםהרב-שנתי,

מה־גבוההפנימייםהמיוןבחדרי

ממוצע

$TS1$מהממוצע$TS1$

$DN2$מהממוצע$DN2$.הרב-שנתי

תול־הואהחוליםבבתיהעומס

דה

$TS1$תולדה$TS1$

$DN2$תולדה$DN2$במיטותהמתמשךהמחסורשל

בשנתשסוכםדו״חלפיאשפוז.

הכ־האשפוזמיטותשיעור2011

ללי

$TS1$הכללי$TS1$

$DN2$הכללי$DN2$שנתמאז1570ב-בעקביותירד

לאלף88.1שללשיעורוהגיע2000

פו־אשתקדביולי2011בשנתנפש

רסם

$TS1$פורסם$TS1$

$DN2$פורסם$DN2$הבריאותבמשרדכיב״הארץ״

חד־להקמתבתוכניתלחורףנערכו

רי

$TS1$חדרי$TS1$

$DN2$חדרי$DN2$במוס־לקשישים,יעורייםמיון

דות

$TS1$במוסדות$TS1$

$DN2$במוסדות$DN2$להקלכדישונים,גריאטריים

בישראל,המיוןחדריעלבעומס

הכנהבשלביעדייןהתוכניתאולם

הבא.החורףלקראתרקותקודם

במשרדרפואהמינהלראש

מו־אפק,ארנוןהפרופ'הבריאות,

נה

$TS1$מונה$TS1$

$DN2$מונה$DN2$לאחרונהשנעשוצעדיםמספר

פתיחתלרבותהעומס,עללהקלה

לדבריו,חדשות.פנימיותמחלקות

פנימית,מחלקהלסגורמאוד״קל

כוחלגייסצריךלפתוח.קשהאך

הפעי־הראשוניםובחורשיםאדם,

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$מצומצמת״.במתכונתהיא

הבריאות,שרסגןהורהאתמול

מש־תוספתמתןעלליצמןיעקב

מרות

$TS1$משמרות$TS1$

$DN2$משמרות$DN2$לחדריאחיותשלמיוחדות

למודלבדומהנוסף,בתגמולהמיון

בהס־הפנימיותבמחלקותשניתן

כם

$TS1$בהסכם$TS1$

$DN2$בהסכם$DN2$לאוצרהאחיותהסתדרותבין

השפ־עומסי2012מארםמחודש

עת

$TS1$השפעת$TS1$

$DN2$השפעת$DN2$החולים,בבתירקלאמורגשים

לפיהקהילה.במרפאותגםאםכי

מחלות,לבקרתהמרכזשלאומדן

ורופאיםמרפאותנתוניעלהמבוסס

ברחבי״מכבי״חוליםקופתשל

עומסתוערהחולףבשבועהארץ,

מח־בעקבותלמרפאותפניותשל

לות

$TS1$מחלות$TS1$

$DN2$מחלות$DN2$במחוזותבעיקרשפעתדמויות

תושבים(אלף10ל-פניות20מרכז

נמוכיםובשיעורים(,18אביבותל

חיפה(,4.51ירושליםבמחוזותיותר

(.3.9וצפון6.01דרום(,13

שנעשוהבירוריםעלבהסתמך

למעבדהשהועברושפעתלנגיפי

הב־משרדשללנגיפיםהארצית

ריאות,

$TS1$,הבריאות$TS1$

$DN2$,הבריאות$DN2$4870הפעיליםהשפעתמזני

זןשלבידודיםהםהנוכחיבחורף

שחוללhindהחזיריםשפעת

כהועד2009בשנתעולמיתמגפה

תמותהמקרישלושההשנהנמנו

החזירים.משפעת

מעליםהבריאותמשרדנתוני

קיימיםשלפיואחדמטרידנתון

בקרבנמוכיםהתחסנותשיעורי

הנכלליםבישראל,רפואייםצוותים

לחיסוןהעיקריתהיערבאוכלוסיית

רקינואר,לאמצענכוןשנים.זה

התחסנוהחוליםבתימעובדי071.32

מה־071.72רקבהםלשפעת,השנה

רופאים

$TS1$מהרופאים$TS1$

$DN2$מהרופאים$DN2$מהאחיות.077.71ורק

בתגובהנמסרהאוצרממשרד

״כפיכיאשפוזבמיטותלמחסור

oecd-hברו״חבהרחבהשנכתב

ישראל,עללאחרונהשהתפרסם

טובההישראליתהבריאותמערכת

אחרות,למדינותבהשוואהמאור

שירותיעלשמתבססתמערכת

בפריסהבאיכות,בקהילהבריאות

המפו־בעולםמהטובותובזמינות

תח.

$TS1$.המפותח$TS1$

$DN2$.המפותח$DN2$כליםהבריאותמשרדבירי

להת־לרשותוהעומריםנוספים

מודדות

$TS1$להתמודדות$TS1$

$DN2$להתמודדות$DN2$ביטוללרבותהמצב,עם

דחופותלאמתוכננותפעולות

לעשותיכולוהואהחולים,בבתי

לצורך״.בהתאםשימושבהם

עמוד 4


