י"ב בניסן ,התש"פ
06/04/2020
אסמכתא122179181020 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)

אל :מנהלי בתי החולים
שלום רב,
הנדון :בחינת מוכנות בתי החולים בהיבט של הטפול בחולה  Covid-19קשה
 .1עקב המשך התפשטות מגיפת הקורונה ,צוות משולב יעבור בשבועיים הבאים בין
בתי החולים לשם בחינת מוכנות ובחינת הדרכה לטיפול בחולים בהתאם לתרחיש
הייחוס של כ 5000-חולים מונשמים 10,000 ,חולים בינוניים והמשך שגרת פעילות
דחופה/אונקולוגית עבור מטופלים ,שאינם חולים בקורונה.
 .2הרכב הצוות :נציג חטיבת הרפואה – ד"ר יעקב חן ,נציג משל"ט ,נציג טיפול נמרץ
בכיר( ,ד"ר ירון בר לביא או ד"ר אורן כספי) ונציג לוגיסטיקה ואספקה.
 .3הצוות יבחן את תפיסת הפעלת בית החולים בשלושה וקטורים עיקריים :כוח
אדם (בהתאם לנספח א') והדרכתו  ,ציוד רפואי (קבוע ומתכלה ,כולל מיגון)
ותשתיות.
 .4תתבצע העמקה בסוגיית כוח האדם בהתאם לקבוצות המאופיינות בנספח א' לשם
הכנת מתאר הפעלה ,שיביא למיצוי מקסימלי של המשאב האנושי המצוי בבית
החולים .ייבחן הצורך בתגבור או בביצוע הכשרות נוספות לצוות הפחות מיומן,
תוך הצגת תכנים עבור מגוון צוותי הרפואה.
 .5מתכונת ומועד הסיור ייקבעו פרטנית מול כל בית החולים בהתאם לרמת המוכנות
והצורך בסיוע גיבוש מודל הפעלת בית החולים בהתאם לתרחיש הייחוס.
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 .6בנוסף ,כל בית חולים יפתח חמ"ל מוסדי בהתאם להוראות לשעת חירום ,אשר
יהיה זמין  24שעות ביממה ויהיה בקשר רציף עם חמ"ל האשפוז הלאומי.
 .7לאור המלאי והצפי להמשך אספקה מחו"ל  ,יש חובה לבצע שימוש מושכל
בציוד מיגון ,ספטיקה ,תרופות הרדמה וסדציה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר סיגל ליברנט-טאוב
ראש אגף רפואה כללית
העתקים:
מר משה בר סימן טוב – המנהל הכללי
פרופ' איתמר גרוטו -משנה למנהל הכללי
ד"ר ורד עזרא – ראש חטיבת הרפואה
ד"ר שושי גולדברג – אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
פרופ ירון ניב סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות
ד"ר אהוד דודסון  -מנכ"ל ,שרותי בריאות כללית
פרופ' מיכאל שרף  -סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי נוגה  -ראש אגף רפואה באגף חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
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נספח א – נתוני כוח אדם נדרשים
רופאים
פנימאים שעבדו בטיפול נמרץ ב 5-שנים אחרונות (כולל רוטציה בהתמחות)
כירורגים שעבדו בטיפול נמרץ בשנים האחרונות
מתמחים טיפול נמרץ
בכירי טיפול נמרץ (כלל הטיפולים הנמרצים :כללי ,פנימי ,נשימתי ,כירורגי ועוד)
רופאי טפנ"צ ילדים (להדרכות או תרחישי יום דין)
מרדימים בכירים
מתמחים בהרדמה
כח אדם סיעודי
כח אדם סיעודי בכל הטיפולים הנמרצים בבית החולים
סיעודי מחלקות פנימיות שעובדים עם חולים מונשמים (מוגבר למיניהם)
סיעודי שעברו קורס על בסיסי טיפול נמרץ  /משולב  /ילדים  /פגים  /נשימתי  /טיפול
מוגבר
סיעודי שעברו קורס רפואה דחופה
מקצועות הבריאות
כלל הטכנאים הרפואיים (שאינם טכנאי הנשמה)
טכנאי הנשמה
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