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מטרת הדו"ח:
 .1לשקף מצב עכשווי בבתי החולים על פי שיחות עם אחראים בשטח (ביקורים חוזרים
מתוכננים בשבועיים הקרובים בבתי חולים עמוסים)
 .2להציע התערבויות שעשויות לשפר את הביצועים.

לשקף מצב עכשווי בבתי חולים -עומס אשפוזי והערכות הצוותים


העומס הנוכחי בבתי החולים איננו שוויוני .קיים עומס ניכר בצפון הארץ עם עומס ניתן
להכלה בשאר המרכזים.



עם מגמת העלייה בתחלואה ובאשפוז בשבועות האחרונים ללא צפי להתמתנות התחלואה,
צפויה בחלק מבתי החולים פגיעה באיכות הטיפול (הן בחולי קורונה והן שאינם קורונה),
בעיקר בשל מחסור בצוותים .רמת הטיפול ( )standard of careהניתנת כעת לכלל החולים
היא ראויה ,אולם תיפגע בעתיד אם העומס יגבר תחת אותם משאבים הקיימים כיום ,הן
במסגרת האשפוזית והן בקהילה.



במקביל לעליה הנצפית באוכלוסיה ,קיימת עליה בבידודים ובתחלואה בקרב הצוותים
המטפלים .עליה זו תורמת גם היא לעומס על הצוותים העובדים .אנו צופים החמרה עתידית
גם בהיבט זה אם יוטל סגר שיוחל על מסגרות החינוך לצעירים .מטפלים רבים ייאלצו
להיעדר מהעבודה והעומס על המטפלים יגבר עוד יותר.



ניכרת עליה ברורה בעומס גם ברפואת הקהילה .כ 97%-מהחולים החדשים מדי יום
מתקבלים לטיפול במרפאות הקהילה ,וקופות החולים מדווחות על עומס גובר ועל קושי ניכר
בגיוס צוותים נוספים .הרופאים הראשיים של קופות החולים פנו למב"ר בבקשה להתאים את
פרוטוקולי הטיפול לעומסים הגוברים.

להציע התערבויות שעשויות לשפר את הביצועים
בנוסף לכל הנאמר בדו"חות הקודמים ,התערבויות שהצוות מציע כעת:
 .1צעדים לריסון ההדבקה וההפצה  -הקושי העיקרי שאיתו אנו מתמודדים הוא האכזבה
בשטח שלא נעשים מאמצים בדרגים המנהלים למתן את העליה במס' הנדבקים והחולים
אשר מעמיסים על המערכת הרפואית בבתי-החולים ובקהילה.
 .2הכשרת וגיוס צוותי רפואה – המחסור העיקרי שמעמיס על בתי-החולים הוא המחסור
בצוותים מיומנים ומוכשרים בטיפול נמרץ ובטיפול במונשמים .בנוסף נדרש גיוס כוח אדם גם
למחלקות שאינן מטפלות בחולי קורונה בשל הסתת הצוותים הקיימים למחלקות הקורונה.

 .3הזרמת תקציבים לשטח – לטובת גיוס צוותים ,הכשרה ,רכישת ציוד ,פתיחת מחלקות
נוספות ועבודות תשתית הנלוות לכך.
 .4כפי שהוזכר כבר בדו"ח קודם ,אנו מוצאים חשיבות רבה בויסות שניוני של חולי קורונה קשים
בין בתי החולים ברמה הארצית ,כמו גם ויסות ראשוני על ידי מד"א.
חשוב להדגיש את המסר העולה מכל שיחות השטח –
הצוותים יעמדו בכל אתגר ועומס שיוטלו עליהם ,גם עם האמצעים והמטפלים העומדים לרשותם
כעת .החשש העיקרי הוא מהפגיעה בסטנדרט הטיפולי ,משחיקת הצוותים ,ומהעליה בעומס על
מערכת הבריאות אם לא יינקטו צעדים לריסון ההדבקה ואם לא יוזרמו אמצעים נוספים לדרגי
השטח.
צוות ברומטר רפואי שטח
פרופ' עידית מטות
פרופ' סיגל סבירי
גב' גילה היימס
דר' איתי פסח
פרופ' פייר זינגר
דר' מירי מזרחי ראובני
דר' דורון נצר
דר' הדר אלעד

