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 לכבוד
 מנהלי בתי חולים כלליים

 מנהלי מרג"ים והמוסדות הגריאטרים
 
 

 שלום רב,
 
 

 ות רפואה בתי החולים, קופות החולים ומוסדות גריאטריםפעיל - מצב חירום הנידון: 
 
 

ראשית, אני מלא הערכה לפעילות הצוותים בכלל גופי הרפואה בישראל הנמצאים בחזית הטיפול 
 במגיפת הקורונה והיום, יותר מתמיד אני מחזק את ידיכם ומוקיר את נחישותכם. 

 
לואה, מצב אשר דורש מאיתנו לנצל ביעילות כידוע לכולכם, אנו חווים כעת עליה חדה בשיעורי התח

 את כלל המשאבים הזמינים ברמה הארצית.
 

החודש  תשיעורי ההדבקה הגבוהים באוכלוסייה ועלייתם )קצב הכפלת המקרים החדשים מתחיל
ימים(, צפויים להוביל לעומס תחלואה משמעותי בימים ובשבועות הקרובים, אשר  10-עומד על כ

ערכת לקצה גבול היכולת. על בסיס התחזיות שהוצגו לנו בסוף השבוע עשוי למתוח חלק מהמ
חולים  200-300-האחרון, אנו צפויים לסיים את עשרת הימים הקרובים עם תוספת של כ

 קשים/מונשמים/קריטיים.
 

בשל עובדה זו, אני מבקשכם, ללא יוצא מן הכלל, להתייחס למצב זה כמצב חירום של מערכת 
ה אני מצפה מהנהלות כלל בתי החולים והמוסדות הגריאטריים להתגייס כולן הבריאות, וכמצב כז

 למאמץ הלאומי להתמודד עם עומס התחלואה הצפוי. 
 

 הן כדלהלן:  21/09/2020  -בתאריך  –הנחיותיי לביצוע החל מהוצאת מכתב זה  ,בהתאם לכך
תרוכז ותופעל  ,םיאטרייכל הפעילות האשפוזית מבתי החולים, המוסדות הגר - חמ"ל אשפוז אחוד

 .על ידי חמ"ל אשפוז אחוד, המתכלל את פעולות חמ"לי אשפוז וגריאטריה במשל"ט משרד הבריאות
שעות ביממה ויתן מענה לכלל הבעיות המתעוררות בשטח. כלל הפעילות של  24חמ"ל זה פועל 

החמ"ל יפעל על  אל מול חמ"ל זה. ,אך ורק ,הנהלות בתי החולים ובתי החולים הגריאטרים תבוצע
 פי הנחיות  גורמים קובעי המדיניות.
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יפעל באופן שיהיה קשוב למצוקות  ,החמ"ל –יישום החלטות חמ"ל האשפוז האחוד  .1
ולהצעותיהם של המוסדות. יחד עם זאת, בעת קבלת ההחלטה מטעם החמ"ל האחוד, ההחלטות 

 מחייבות בביצוע מידי.

פעילות הכל  ,לאור זאת .חשוב וחיוני ,י ברגעי החירוםהחוסן הציבור - השיח התקשורתי .2
 תתואם עם דוברות משרד הבריאות.  ,תקשורתית של הנהלות המוסדותה
 

 הצעדים המיידים שיש לבצע בשלב זה :
 

ערכות לקליטה על בסיס תרחיש יבכל בית חולים כללי תהיה ה - COVID-19ערכות מחלקות יה .1

 .16/7/2020אריך שהועבר אליכם בת ,הייחוס למוכנות
בכל בית חולים כללי יש לפתוח מחלקת אשפוז לחולי  -פתיחת מחלקות אשפוז באופן עצמאי  .2

COVID-19  תפוסה באופן עצמאי וללא צורך בהנחיה  80%באופן מידי ומיד לאחר הגעה לסף של
, סימוכין 2020בספטמבר,  15מלבד יידועו בנושא. ראו מכתבנו מיום  ,נוספת מהחמ"ל

370092220. 
 במקביל, נמשכת פעילות לפתיחת מחלקות נוספות במערך הגריאטרי.

 בהתאם) חיונית לא אלקטיבית פעילות להפסיק הכלליים החולים בתי על – אלקטיבית פעילות .3
לאור פתיחת עוד מחלקות  ,על פי יכולות בית החולים( 19/03/20 מתאריך מרץ מחודש למסמכנו

 גם להשתמש יש רבות מרדימים, לטיפול בחולים המורכבים.קורונה והידרשות לצוות מיומן, ל
 .חיונית אמבולטורית שאינה לפעילות החולים בבתי המוטמעות מרחוק רפואה במערכות

החולים המלר"דים הביולוגים בבתי  - ים לקורונה )מלר"ד ביולוגי(ימרכזים לרפואה דחופה יעוד .4
 COVID-19מסך כמות חולי  20%-הכלליים יערכו כך שבכל מלר"ד מספר העמדות לא יפחת מ

, גודל המלר"ד 100המאושפזים בבית החולים. קרי, באם כמות החולים המאושפזים הינה 
בכוח אדם לתגבר את המלר"דים הביולוגי יש  ,כמו כן .עמדות אשפוז 20-הביולוגי לא יקטן מ

 ניות למלר"ד זה.מספק לטיפול בפ
כל מלר"ד יערך לקבל את כלל החולים שיופנו  -קבלת מטופלים למחלקות האשפוז והמלר"דים  .5

יסות ו, בתי חולים סמוכים בוםאליו מהמקורות השונים )בית המטופל, מוסדות גריאטריי

אלא באישור  ,למלר"דים COVID-19 באמבולנסים קבלת חולי אין להשהותשניוני(. יודגש כי 
יסות ובטרם מגיעים מטופלים. הו ,ואין לדרוש כל תיאום נוסף מגופי ההצלה ,"ל האחודהחמ

רמת חדר המיון. שינויים בוויסות והקדמתו ייעשו בהוראת החמ"ל יעשה בלבתי חולים אחרים י
 ועל פי מצאי צוותי מד"א בכול איזור.

סטטוס בית החולים  .בתי החולים יפעלו ע"פ שעון הפעילות של החמ"ל האחוד -שעון פעילות  .6
 בבוקר לנציגות החמ"ל.  8:00בכל יום עד השעה  ודרישותיו יעברו

 לחמ"ל האחוד.  15:00דרישות לוגיסטיות יועברו בכל יום עד השעה  -לוגיסטיקה  .7

למרות שעת הדחק, אין לעצור הכשרות המיועדות לטיפול בחולי  - הכשרות צוותי רפואה .8

COVID-19 לרענן את  על מנת שנערך למטופלים הצפויים וכדי ,הקדםויש להעצימן ולתגברן ב
 הצוותים הפועלים כעת.
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זוהי עת חירום, מהמורכבות שידעה מערכת הבריאות, ובהתאם לכך אני מצפה מכולכם לנהוג 
באחריות אישית, בנחישות, ובערבות הדדית, כפי שאתם נוהגים מאז תחילת המשבר. בטוחני, שכפי 

 דד באירועי חירום בעבר, יחד נצלח את הטיפול במגיפה למען אזרחי מדינת ישראל. שידענו להתמו
 

 !טובהבברכת גמר חתימה נעשה ונצליח, 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,               
 
 

 פרופ חזי לוי
 
 
 
 

 ח"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאותהעתק: 
 פרופ' רוני גמזו, מנהל מגן ישראל            

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות            
 משרד הבריאות, ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה            
 ד"ר שרון אלרועי, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות             
 משרד הבריאות, ד"ר ארז און, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים            

 משרד הבריאות, טאוב, ראש אגף רפואה כללית-ד"ר סיגל ליברנט            
 ד"ר אירית לקסר , ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות             
 פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י            
 מנהלי קופות חולים            
      , שירותי בריאות כלליתסמנכ"לית וראש חטיבת בתי החוליםד"ר אורלי וויינשטיין,             
 גב' נעה היימן, רכזת בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר            
 פרופ' נמרוד מימון, מנהל תוכנית מגן אבות ואמהות, משרד הבריאות            
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