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 מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות 

 בבתי חולי� כלליי� 

 תקציר

 בתי חולי
 כלליי
 ציבוריי
45בישראל יש 
1

 מיטות אשפוז �14,600 ופרטיי
 ובה
 כ
בתק�
2

מרבית ).  מיטות פנימיות�להל� (מחלקות פנימיות  �90 מיטות בכ�3,625מה� כ, 
 החולי
 של שירותי המיטות הפנימיות שייכות לבתי החולי
 הממשלתיי
 ולבתי

 ).  הכללית�להל� (בריאות כללית 

 
זה שני
 רבות קיימת מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות בבתי החולי
 הממשלתיי
)  אחוז התפוסה�להל� (לעתי
 היה אחוז התפוסה בפועל . ובבתי החולי
 של הכללית

מית שבה  חולי
 במחלקה פני65וא' דווח על אשפוז של , �150במחלקות אלה גבוה מ
לפיכ+ חולי
 צופפו בחדרי
 ואושפזו במסדרונות ובחדרי ). 171%( מיטות לפי התק� 38

 
אוכל מחלקתיי
 שאי� בה
 התקני
 המאפשרי
 להתחבר למכשירי
 חיוניי
תנאי . וגברי
 ונשי
 אושפזו באותו החדר ובמסדרונות סמוכי
 אלו לאלו, ולחמצ�

וקיי
 חשש שבכמה מקרי
 א' , החולי
אשפוז אלו פוגעי
 בכבוד
 ובפרטיות
 של 

 חולי
 מאושפזי
 בכל יו
 שלא במיטות הפנימיות �300ההערכה היא שכ. בבריאות

המאושפזי
 , עקב הארכת תוחלת החיי
 וגידול בשיעור הקשישי
 בישראל. בתק�
מצוקת . במחלקות הפנימיות ה
 בעיקר קשישי
 הסובלי
 מבעיות רפואיות מורכבות

שלדעת משרד הבריאות , ת הפנימיות היא מגמה מתמשכת וקבועההאשפוז במחלקו
 
א' תחמיר א
 לא יינקטו צעדי
 מידיי
 משו
 שלהערכתו אחוז הקשישי

 .באוכלוסייה צפוי לגדול במידה ניכרת בעשור הבא

בשלבי
 הסופיי
 של הכנת דוח הביקורת הגישה ההסתדרות הרפואית בישראל 
ובה התבקש בית המשפט להורות למשרד , י�- בעני"עתירה לבג) י" הר�להל� (

הבריאות להוסי' מיטות אשפוז במחלקות הפנימיות ובמחלקות לטיפול נמר- 
העתירה טר
 הוכרעה. באמצעות צו על תנאי

3
במהל+ דיו� , לדברי פרקליטות המדינה. 

י הסכימה לוותר על טענותיה בדבר הוספת מיטות אשפוז במחלקות "- הר"בבג
שה העתירה צומצמה לעניי� הוספת מיטות אשפוז במחלקות טיפול ולמע, הפנימיות

 .נמר- בלבד

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את המצב במחלקות 2010אוגוסט �בחודשי
 ינואר
תנאי האשפוז והנזקי
 הנגרמי
 : הפנימיות בישראל ובייחוד את הנושאי
 האלה

__________________ 

, בית חולי� כללי שבבעלות קופת חולי�, ית חולי� ציבורי כללי מוגדר כבית חולי� ממשלתי כלליב  1
 .בית חולי� כללי שבבעלות רשות מקומית וכ� כל בית חולי� כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי

תקנות בריאות הע� לפי .  מיטות האשפוז המאושרות בתעודת הרישו� של בית החולי��מיטות בתק�   2
כל בית חולי� תעודת רישו� ובה מפורטי� סוגי המשרד מנפיק ל, �1966ו"התשכ, )רישו� בתי חולי�(

 .המחלקות והיחידות שבית החולי� רשאי להפעיל ומספר המיטות או העמדות בכל אחת מה�

 .'˘¯ ‰·¯Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 'Á‡Â ˙Â‡È � #488/11 "בג  3
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ו� של בית החולי� עקב תפוסות החריגה מתנאי תעודת הריש; מעומס רב במחלקות
להוספת )  המשרד�להל� ג� (סדרי מימוש התכניות שהכי� משרד הבריאות ; גבוהות

והצעדי� שאפשר לנקוט לשיפור תנאי ; מיטות אשפוז בכלל ומיטות פנימיות בפרט
האשפוז במחלקות פנימיות ולהפחתת אשפוזי� במחלקות אלה ג� ללא תוספת 

 .2011נעשו עד אמצע פברואר עדכוני� אחרוני� . מיטות

 ונוכח המצב � בעיקר קשישי� �והשפעתו על חולי� רבי� , עקב חשיבות הנושא
, הקשה שנחש$ לפני צוות הביקורת במחלקות פנימיות בבתי חולי� ברחבי האר#

הציג משרד מבקר המדינה באופ� חריג את הסוגיות , לפני סיו� הביקורת, 2010ביולי 
, סג� שר הבריאות, מר בנימי� נתניהו, הממשלה ושר הבריאותהעקרוניות לפני ראש 

 .ר יובל שטייני#"ד, ושר האוצר, הרב יעקב ליצמ�

בכמה בתי חולי� , בכמה בתי חולי� כלליי� ממשלתיי�, הבדיקה נעשתה במשרד
מכבי שירותי בריאות , הכללית: במשרד האוצר ובקופות החולי�, כלליי� של הכללית

ולאומית שירותי בריאות )  מאוחדת�להל� (פת חולי� מאוחדת קו, ) מכבי�להל� (
 ).מ" נש�להל� (בירורי� נעשו בנציבות שירות המדינה ).  לאומית�להל� (

 

 עיקרי הממצאי�

  תמונת מצב
אחוז התפוסה 

ת  .1 מ ו ע ל ל  א ר ש י ב ז  ו פ ש א ה ת  ו ק ל ח מ ל  ל כ ב ה  ס ו פ ת ה ז  ו ח א
ה ת  ו נ י ד �Oמ E C D4

פוז שבבתי  אחוז התפוסה הממוצע בכלל מחלקות האש:
אחוז התפוסה הרצוי הוא , לדעת אנשי מקצוע. �75כ הוא �OECDהחולי� במדינות ה

 שכ� הוא מאפשר קליטת חולי� רבי� בעת הצור* ומת� שירות טוב למאושפזי� 85
אחוז התפוסה בכלל המחלקות לאשפוז , על פי נתוני המשרד. בתקופות של רגיעה
 הגבוה בנתוני כל המדינות החברות בארגו� הנתו�, 96% היה 2008כללי בישראל בשנת 

ואינ� מביאי� , יש לציי� כי אחוזי התפוסה נמדדי� לפי תק� המיטות. �OECDה
בחשבו� את מספר המיטות בפועל
5

 . 

ת .2 ו י מ י נ פ ה ת  ו ק ל ח מ ב ה  ס ו פ ת ה ז  ו ח המחלקות הפנימיות בבתי : א
והי� בדר* ואחוזי התפוסה בה� גב, החולי� הכלליי� ה� מהמחלקות העמוסות ביותר

 ובימי� מסוימי� גדל 98% בממוצע שנתי �כלל מאחוזי התפוסה בשאר המחלקות 
 .  וא$ יותר�150%אחוז התפוסה עד ל

, ל משרד הבריאות"מנכ, ר רוני גמזו" הודיע ד� לאחר סיו� הביקורת � 2011בינואר 
ל שמטרתו להביא להפחתה בחריגה באחוזי התפוסה "כי בכוונתו לפרס� חוזר מנכ

והעולי� על , "�2011ביחס לתק� ב "120%יומית במחלקות הפנימיות העולי� על ה
 ייבחנו הדרכי� 2012 וכי במהל* שנת 2012 החל מהרבעו� הראשו� של שנת 115%

בחוזר יפורטו הצעדי� לצמצ� חריגות מיעדי� . �110%להפחתה באחוזי התפוסה ל
 תקנות �להל�  (�1966ו"התשכ, )רישו� בתי חולי�(תקנות בריאות הע� מ. אלה

 ממספר המיטות שנקבע לבית חולי� אסור לחרוג ללמוד כי אפשר, )בריאות הע�

__________________ 

4  Organization for Economic Cooperation and Development � לשיתו� פעולה �ארגו 
 . 2010וישראל הצטרפה אליו בשנת , מרבית� מערביות,  מדינות�30בארגו� חברות כ. ופיתוח כלכלי

5  � .בבתי חולי� ציבוריי� כגו� הדסה קיימות מיטות מעבר לתק� א� בית החולי� מתקנ� בגינ� כוח אד
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על משרד הבריאות ובתי . מדובר בסטייה זמניתכ�  אלא א�, ושלבתעודת הרישו� 
 . החולי� להקפיד על כ*

3. * ר ו צ ל א  ל ש  � י ז פ ש ו א  מ� המאושפזי� במחלקות הפנימיות 15%עד : מ
חלק� המתינו .  שהטיפול הרפואי בה� במחלקה הסתיי�היו חולי�, שנבדקו

או למוסדות סיעודיי� או שיקומיי� , למחלקה אחרת בבית החולי�, להעברה לבית�
 . מחו# לבתי החולי�

 

 נזקי� הנגרמי� מאשפוז בתנאי� קשי� ולא הולמי�

ת .1 ו ק ב ד י ה ת  נ כ ס ו ל  ו פ י ט ה ת  ו כ י  עקב הצפיפות הרבה בחדרי :א
חלקות ובחדרי האוכל המחלקתיי� איכות הטיפול הניתנת במסדרונות המ, האשפוז

כמו כ� גוברת סכנת ההידבקות של החולי� בי� השאר ג� . לחולי� אינה מיטבית
כל יו� נפגעת איכות "ל משרד הבריאות טע� כי במצב הקיי� "מנכ. בחיידקי� עמידי�

 ". עד כדי איבוד חיי�, הטיפול בחולי�

2. � י ר ז ו ח  � י ז ו פ ש פעמי� ,  לפנות מיטות למאושפזי� חדשי�עקב הצור*: א
מש* האשפוז הממוצע בישראל . רבות מתאשפזי� החולי� במש* זמ� קצר מדי

ולדברי ,  האחרות�OECDקצר ממש* האשפוז הממוצע בכל מדינות ה) ארבעה ימי�(
אשפוז קצר אינו מאפשר לעתי� לאבח� חולה כראוי , רופאי� במחלקות פנימיות

 . ולטפל בו כיאות

היו , ובכלל זה האשפוזי� במחלקות הפנימיות, �2008 מכלל האשפוזי� ב�20%כ
עולה חשש שכמה מ� .  יו� מהשחרור מבית החולי�30אשפוזי� חוזרי� שנעשו בתו* 

 .האשפוזי� החוזרי� נובעי� ממשכו הקצר של האשפוז הקוד�

ת .3 ו י מ י נ פ ת  ו ק ל ח מ ב  � י מ ש נ ו מ  � י ל ו חולי� מונשמי�: ח
6 

רבי� 
א* לא נקבע תק� שונה , "טיפול מוגבר"קות פנימיות במתכונת של מאושפזי� במחל

לפיכ* עומס העבודה המוטל על . למשרות כוח אד� סיעודי ואחר לטיפול בחולי� אלה
חלק מהחולי� המונשמי� היו . האחיות והעובדי� האחרי� במחלקות הפנימיות גדל

ור במיטות אול� עקב מחס, צריכי� להיות מאושפזי� במחלקות לטיפול נמר#
עולה חשש שהחולי� האלה . במחלקות טיפול נמר# ה� אושפזו במחלקות הפנימיות

ונפגע הטיפול הרפואי הנית� לשאר המאושפזי� , מקבלי� טיפול שאינו ראוי
לאחר , 2011בעקבות עיצומי� שנקטו האחי� והאחיות בינואר . במחלקות הפנימיות

 משרות של אחיות לצור* טיפול 190התחייב משרד האוצר להוסי$ , סיו� הביקורת
 .בחולי� המונשמי� במחלקות הפנימיות

ת .4 ו מ י א ת מ  � נ י א ש ת  ו ק ל ח מ ב ז  ו פ ש עקב התפוסה הגבוהה : א
במחלקות הפנימיות חולי� האמורי� לשהות בה� מאושפזי� לעתי� במחלקות אחרות 

כמו כ� כמה מהחולי� ). מחלקות לוויי�(בבית החולי� שיש בה� מיטות פנויות 
לפיכ* . ושפזי� במחלקות הפנימיות שייכי� לפי אופי מחלת� למחלקה אחרתהמא

רופאי המחלקות שאליה� שייכי� החולי� נאלצי� לעבור בי� המחלקות כדי לטפל 
במצב זה איכות הטיפול נפגעת עקב הכשרה , ל משרד הבריאות"לדברי מנכ. בחולי�

 . זמינות הרופאי� בביקורי��מוגבלת של הצוותי� ואי

__________________ 

 .ימי�חולי� שאינ� מסוגלי� לנשו� בכוחות עצמ� ויש לסייע לה� לנשו� בעזרת מכשירי� מתא  6
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ה .5 ה ו ב ג ה  ס ו פ ת ב  ק ע  � ו י מ י  ר ד ח ת  ר י ג  עקב התפוסה הגבוהה :ס
 ועד ספטמבר 2008מאוגוסט , במחלקות הפנימיות והיעדר מקו� לקלוט עוד חולי�

ומג� דוד ,  נסגרו חדרי מיו� בבתי חולי� כלליי� ברחבי האר# עשרות פעמי�2010
ירת חדרי סג. מקצת� מרוחקי�, העביר את החולי� לבתי חולי� אחרי�) א"מד(אדו� 

מיו� עלולה לפגוע קשות באוכלוסייה הנזקקת לאשפוז משו� שיש חשש שיחמיר 
 . מצבו הרפואי של חולה המפונה לבית חולי� מרוחק

י .6 ב ט י מ ו  נ י א ש ל  ו פ י ט ת  ו כ ל ש נוכח התנאי� הקשי� שפורטו לעיל : ה
והטיפול , כמה מהחולי� המאושפזי� במחלקות פנימיות אינ� מקבלי� טיפול מיטבי

 .עלול להימצא רשלניבה� 

 

 רופאי� במחלקות הפנימיות

ה .1 נ י ק  ומאז עודכנה כמה 1976היא נקבעה בשנת . תקינת הרופאי� מיושנת: ת
כבר בדוח קוד�. פעמי�

 

של מבקר המדינה
7

שיטת התקינה אינה מתאימה " נקבע ש
במחלקות שנבדקו נמצא כי יש פער בי� מספר החולי� ". עוד לצורכי מערכת הבריאות

� מטפל כל רופא בממוצע בבתי החולי� השוני� וכי לעתי� מטפל רופא בחולי� שבה
לפיכ* הרופאי� המעטי� במחלקות . �88%לעתי� עד יותר מ, רבי� מ� הקבוע בתק�

משרד הבריאות מערי* שחסרות מאות משרות . פנימיות מסוימות כורעי� תחת הנטל
תקינת הרופאי� ואי הוספת נושא "ולדבריו , רופא בכלל המקצועות במערכת האשפוז

תחו� הרפואה הוא ". תקני� הינ� אבני ריחי� התלויי� על צוואר הרפואה הציבורית
לדברי משרד . תחו� דינמי ובטכנולוגיות הטיפול הרפואי חלי� שינויי� תכופי�

לאור הדינמיות הרבה יש לתת למנהלי בתי החולי� גמישות לשב# כוח אד� , האוצר
 ".עת� לנוסחאות תקינהשיקול ד"ללא כבילת 

2. � י א פ ו ר ה ל  ע ל  ט ו מ ה ב  ר ה ה  ד ו ב ע ה ס  מ ו ת )  א(:  ע ד ו ב ע
 � י א פ ו ר במהל* יו� העבודה מבצעי� הרופאי� קבלות רבות של חולי�  �ה

עקב עומס העבודה הרב במחלקות הפנימיות והיעדר תנאי� . ושחרורי� רבי�
קיצורי "שי� עו, מתאימי� יש חשש שרופאי� אינ� קשובי� תמיד לכל צורכי החולה

 . משחררי� חולי� מוקד� מדי ומקבלי� החלטות שגויות, "דר*

�  )ב( י ח מ ת מ ה ת  ד ו ב ע י  א נ  מתמחי� אינ� מעונייני� לעבוד במחלקות �ת
ובכמה מבתי החולי� כמעט לא נקלטי� מתמחי� בתחו� הרפואה , הפנימיות
מתמחי� מעטי� , עקב המחסור במתמחי� בתחו� הרפואה הפנימית. הפנימית

לעתי� יותר מעשר בחודש, י� תורנויות רבותעוש
8

.  שעות�26כל תורנות אורכת כ. 
, לפיכ* עולה חשש שעומס העבודה המוטל על המתמחי� במחלקות הפנימיות

פוגע ביכולת השיפוט המקצועי שלה� וכ� עולה חשש , שהתגבר במרוצת השני�
� די זמ� שתכיפות התורנויות ועומס העבודה אינ� משאירי� לרופאי� המתמחי

 .להתעדכ� בחומר מקצועי

ה  )ג( י ר פ י ר פ ב ה  ק ו צ  נמצא כי מצוקת כוח האד� הרפואי במחלקות �מ
 .הפנימיות בפריפריה חמורה יותר מבמחלקות הפנימיות במרכז האר#

__________________ 

7   È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009( , רפואי וסיעודי "בפרק � . 355' עמ, " תמונת מצב�כוח אד

8  � .המשרד הסביר שג� במחלקות אחרות יש מחסור במתמחי
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ה  )ד( ק ו צ מ ב ע  ו צ ק מ כ ת  י מ י נ פ ה ה  א ו פ ר  כבר בתחילת העשור �ה
נימית יהיה האחרו� קבעו כמה ועדות של המשרד שיש חשש שמקצוע הרפואה הפ

במקצוע " חשש להתפתחות של מצוקה" ציי� המשרד שיש 2008ובסו$ שנת , במצוקה
 נענו משרד האוצר 2008המשרד מסר למשרד מבקר המדינה שרק בפברואר . זה

. והמועצה להשכלה גבוהה לבקשות המשרד להגדיל את מספר הסטודנטי� לרפואה
דה הקשי� בתחו� זה עולה ותנאי העבו, עקב מצבו של מקצוע הרפואה הפנימית

רופאי� יימנעו מלפנות , שלמרות הגידול במספר הסטודנטי� לרפואה, חשש
משרד האוצר סבור שהוספת תקני� לבתי חולי� לא תקל על . להתמחות בתחו� זה

ועל משרד הבריאות , ובכלל� לרפואה הפנימית, גיוס מתמחי� למקצועות מסוימי�
ניהול (ת לצור* תכנו� כוח האד� הרפואי את הסמכויות הנדרשו" לקחת לידיו"

 .בהתא� לצרכי� הלאומיי�) ההתמחויות

 

 אחיות במחלקות הפנימיות

ל .1 א ר ש י ב ת  ו י ח א ב ר  ו ס ח מ מאחר .  בישראל יש מחסור גדול באחיות:ה
ג� א� יוסיפו משרות יש חשש שבשני� הקרובות לא , שההכשרה אורכת כמה שני�

יר למשרד מבקר המדינה כי הוא עוסק משרד הבריאות הסב. יהיה אפשר לאייש�
 . בהגברת ההכשרה של אחיות מוסמכות

ת  .2 ו ק ל ח מ ב ת  ו י ח א ב ר  ו ס ח מ ו ה  ר ס ח ת  ו י ח א ת  נ י ק ת
ת ו י מ י נ תקינת האחיות מושפעת בדיעבד ,  שלא כמו תקינת הרופאי� הפנימאי�:פ

המשרות שבתק� אינ� מאוישות במלוא� , ע� זאת. ג� מאחוזי התפוסה במחלקות
עקב . בי� היתר בשל צעדי חיסכו� שנוקטי� בתי חולי�, ת הפנימיותבמרבית המחלקו

 .עומס העבודה יש אחיות שמעדיפות לא לעבוד במחלקות הפנימיות

ת .3 ו י מ י נ פ ה ת  ו ק ל ח מ ב ת  ו ר מ ש מ ש  ו י כאשר יש אחיות מעטות מדי : א
לעתי� קרובות יש רק שתי אחיות , למשל, כ*. במחלקה עלול הדבר לסכ� את החולי�

ולדעת אנשי מקצוע אי� די בכ* לטיפול , ה במחלקה של עשרות חולי�במשמרת ליל
 .בכלל החולי� במחלקה

 

 חסרונות שיטת ההתחשבנות בי� קופות החולי� לבתי החולי�

ת .1 ו י מ י נ פ ה ת  ו ק ל ח מ ב ר  ת י ז  ו פ ש א ל י  ל כ ל כ  # י ר מ קופות : ת
לש� קבלת שירותי אשפוז בהסדרי� כספיי� בתי החולי� החולי� מתקשרות ע� 

  שנקבעהתמורת צריכה החורגת מהתקרה, על פי הסדרי� אלו. מרפאה ושירותי
שהובעה  ,המשרדלדעת .  או שאינ� משלמות כללמשלמות הקופות מחירי� מופחתי�

 קופותובה� יצירת תמרי# ל ,ניכרי�חסרונות זו שיטה ל, בדוח ביקורת קוד� בנושא
כה כדי לזכות  מתקרת הצריבה� ה� חרגו להפנות חולי� לבתי החולי� שהחולי�

רבי�  שירותי� המספקי�, הדבר פוגע כמוב� בבתי החולי� הללו. בהנחה מרבית
במחיר נמו*
9

 . 

__________________ 

חולי� הבתי ל קופות חולי� הסדרי� כלכליי� בי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 60 ·)2010 ,מבקר המדינה ראו  9
 . ואיל�497 'עמ, "והשפעת� על המבוטחי�כלליי� ה
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�  ולפגיעה ביכולת של בתי החולי� לשחיקה פיננסיתשיטה זו גורמת, לדברי המשרד
וה� נאלצי� לקצר את משכי האשפוז אל מתחת , לספק שירותי� רפואיי� נאותי�

 . � ולקצ# בתק� כוח האד� למיטהלנורמות המקובלות בעול

י  .2 ת ב י  ל ה נ מ ל  ש  � ת ו ל י ע פ ב י  ד ס ו מ  � י נ י י נ ע ד  ו ג י נ ל ש  ש ח
� י ל ו ח הטיפול , ככל שמספר נתו� של רופאי� ואחיות מטפל בחולי� רבי� יותר: ה

על כ� נוס$ על האינטרס של מנהלי בתי החולי� . בכל חולה זול יותר עבור בית החולי�
עלול להיות לה� ג� אינטרס מוסדי למלא ככל , ילהעניק את הטיפול הרפואי המיטב

האפשר את המחלקות הפנימיות
10

 וא$ לחרוג מתק� המיטות למחלקה שנקבע בתעודת 
לפיכ* עולה חשש שיש ניגוד ענייני� מוסדי בפעילות� של . הרישו� של בית החולי�

כי , יש לציי�. המאפשרי� אשפוזי יתר במחלקות הפנימיות, מנהלי בתי חולי�
לפחות של (ורה האינטרס של מנהלי בתי החולי� זהה לאינטרס של הקופות לכא

 למלא את המחלקות הפנימיות עד אפס �) חלק� ובהתא� לתנאי הסכ� ההתקשרות
ואילו אינטרס מנהלי המחלקות הפנימיות הוא לשמור על רמת תפוסה שבה , מקו�

 . יהיה אפשר לתת טיפול טוב יותר

 

 של בית החולי� ) רישוי (חריגה מתנאי תעודת הרישו�

ובה מפורטי� , המשרד מעניק לכל בית חולי� תעודת רישו�, תקנות בריאות הע�לפי 
המחלקות הפועלות בבית החולי� ומספר המיטות שרשאי בית החולי� להציב בכל 

לסטות ממספר המיטות שנקבע תעודת הרישו� אינה מתירה לבית החולי� . מחלקה
שינוי קבוע של מספר המיטות מחייב קבלת . ייה זמניתמדובר בסטכ�  אלא א�, בה

בתי בפועל . הגדיר מהי סטייה זמניתלא  משרדיצוי� כי ה. ל המשרד"אישור ממנכ
בתעודות קבע נשהפנימיות ממספר המיטות תקופות ממושכות החולי� חורגי� 

,  מדובר בתופעה חמורה. נת� את אישורו לכ*משרדהל "מנכש בלי הרישו� שלה�
 . שה תעודות הרישו� של בתי החולי� הפכו לנייר חסר משמעותולמע

 

  נפש�1,000שיעור מיטות ל

, מיטות לאשפוז כללי: מיטות האשפוז בישראל נחלקות לארבעה סוגי� עיקריי�
 .לאשפוז ממוש* ומיטות שיקו�, לאשפוז פסיכיאטרי

ז .1 ו פ ש א ה ת  ו ט י מ ל  כ  *   שיעור כל סוגי מיטות האשפוז בישראל הוא :ס

 נפש�1,000 ל�5.6כ
11

לדעת משרד האוצר שיעור זה גבוה ביחס לרוב מדינות העול� . 
 . המפותח

י .2 ל ל כ ז  ו פ ש א ל ת  ו ט י  על פי פרסומי משרד הבריאות שיעור המיטות :מ
שיעור הקשישי� בישראל נמו* .  נפש�1,000 ל1.95 היה �2008לאשפוז כללי באר# ב

ריאות אינו מתקנ� בנתוניו את ואול� משרד הב, �OECDמשמעותית לעומת מדינות ה
לבקשת משרד מבקר המדינה חישב משרד הבריאות את שיעור . גיל האוכלוסייה

לפי חישוב .  בהתחשב בשיעור הקשישי� באר#�OECDהמיטות בישראל ובמדינות ה

__________________ 

כמו כ� לעתי� קובעי� מנהלי . על בתי החולי� לעמוד ביעדי הכנסות שקובעי� משרדי הבריאות והאוצר  10
 .בתי חולי� יעדי תפוסה במחלקות פנימיות

11  ÈÂ˘È¯· ˙Â„ÓÚÂ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ,מידע, משרד הבריאות � .2010ינואר , תחו
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 מבי� �27נתו� זה ממק� את ישראל במקו� ה. �2.0זה שיעור המיטות בישראל עולה ל
 3.1 המדינות שבראש הרשימה היה השיעור בי� �13ב(וני�  המדינות שנכללו בנת31
 אנגליה ואיטליה , )2.1(ואול� יש לציי� כי נתו� דומה לישראל יש לנורבגיה ). �5.6ל

 ). 2.3(וקנדה ) 2.2(

משרד האוצר טוע� כי מדינות שונות כוללות סוגי מיטות שוני� בדיווחי� שלה� , מנגד
, הבריאות לא כולל בנתוני המיטות לאשפוז כלליוכי משרד , על מיטות לאשפוז כללי

ואי� הוא כולל , חלק מהמיטות לאשפוז ממוש* שה� בעצ� מיטות כלליות, בי� השאר
בנתוניו את מספר המיטות הפנימיות שבתי החולי� מפעילי� למעשה מעבר לרשו� 

כולל בחלק מהמקרי� שבה� הנהלות בתי חולי� ציבוריי� (בתעודת הרישו� 
; )צוות רפואי מלא למיטות המופעלות מעבר לרשו� בתעודת הרישו�מתקננות 

המשרד ג� אינו מתחשב בעובדה שבארצות מערביות יש לאור* השני� ירידה בשיעור 
מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה והנטייה אצל� היא לא להוסי$ מיטות אשפוז

12
. 

, בנושאי� אלהלנוכח המחלוקת המהותית בי� שני המשרדי� עליה� להגיע להסכמה 
יש להביא� להכרעת שרי הבריאות והאוצר או א$ , וא� ה� לא יגיעו להסכמה

 .להכרעת הממשלה

 

 תכניות המשרד להוספת מיטות אשפוז

 הכי� המשרד שתי תכניות להוספת מיטות אשפוז1995�2005בשני� 
13

להל� . 
 :הפרטי�

1. " � י נ ש ל ז  ו פ ש א ת  י נ כ 1ת 9 9 6�2 0 0 ט " 0 ס ו ג ו א 1מ 9 9 6 :
על יסוד תכנית זו באו המשרד .  מיטות אשפוז�2,800נקבע שיש להוסי$ כבתכנית זו 

ומשרד האוצר לידי הסכמה
14

בינואר .  מיטות אשפוז1,200 יוספו 1996�2000 שבשני� 
 המיטות1,200טר� הושלמה הוספת� של כל , 2011

15
. 

ת " .2 נ ש ד  ע י  ל ל כ ה ז  ו פ ש א ה  * ר ע מ  � ו נ כ ת ת  י ז ח 2ת 0 1 ת 5 נ ש ו  
2 0 2 י " 5 א מ 2מ 0 0 מונה צוות ממשרדי , 2005החלטת ממשלה מינואר  על פי :5

 יש 2015עד סו$ , לפי התכנית. הבריאות והאוצר להכנת תכנית להוספת מיטות אשפוז
רוב� מיטות למחלקות הפנימיות,  מיטות�3,600להוסי$ כ

16
בשל התנגדות עקרונית . 

 של נציגי משרד האוצר בצוות להוספת מיטות אשפוז הכנת התכנית הושלמה במאי
משרד הבריאות הגיש את התכנית לאישור .  בידי עובדי משרד הבריאות שבצוות2005

__________________ 

12  ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ˙Â‡ÂÂ˘‰ : ˙Âˆ¯‡OECDÏ‡¯˘ÈÂ  ,1970-2005 ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,
 .2007, האג� לכלכלה וביטוח בריאות

בניית מבנה חדש (פעמית לבניית המקו� שב יוצבו המיטות �הוספת מיטות משמעה הוצאה כספית חד  13
�והוצאה כספית שוטפת לאחזקה ולמימו� כוח אד� רפואי וסיעודי שיש להקצות ) או הרחבת מבנה קיי

 .עיקר ההוצאה הוא מימו� כוח האד� לאור� שני�. וספתבגי� כל מיטה נ
 השני� האחרונות ה� �15ההסכמות שגיבשו משרדי הבריאות והאוצר בעניי� תוספת מיטות אשפוז ב  14

 . למעשה הסכמי פשרה שלא הביאו לידי מילוי הצרכי� כפי שהערי� המשרד
 2010ובספטמבר ,  מיטות85וספת המרכז הרפואי הלל יפה היה בעיצומו של תהלי� בנייה לש� ה  15

אול� כלל לא הוחל בבנייה .  מיטות41אוכלס מבנה האשפוז הראשו� שנבנה בו על פי התכנית ונוספו 
 . מיטות72בוולפסו� ובבני ציו� לש� הוספת , בברזילי

 א� שהאוכלוסייה �37% השני� האחרונות גדל מספר המיטות הפנימיות בכ�20ב, לפי נתוני המשרד  16
 . ומספר הקשישי� גדל בקצב מהיר פי שניי� מזה של האוכלוסייה הכללית, �66%ה בכגדל
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בכל השני� הללו .  הנושא לא הועלה לדיו� בישיבותיה2011א* עד פברואר , הממשלה
החריפה מצוקת האשפוז ונפגע השירות הנית� לציבור

17
. 

 960פו  מסר המשרד כי בא לידי הסכמה ע� משרד האוצר שלפיה יוס2011בינואר 
לדברי . לפגיות וליולדות, לטיפול נמר#,  לפנימיות�מיטות אשפוז בשש השני� הבאות 

עד פברואר . אול� היא מהווה פריצת דר*, תוספת המיטות אינה אופטימלית, המשרד
 לא סוכמו אופ� פריסת תוספת המיטות באזורי� השוני� באר# ובתי החולי� 2011

 .שיקבלו אותה

 

 בהוספת מיטות ודרכי הפתרו� למצוקת האשפוזעמדות בדבר הצור� 

יש לפתור את מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות , לדעת משרד האוצר .1
באמצעי� שוני� בתו* מערכת הבריאות ובייחוד באמצעות העברת יותר משאבי� 

ופעילויות מבית החולי� לקהילה
18

קופות החולי� תומכות ג� ה� בקידו� פתרונות . 
וה� כבר נקטו סדרת צעדי� בנדו�, כגו� טיפולי בית בקהילה, ליפיומונעי אשפוז ותח

19
 

משרד מבקר המדינה מעיר כי המשרד עדיי� . שמאפשרי� לטפל באלפי חולי� בבית�
מדובר בפתרונות שאמורי� להקל , מכל מקו�. לא קבע מדיניות לפיתוח שירות כזה

 .מי� לכל החולי�וה� אינ� מתאי, את העומס במחלקות האשפוז ולא למנעו כליל

מתחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� ממליצות כל מיני ועדות ממלכתיות  .2
וכי שתי הישויות המשפטיות בכל , שהמשרד יחדל מתפקידו כיצר� וכספק שירותי�

.  וזאת באמצעות תאגוד בתי החולי��יהפכו לאחת ) בית חולי� ותאגיד(מרכז רפואי 
אול� טר� נעשה דבר, בנושאג� הממשלה קיבלה החלטות רבות 

20
 . 

 

 פתרונות למצוקה במחלקות הפנימיות

במרוצת השני� הועלו פתרונות שוני� להקלת המצוקה במחלקות הפנימיות על ידי 
אול� רוב� לא יושמו במלוא� או , מבקר המדינה ואנשי מקצוע, ועדות שעסקו בנושא

מומחי� שידעו לאבח� לא הוחלט על תוספת של רופאי� , למשל, כ*. לא יושמו כלל
לא ; את חומרת הבעיה כבר בחדר המיו� ויצמצמו שליחת חולי� לאשפוז במחלקות

למרכזי� בית חולי� כללי של מיו� הוחלט להפנות חולי� קשישי� היישר מחדר ה
 . גריאטריי� לש� אשפוז�

לאחר סיו� הביקורת גיבשו משרד הבריאות ומשרד האוצר סדרה של פתרונות שנועדו 
 הגבלת �בה� , פרט לתוספת מיטות,  את מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיותלהקל

שינוי אופ� ההתחשבנות בי� בתי החולי� לקופות , החריגה בתפוסת מיטות האשפוז

__________________ 

מה� ,  מיטות2,400 יש להוסי� לפחות 2015 עדכ� משרד הבריאות את התכנית וקבע שעד 2010במאי   17
,  מיטות פנימיות800 הערי� המשרד כי נדרשת הוספה מידית של 2010בינואר .  מיטות פנימיות1,000

אול� יש , אפשר להציב את המיטות במבני� ובחדרי� קיימי�, כלומר(� אינ� מחייבות בינוי  מה300
 ). צור� לממ� כוח אד� רפואי וסיעודי לטיפול בחולי� המאושפזי� בה�

 .105' עמ, " טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה "ראו בדוח זה בפרק   18
19  � .ש
� מבקר המדינהראו ג  20 , È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009( , בפרק" �תאגידי בריאות ליד בתי החולי� הכלליי

�  .399' עמ, "הממשלתיי
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החולי� והגדלת התמריצי� לקופות כדי שיפתחו יותר פתרונות מונעי אשפוז 
 .ותחליפיו

 

 סיכו� והמלצות

עקב עומס . לליי� יש מצוקת אשפוז קשה ביותרהביקורת העלתה שבבתי החולי� הכ
יש חשש , העבודה ההול* וגדל המוטל על הצוותי� הרפואיי� במחלקות הפנימיות

משרד מבקר . שהטיפול שמקבלי� החולי� במחלקות הפנימיות עלול להימצא רשלני
המדינה מציי� לשבח את תפקוד הצוותי� הרפואיי� והסיעודיי� הפועלי� בתנאי� 

 .חלקות הפנימיותקשי� במ

 ונוכח המצב � בעיקר קשישי� �והשפעתו על חולי� רבי� , עקב חשיבות הנושא
, הקשה שנחש$ לפני צוות הביקורת במחלקות פנימיות בבתי חולי� ברחבי האר#

הציג משרד מבקר המדינה באופ� חריג את הסוגיות , לפני סיו� הביקורת, 2010ביולי 
, סג� שר הבריאות, מר בנימי� נתניהו,  הבריאותהעקרוניות לפני ראש הממשלה ושר

 . ר יובל שטייני#"ד, ושר האוצר, הרב יעקב ליצמ�

להל� הסוגיות במחלוקת הדורשות טיפול ופתרונות דחופי� מצד משרד הבריאות 
 :ומשרד האוצר

ה )א( .1 ס ו פ ת ה ז  ו ח א על המשרד לפרס� בהקד� חוזר בדבר הפחתת  �  
לידי הסכמה ע� משרד האוצר בדבר אחוז התפוסה ועליו להגיע , אחוזי התפוסה

. �95% ל85%באופ� ששיעורו יהיה בי� , השנתי המרבי הרצוי במחלקות בית החולי�
במקרי� . אחר כ* יש לנקוט צעדי� ממשיי� ויעילי� כדי להגיע בהקד� ליעד שנקבע

חריגי� ובבתי חולי� מסוימי� על המשרד לשקול לאשר חריגה מאחוזי התפוסה 
 .שמעבר לה לא יקבלו בתי החולי� תשלו� מהקופות, כמושסו

ל  )ב( א ר ש י ב ת  ו י ל ל כ ה ז  ו פ ש א ה ת  ו ט י מ ת  ד י ד מ ת  ט י  יש להגיע �ש
על משרדי .  נפש�1,000להסכמה ג� בדבר מדידת שיעור מיטות האשפוז הכלליות ל

 �OECDהבריאות והאוצר לבחו� מחדש את התאמת הדיווחי� להגדרות ארגו� ה
 ).WHO(ולמי ולארגו� הבריאות הע

ל )ג( י  ו צ ר ת  ו ט י מ ד  ע י ת  ע י ב �1ק , 0 0 ל 0 א ר ש י ב ש  פ נ  על משרדי � 
 נפש בישראל�1,000הבריאות והאוצר לקבוע יעד רצוי למספר המיטות הכלליות ל

21
 ,
תו* התחשבות במבנה מערכת הבריאות בישראל והקשרי� בי� הקהילה למערכת 

 מערכת הבריאות עליה� לבחור במשות$ את המדינות המערביות שמבנה. האשפוז
לאומיי� בדומה לישראל �בה� דומה לזה שבישראל ואשר מדווחות לארגוני� בי�

 . ולבחו� את מצבה של ישראל ביחס למדינות אלה

יש להביאה , א� המחלוקת בענייני� אלה לא תוכרע בי� שני המשרדי� בהקד�
 .להכרעת שרי הבריאות והאוצר או א$ להכרעת הממשלה

2. � י מ ש נ ו מ  � י ל ו על מנת לשפר את הטיפול בחולי� המונשמי�  :ח
 . במחלקות הפנימיות יש לגייס בהקד� את תוספת האחיות שכבר אושרה

__________________ 

  .�2.4 נפש לא יהיה גבוה מ�1,000 לכלליות מרבי של מיטותהארצי השיעור על פי תקנות בריאות הע� ה  21
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ת .3 ו י ח א ה ו  � י א פ ו ר ה ת  נ י ק מ "משרד האוצר ונש, על משרד הבריאות: ת
לתת את הדעת על הבעיות שהועלו בנושא תקינת הרופאי� בבתי החולי� ובכלל זה 

אי� במחלקות האשפוז בכלל ובמחלקות הפנימיות לקבוע שיטת תקינה חדשה לרופ
 .בפרט

ראוי להתאי� את שיטת התקינה החדשה שתיקבע לחידושי� ולהתפתחויות 
יש לבחו� ג� , נוכח המצוקה הקשה, נוס$ על כ*. הטכנולוגיות במאה העשרי� ואחת

למשל לבדוק א� נית� לשלב במנגנוני� הקיימי� , פתרונות מידיי� לתקינה
, יש לעודד מתמחי� ואחיות לעבוד ברפואה פנימית. ניהול כוח אד�ב" גמישות"

כפי שנעשה , ולעודד מעבר של כוח אד� רפואי למער* האשפוז הממשלתי בפריפריה
 . בבתי החולי� של הכללית

2009משרד מבקר המדינה חוזר על המלצתו משנת 
22

בשיתו$ ,  שלפיה על המשרד
ר מידע הנוגע לכוח אד� במקצועות להקי� גו$ שיספק בי� הית, גופי� נוספי�

ועל סמ* המידע שייאס$ יגבש הנחיות , ובכלל זה מידע על מגמות תעסוקה, הבריאות
יכוו� וירכז את הפעילות בנושא וינתב את , יעקוב אחר יישומ�, לתכנו� כוח האד�

 . המשאבי� המוקצי� לכ*

" הבריאותתכנית אב לפיתוח מערכת "יש לעג� את צורכי מערכת האשפוז ב .4
מומל# שלא להתמקד רק בפתרו� של תוספת מיטות שאושרה . ולהקפיד על יישומה

כגו� עידוד הקופות להגדיל את מער* השירותי� בקהילה , ולנקוט פעולות מגוונות
, שינוי אופ� ההתחשבנות בי� הקופות לבתי החולי�, שה� מונעי אשפוז ותחליפיו

ר מתשלו� עבור תרופות לקשישי� מעוטי הרחבת הפטו, שיפור הפעילות בחדרי מיו�
ייעול העברה של חולי� שהטיפול , זירוז של ביצוע בדיקות במהל* אשפוז, הכנסה

להגדיל : יש לבצע שינויי� פנימיי� בבתי החולי�. בה� במחלקה הפנימית הסתיי�
את מספר המיטות במחלקות הפנימיות ולהקטינו במחלקות שבה� אחוזי תפוסה 

 .נמוכי�

מ� הראוי להוציא את , סגרת שקילת פתרונות שוני� לסוגיות שהועלובמ .5
האחריות התפעולית של מער* בתי החולי� הממשלתיי� ממשרד הבריאות כדי שיוכל 

 .להתמקד בתפקידו כרגולטור הקובע מדיניות

לנוכח הפערי� העצומי� בי� הערכות המשרד בדבר צורכי מערכת האשפוז  .6
, בי� הסכמי הפשרה שנחתמי� לבסו$ ע� משרד האוצרותוספת המיטות הנדרשת ו

ולנוכח חילוקי הדעות הממושכי� בי� המשרדי�
23

מ� הראוי שנושא הוספת מיטות , 
 .אשפוז ושאר הפתרונות שסוכמו א$ יובאו לדיו� בממשלה ולהכרעתה

מאחר . פירותיה של החלטה להוסי$ מיטות אשפוז ייראו רק בעוד שני� אחדות .7
א� , ז בישראל נוראה והגיעה לשיאי� שלא נודעו בה קוד� לכ�שמצוקת האשפו

ולא תפעל לאלתר , מדינת ישראל לא תעלה נושא זה לראש סדר העדיפויות שלה
ראשית כל באמצעות תגבור של רופאי� , להקלת המצוקה במחלקות הפנימיות

 .יידרדר המצב ותגבר התמותה, ואחיות

 

__________________ 

 .394' עמ"  תמונת מצב�וסיעודי כוח אד� רפואי "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו מבקר המדינה  22
 הטיפול במחלוקות "בעניי� טיפול במחלוקות נמשכות בי� משרדי ממשלה ראו בדוח זה בפרק   23

 .3' עמ, "משרדיות מתמשכות�בי�
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♦ 
 

 מבוא

מה� , 25 מיטות אשפוז בתק��14,600 ופרטיי� ובה� כ24י� ציבוריי� בתי חולי� כללי45בישראל יש 
 �1,900כ. 26) מיטות פנימיות�להל� ( מחלקות פנימיות בבתי החולי� השוני� �90 מיטות בכ�3,625כ

 בבעלות שירותי בריאות �1,200כ, עירונית�מיטות פנימיות ה� בבעלות ממשלתית וממשלתית
הדסה הר הצופי� , )82(לות המרכזי� הרפואיי� הדסה עי� כר� והיתר בבע, ) הכללית�להל� (כללית 

ובתי חולי� פרטיי� כאסותא ) �270כ(בתי חולי� ציבוריי� כשערי צדק ולניאדו , )92(המיסיו� , )36(
עקב הארכת תוחלת החיי� וגידול בשיעור הקשישי� ). �45כ(א והמרכז הרפואי הרצליה "ת

 .  ה� בעיקר קשישי� הסובלי� מבעיות רפואיות מורכבותהמאושפזי� במחלקות הפנימיות, בישראל

זה שני� רבות יש מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות בבתי החולי� הממשלתיי� ובבתי החולי� של 
, �150במחלקות אלו גבוה מ)  אחוז התפוסה�להל�  (27לעתי� היה אחוז התפוסה בפועל. הכללית

לפיכ, ). 171%( מיטות לפי התק� 38ית שבה  חולי� במחלקה פנימ65וא* דווח על אשפוז של 
חולי� אושפזו במסדרונות ובחדרי ; אושפזו בחדרי האשפוז יותר חולי� מהמתוכנ� על פי התק�

וגברי� ; אוכל מחלקתיי� שאי� בה� התקני� המאפשרי� להתחבר למכשירי� חיוניי� ולחמצ�
 חולי� �300ה היא שכההערכ. ונשי� אושפזו באותו החדר ובמסדרונות סמוכי� אלו לאלו

שלדעת משרד , מדובר במגמה מתמשכת וקבועה. מאושפזי� בכל יו� שלא במיטות הפנימיות בתק�
הבריאות א* תחמיר א� לא יינקטו צעדי� מידיי� משו� שלהערכתו אחוז הקשישי� באוכלוסייה 

 .צפוי לגדול במידה ניכרת בעשור הבא

: גו עיקרי הסוגיות המועלות בדוח זה ובה�בדוחות קודמי� של משרד מבקר המדינה כבר הוצ
, ניגודי ענייני� מוסדיי�, תקינה ישנה שאינה מתאימה לצורכי מערכת הבריאות, 28מצוקת אשפוז

 . וחוסר יעילות29לבתי חולי� כלליי�)  הקופות�להל� ג� (אופ� ההתחשבנות בי� קופות חולי� 

מצב האשפוז במחלקות הפנימיות  בדק משרד מבקר המדינה את 2010אוגוסט �בחודשי� ינואר
; תנאי האשפוז והנזקי� הנגרמי� מעומס רב במחלקות: בישראל ובייחוד את הנושאי� האלה

סדרי מימוש התכניות שהכי� ; החריגה מתנאי תעודת הרישו� של בית החולי� עקב תפוסות גבוהות

__________________ 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (ית חולי	 ציבורי כללי מוגדר בחוק ההסדרי	 במשק המדינה ב  24
בית חולי	 , בית חולי	 ממשלתי כללי: "�2002ב"התשס, )2002ספי	 והמדיניות הכלכלית לשנת הכ

בית חולי	 כללי שבבעלות רשות מקומית וכ� כל בית חולי	 כללי שהוא , כללי שבבעלות קופת חולי	
 ". לפקודת מס הכנסה9תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעי� 

25   �תקנות בריאות הע	 לפי . של בית החולי	 מיטות האשפוז המאושרות בתעודת הרישו	 �מיטות בתק
המשרד מנפיק לכל בית חולי	 תעודת רישו	 ובה מפורטי	 סוגי , �1966ו"התשכ, )רישו	 בתי חולי	(

� .המחלקות והיחידות שבית החולי	 רשאי להפעיל ומספר המיטות או העמדות בכל אחת מה

במחלקה פנימית בבתי חולי	 .  לניתוחמחלקה פנימית מטפלת במגוו� חולי	 שבדר' כלל אינ	 זקוקי	  26
 מיטות פנימיות ובכלל זה �4,000ובס' הכול יש בישראל כ,  מיטות בתק�38ממשלתיי	 יש בדר' כלל 

 .התמחויות�מיטות של תת
 ימי האשפוז בפועל בתקופה מסוימת לעומת ימי האשפוז הפוטנציאליי	 באותה �אחוז תפוסה בפועל   27

 . שבתעודת הרישו	 של בית החולי	התקופה על פי מספר המיטות
ולכ� ,  תפוסה�100% כתב משרד מבקר המדינה כי במחלקות הפנימיות יש יותר מ2009כבר בשנת   28

כוח אד	 "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו מבקר המדינה. העומס ולח, העבודה בה� גדולי	 ביותר
 .381' עמ, " תמונת מצב�רפואי וסיעודי 

29
 

ומשרד האוצר יבחנו את כל מערכת הבריאות ראוי שמשרד ב משרד מבקר המדינה כי  כת2010בשנת  
 אמצעי	 ובכלל זה � שירותי	הנותני  � ובי� בתי החולי	 �ות מבטחה � היחסי	 בי� קופות החולי	

, )È˙�˘ ÁÂ„60 ·)2010 , ראו מבקר המדינה.  ניגוד ענייני		 שלשיבטיחו הגברת היעילות ומניעת מצבי
 .497' עמ, "סדרי	 כלכליי	 בי� קופות חולי	 לבתי חולי	 כלליי	 והשפעת	 על המבוטחי	ה"בפרק 
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; יות בפרטלהוספת מיטות אשפוז בכלל ומיטות פנימ)  המשרד�להל� ג� (משרד הבריאות 
לרבות , המחלוקת בי� משרדי הבריאות והאוצר בדבר הפתרונות הראויי� למצוקת האשפוז

 הצעדי� שאפשר לנקוט לשיפור תנאי האשפוז �ולבסו* ; המחלוקת בדבר הצור, בהוספת מיטות
הבדיקה נעשתה . ואופ� מימוש�, מלבד הוספת מיטות, ולהפחתת אשפוזי� במחלקות הפנימיות

במשרד , בכמה בתי חולי� של הכללית, בכמה בתי חולי� כלליי� ממשלתיי�, ותבמשרד הבריא
קופת חולי� מאוחדת , ) מכבי�להל� (מכבי שירותי בריאות , הכללית: האוצר ובקופות החולי�

בירורי� נעשו בנציבות שירות ).  לאומית�להל� (ולאומית שירותי בריאות )  מאוחדת�להל� (
 . 2011כוני� אחרוני� נעשו בפברואר עד). מ" נש�להל� (המדינה 

 Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ‰˘È‚‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙�Î‰ Ï˘ ÌÈÈÙÂÒ‰ ÌÈ·Ï˘· 

) ÔÏ‰Ï-¯‰ "È (‚·Ï ‰¯È˙Ú"ÔÈÈ�Ú· ı , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˘˜·˙‰ ‰·Â
È‡�˙ ÏÚ Âˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ·Â ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï .

È˙Ú‰‰Ú¯ÎÂ‰ Ì¯Ë ‰¯30 .‰�È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù È¯·„Ï ,‚·· ÔÂÈ„ ÍÏ‰Ó·"¯‰ ı" ‰ÓÈÎÒ‰ È
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ ¯·„· ‰È˙Â�ÚË ÏÚ ¯˙ÂÂÏ , ‰¯È˙Ú‰ ‰˘ÚÓÏÂ

„·Ï· ı¯Ó� ÏÂÙÈË ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ‰ÓˆÓÂˆ. 

 

 

 מצוקת האשפוז 

ו, שמירה על כבוד האד� וזכותו לפרטיות היא הזכות לקבל טיפול רפואי נאות בתנאי� הולמי� ת
הקובע כי , �1996ו" התשנ,חוק זכויות החולהזכות זו הוכרה ב. זכות בסיסית של כל אד� באשר הוא

ה� מבחינת הרמה , זכאי לקבל טיפול רפואי נאות "מבקש או מקבל טיפול רפואימי שחולה וכל 
של ... כל עובד"עוד נקבע בחוק כי ". שוה� מבחינת יחסי האנו, המקצועית והאיכות הרפואית

 . "המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי

 1975�2008להל� תרשי� המציג את אחוזי התפוסה בכלל המחלקות ובמחלקות הפנימיות בשני� 
 :לפי נתוני המשרד

__________________ 

 .'˘¯ ‰·¯Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 'Á‡Â ˙Â‡È � �488/11 "בג  30



 181 מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�

 

 ÂÏ„‚ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú‰ ˙Ú·¯‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰Ó ˙ÂËÈÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡
ÂÏ‡ ÌÈÏÂÁ È˙·· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂËÈÓ‰ Ï˘Â ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· . ÂÈ‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·

 ˙ÂËÈÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡87%-97% , ÂÈ‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡Â 

90%-103%. 

 

 

  תמונת מצב
אחוז התפוסה 

  אחוז התפוסה בעול�אחוז התפוסה בכלל מחלקות האשפוז בישראל לעומת

אחוז , לדעת אנשי מקצוע. �75הוא כ �OECD31אחוז התפוסה הממוצע בבתי החולי
 במדינות ה
 שכ� הוא מאפשר לצוותי
 הרפואיי
 לקלוט חולי
 רבי
 ולטפל בה
 בעת 85התפוסה הרצוי הוא 

   הודיע ארגו�2010במאי . הצור  ומאפשר מת� שירות טוב למאושפזי
 בתקופות של רגיעה

 גבוה מנתוני � 96% � למשרד כי הנתו� שמסר לו המשרד בעניי� התפוסה בבתי החולי
 �OECDה
יש .  תפוסה89%יש , המדורגת אחרי ישראל בעניי� זה, כל המדינות החברות בארגו� וכי בקנדה

ואינ
 מביאי
 בחשבו� את מספר המיטות , לציי� כי אחוזי התפוסה נמדדי
 לפי תק� המיטות
 ..32בפועל

‰ ˙Â�È„Ó Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙È˙Á˙· ˙‡ˆÓ� Ï‡¯˘È˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ-OECD ÊÂÁ‡ ÔÈÈ�Ú· 
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰ÒÂÙ˙‰. 

__________________ 

31   Organization for Economic Cooperation and Development� לשיתו� פעולה �ארגו 
 . 2010וישראל הצטרפה אליו בשנת , מרבית� מערביות,  מדינות�30בארגו� חברות כ. ופיתוח כלכלי

32  � .בבתי חולי� ציבוריי� כגו� הדסה קיימות מיטות מעבר לתק� א� בית החולי� מתקנ� בגינ� כוח אד
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סה רצוי לקביעת אחוז תפו. 85משרד הבריאות סבור שאחוז התפוסה השנתי הממוצע הסביר הוא 
 ).ראו בהמש (משמעויות תקציביות 

 
 85% קבע משרד הבריאות אחוז תפוסה ראוי של 1996�2000יש לציי� כי בתכנית האשפוז לשני
בדיוני
 ע
 .  מיטות�2,800 כ�ובהתא
 לכ  אמד את מספר המיטות הרצוי שיש להוסי( בשני
 אלו 

 1,200ובעקבות כ  נקבע שיוסיפו  �95%משרד האוצר הגיעו לפשרה על שינוי אחוז התפוסה ל
 "). מחלוקת בי� משרדי הבריאות והאוצר בדבר הוספת מיטות"ראו להל� בפרק (מיטות בלבד 

ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,·˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÓ-2008 ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙‰ ÊÂÁ‡ ‰È‰ 96.2 - ‰Â·‚ 
ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÂÚ·˜˘ ÈÂˆ¯‰ ÊÂÁ‡‰Ó .·-2009Ô˜˙· ˙ÂËÈÓ‰ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙‰ ÊÂÁ‡ ‰È‰  

 ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ Û‡ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·- 99 . 

 ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÈÂˆ¯ ‰ÒÂÙ˙ ÊÂÁ‡ ˙ÚÈ·˜Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ·Èˆ˜˙33‡˘Â�· ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ  , ‡Ï Ì‰ Ì‡Â

‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚È ,˙Ú¯Î‰Ï Û‡ Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È 
‰Ï˘ÓÓ‰ . ÔÈ· ‰È‰È˘ ÈÂˆ¯‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ÊÂÁ‡ È·‚Ï ‰ÓÎÒ‰ ˘·Â‚˙˘ ¯Á‡Ï85%Ï -95% , ˘È

 Ì„˜‰· ‰Ê „ÚÈÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï) ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓÏ ˙Â�Â¯˙Ù ÔÈÈ�Ú·
Í˘Ó‰· Â‡¯ .( ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ÂÓÎÂÒ˘ ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡Ó ‰‚È¯Á ¯˘‡Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ È˙··Â ,¯Â·Ú˘ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÂÏ·˜È ‡Ï ‰�ÓÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡ 
˙ÂÙÂ˜‰Ó ÌÂÏ˘˙. 

 

 אחוז תפוסה גבוה במחלקות הפנימיות 

הנתו� של אחוז תפוסה ממוצע שמפיק המשרד מדיווחי בתי החולי
 עלול להטעות משו
 שבפועל 
ופעמי
 רבות נתוני התפוסה בה� , המחלקות הפנימיות בבתי החולי
 הכלליי
 עמוסות ביותר

מנתוני המשרד עולה שהממוצע השנתי . הי
 מנתוני התפוסה הממוצעי
 בכל המחלקות האחרותגבו
 וא( יותר והיה גבוה במידה ניכרת �150% ובימי
 מסוימי
 גדל אחוז התפוסה עד ל98%הוא 

על פי נתוני
 שריכז , למשל, כ . מהאחוזי
 הרצויי
 שקבעו ה� משרד הבריאות וה� משרד האוצר
 הייתה התפוסה היומית 2010 ליוני 2009במרבית החודשי
 בי� נובמבר , י חולי
 בת�28המשרד מ

הייתה התפוסה , למשל, 201034ביוני : �110%ברוב המחלקות הפנימיות של בתי חולי
 גבוהה מ
כמו . 143%ובשערי צדק , 140%כר
 �בהדסה עי�, 130%בלניאדו , 116%בנהריה , 112%באיכילוב 

  חולי
 38במקו
 אשפוז של : �171%אי ברזילי הייתה תפוסה גבוהה מכ� במחלקות במרכז הרפו

שהצוותי
 , בי� היתר, משמעות הדברי
 היא. 35 חולי
65 המיטות שבתק� אושפזו בה� �38ב
� .הרפואיי
 מטפלי
 בחולי
 רבי
 מהמתוכנ

 È�ÂÈ ˘„ÂÁÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2010 ‰‰Â·‚‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ˙ÈÈÚ· ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ 
˜ÏÁÓ·„·Ï· Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁÏ ˙È�ÈÈÙÂ‡ ‰�È‡ ¯·Î ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â . 

‰ ˜ Ï Á Ó ·  Ò Ó Â Ú:  את הפעילות 
 נתוני התפוסה שמוסרי
 בתי החולי
 אינ
 משקפי


 10�15 יש ימי
 שבה
 רופאי מחלקה פנימית מקבלי
 לאשפוז � יומית המאומצת במחלקות�היו

__________________ 

קביעת אחוז תפוסה רצוי מוסכ� שהוא קט� מאחוז התפוסה הקיי� עשויה לחייב תוספת של מיטות   33
 .גדלת התק� של צוותי� רפואיי� וסיעודיי�אשפוז על כל הכרו� בכ� ובכלל זה ה

 . בחודש20עד   34

 .2010על פי מכתב ששלחו מנהלי ארבע מחלקות פנימיות במרכז הרפואי ברזילי למנהל המרכז באפריל   35
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 �38 חולי
 מ15ה יומית של כלומר יש תחלופ. 36חולי
 ומשחררי
 מאשפוז מספר דומה של חולי
 � ). �40%כ(החולי
 שבתק

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„„Ó ˘È , ÔÂ‚Î"˙ÂËÈÓ‰ ··Ò „„Ó "Â" „„Ó
ÊÂÙ˘‡‰ ÒÓÂÚ" ."˙ÂËÈÓ‰ ··Ò „„Ó" ,Ï˘ÓÏ , ‰ËÈÓ ‰˙Â‡· ÂÊÙ˘Â‡ ÌÈÏÂÁ ‰ÓÎ ‰‡¯Ó

˙Á‡ ‰�˘· ,‰ ˙Â�È„Ó Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙È˙Á˙· Ï‡¯˘È ˙‡ˆÓ� Â· Ì‚Â-OECD. 

כי בכוונתו , ל משרד הבריאות"מנכ, ר רוני גמזו"הודיע ד, לאחר סיו
 הביקורת, 2011ואר בינ
ל שמטרתו להביא להפחתה בחריגה באחוזי התפוסה היומית במחלקות הפנימיות "לפרס
 חוזר מנכ

 ,2012 החל מהרבעו� הראשו� של שנת 115%והעולי
 על , "�2011ביחס לתק� ב "120%העולי
 על 
בחוזר יפורטו הצעדי
 . �110% ייבחנו הדרכי
 להפחתה באחוזי התפוסה ל2012שנת וכי במהל  

 .לצמצ
 חריגות מיעדי
 אלה

Ó ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ˙Â�˜˙)ÌÈÏÂÁ È˙· ÌÂ˘È¯( ,Î˘˙‰"Â-1966)  ÔÏ‰Ï-ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ˙Â�˜˙ ( ,
¯˘Ù‡ ÈÎ „ÂÓÏÏ ‚Â¯ÁÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï Ú·˜�˘ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÓ  ÌÂ˘È¯‰ ˙„ÂÚ˙·Ï˘Â ,

Ì‡ ‡Ï‡ ÔÎ ˙È�ÓÊ ‰ÈÈËÒ· ¯·Â„Ó .ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ. 

‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î ËÂ˜�Ï ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ¯·„· ¯ÊÂÁ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ. 

 

 חישוב ומדידה של אחוז תפוסה

הנתוני
 של אחוז תפוסה משמשי
 את המשרד לביטוי מצב האשפוז במחלקות האשפוז בבתי 

 :כדלקמ�,  אינ
 משקפי
 פעילויות שונותא  ה
, החולי

1.  �ש
 (נמצא כי עקב מצוקת האשפוז במחלקות משהי
 כמה מבתי החולי
 חולי
 בחדרי המיו
מכא� . 37במש  כמה ימי
 עד שמתפנה מקו
 במחלקה הפנימית) התפוסה מחושבת בנפרד

ז הנמדד במחלקה שהמדידה במחלקה אינה מייצגת את העומס בפועל ואחוז התפוסה גבוה מ� האחו
 כתב מנהל המרכז הרפואי הדסה הר הצופי
 למשרד מבקר 2010ביולי ). ראו ג
 בהמש (הפנימית 

 ". לחישוב התפוסה במחלקה עצמה אי� משמעות של ממש"המדינה שבמצב כזה 

 לגבי אחוזי תפוסה 201038חישובי
 חלופיי
 שעשה מרכז המחקר והמידע של הכנסת במאי  .2
המבוססי
 רק על נתוניה
 של בתי החולי
 שדיווחו למשרד על , 2010מרס �2009 בחודשי
 נובמבר


, למשל, כ .  מזה שפרס
 המשרד�4%�8%הראו שאחוז התפוסה היה גבוה ב, אחוז התפוסה אצל
  102% היו אחוזי התפוסה במחלקות הפנימיות �11.1.10 וב�17.11.09ב, על פי נתוני המשרד

י החישוב של מרכז המחקר והמידע של הכנסת אחוזי התפוסה בימי
 ואילו על פ,  בהתאמה�104%ו
 . בי� הנתוני
8%כלומר יש פער של עד ,  בהתאמה�112% ו110%אלו היו 

„¯˘Ó‰ ‚ÈˆÓ˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó ÌÈ‰Â·‚ ÏÚÂÙ· ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ. 

__________________ 

 .14 חולי� ושחררה 16 קיבלה מחלקה פנימית ב במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה �2.11.09ב, למשל, כ�  36

של בתי החולי� הכלליי� ) די�"מלר(חדרי מיו� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 60 ·)2010 ,נהראו ג� מבקר המדי  37
 .441' עמ, " היעדר תקינה סדורה�

 .13' עמ, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, )2010מאי (ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ˙ , שלי לוי  38
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 המש� אשפוז� של חולי� שהטיפול הרפואי בה� הסתיי�

 מ� החולי
 ה
 חולי
 שהטיפול הרפואי בה
 הסתיי
 15%נבדקו נמצא שעד במחלקות הפנימיות ש
שבה ,  היו במחלקה פנימית ג בשיבא�11.4.10ב, לדוגמה. א  ה
 לא הועברו מ� המחלקה הפנימית

38�המקומות . מה
 שבעה חולי
 שהטיפול בה
 במחלקה הסתיי
,  מאושפזי
50,  מיטות בתק
 מחלקת הא
 או �מחלקה אחרת בבית החולי
 : בי� השאר, ה
שאליה
 אמורי
 חולי
 אלו לעבור 

חולי
 סיעודיי
 הסובלי
 מבעיה (מוסד סיעודי המטפל בחולי
 מורכבי
 ; מחלקה עמוסה פחות
; שהאחריות לשהיית החולי
 במוסדות אלה חלה על קופות החולי
, ומוסד שיקומי) רפואית נוספת

או היחידות /ולהשגחה של מרפאות הקופות בקהילה ושבו יהיו נתוני
 לפיקוח , או בית
 בקהילה
 . לטיפולי בית

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï
 ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ÍÎ·Â ‰ÓˆÓˆÏ ˙ÂÁÙÏ Â‡ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ÚÂ�ÓÏ È„Î ˘Â¯„‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·. 

 

 

 תי החולי�של ב) רישוי(חריגה מתנאי תעודת הרישו� 

בתעודת . ל המשרד"כל בית חולי
 צרי  לקבל תעודת רישו
 ממנכ ,תקנות בריאות הע
על פי 
הרישו
 מפורטי
 המחלקות הפועלות בבית החולי
 ומספר המיטות שרשאי בית החולי
 להציב 

בשיעור המיטות לנפש באוכלוסייה , בי� היתר, לעניי� מת� האישור מתחשב המשרד. בכל מחלקה
, יווספו בבית החולי
לא "כי נות האמורות נקבע תקב. כי האוכלוסייה באזורי האר0 השוני
ובצור

כ� נקבע כי . "מיטות מעל למספר המיטות שנקבע בתעודת הרישו
 ולא ישונה ייעוד�, דר  קבע
  ]".המשרד[תוגש למנהל ... בקשה לשינוי"

ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ˙Â�˜˙Ó ¯˘Ù‡ ÈÎ „ÂÓÏÏ ‚Â¯ÁÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ï  Ú·˜�˘ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÓ
 ÌÂ˘È¯‰ ˙„ÂÚ˙·Ï˘Â ,Ì‡ ‡Ï‡  ÔÎ˙È�ÓÊ ‰ÈÈËÒ· ¯·Â„Ó . È‰Ó ¯È„‚‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ�

˙È�ÓÊ ‰ÈÈËÒ .Î�ÓÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ·ÈÈÁÓ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÚÂ·˜ ÈÂ�È˘"„¯˘Ó‰ Ï . ÏÚÂÙ·
· Ú·˜�˘ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÓ ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ì‰Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙Â„ÂÚ˙)· Û‡ ¯ÂÓ‡Î-71% (

 ÈÏ·˘Î�Ó" Ï‰„¯˘ÓÍÎÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ô˙�  , Â·˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙ÂËÈÓ ÂÙÒÂ� ˙Â˜ÏÁÓ ‰ÓÎ·Â
¯˘Ù‡˙‰ ¯·„‰ .˙ÂÎ˘ÂÓÓ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙ÂÎ˘Ó� ÂÏ‡ ˙Â‚È¯Á . 

‰¯ÂÓÁ ‰ÚÙÂ˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÒÁ ¯ÈÈ�Ï ÂÎÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙Â„ÂÚ˙ ‰˘ÚÓÏÂ . ÔÂÁ·Ï ˘È ÍÎÈÙÏ Ì‡

ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙Â„ÂÚ˙· ÌÈ�Â˙�‰ ÔÂÎ„Ú· Í¯Âˆ ˘È.  

 
הועלה כי אחת לשנתיי
 מבצע המשרד בקרה בבתי החולי
 לצור  חידוש תעודות הרישו
 שלה
א
 נמצא . מספר המיטות במחלקה בפועל לעומת הרשו
 בתעודות הרישו
, בי� היתר, ובה נבדק

ה� גבוהה למדי ומחלקות שהתפוסה השנתית בה� שיש בבית חולי
 מחלקות שהתפוסה השנתית ב
מציע המשרד לבית החולי
 להסב את המיטות בתעודת הרישו
 מ� המחלקות שבה� אחוזי , נמוכה


 היו �2008ב, על פי נתוני המשרד. תפוסה שנתיי
 נמוכי
 למחלקות שבה� אחוזי תפוסה גבוהי

פה ולסת ואורולוגיה , חלקות עיניי
במ, למשל. מחלקות אשפוז שאחוזי התפוסה בה� היו נמוכי

מתשובת המשרד למשרד מבקר המדינה מאוגוסט .  בהתאמה�82.4 ו72.5, 75: היו אחוזי התפוסה



� 185 מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי

2010 
 מה� הוסבו �90כ,  מיטות�390 הוסבו בבתי החולי
 הכלליי
 כ2006�2010 עולה כי בשני
 . למיטות פנימיות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂËÈÓ ˙·Ò‰ ÏÂ. 

 

 

  נפש�1,000שיעור מיטות ל


לאשפוז , מיטות לאשפוז כללי: מיטות האשפוז בישראל נחלקות לארבעה סוגי
 עיקריי
 .לאשפוז ממוש  ומיטות שיקו
, פסיכיאטרי

1. Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  ˙ Â Ë È Ó  Ï Î  Í Ò:Î ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ˙ÂËÈÓ‰ È‚ÂÒ ÏÎ ÍÒ ¯ÂÚÈ˘ -5.6  

Ï-1,000˘Ù� 39 .‡‰ „¯˘Ó ˙Ú„ÏÁ˙ÂÙÓ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙Â�È„Ó ·Â¯Ï ÒÁÈ· ‰Â·‚ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ¯ˆÂ . 

2. È Ï Ï Î  Ê Â Ù ˘ ‡ Ï  ˙ Â Ë È Ó : ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÓÂÒ¯Ù ÈÙ ÏÚ
· ı¯‡· ÈÏÏÎ ÊÂÙ˘‡Ï-2008 ‰È‰ 1.95Ï -1,000˘Ù�  . ÍÂÓ� Ï‡¯˘È· ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÂÚÈ˘

‰ ˙Â�È„Ó ˙ÓÂÚÏ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó-OECD ,È‚ ˙‡ ÂÈ�Â˙�· Ô�˜˙Ó Â�È‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â Ï
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ . ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ·˘ÈÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï

‰ ˙Â�È„Ó·Â Ï‡¯˘È·-OECDı¯‡· ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ·˘Á˙‰·  . ¯ÂÚÈ˘ ‰Ê ·Â˘ÈÁ ÈÙÏ
Ï ‰ÏÂÚ Ï‡¯˘È· ˙ÂËÈÓ‰-2.0 .‰ ÌÂ˜Ó· Ï‡¯˘È ˙‡ Ì˜ÓÓ ‰Ê ÔÂ˙�-27 ÔÈ·Ó 31 ˙Â�È„Ó‰ 

 ÌÈ�Â˙�· ÂÏÏÎ�˘)·-13ÓÈ˘¯‰ ˘‡¯·˘ ˙Â�È„Ó‰  ÔÈ· ¯ÂÚÈ˘‰ ‰È‰ ‰3.1Ï -5.6 .( ˘È ÌÏÂ‡Â
 ‰È‚·¯Â�Ï ˘È Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÓÂ„ ÔÂ˙� ÈÎ ÔÈÈˆÏ)2.1( , ‰ÈÏËÈ‡Â ‰ÈÏ‚�‡)2.2 ( ‰„�˜Â)2.3 .( 

משרד האוצר טוע� כי מדינות שונות כוללות סוגי מיטות שוני
 בדיווחי
 שלה� על מיטות , מנגד
חלק , בי� השאר,  לאשפוז כלליוכי משרד הבריאות אינו כולל בנתוני המיטות, לאשפוז כללי

ואי� הוא כולל בנתוניו את מספר המיטות , מהמיטות לאשפוז ממוש  שה� בעצ
 מיטות כלליות
 
כולל בחלק מהמקרי
 (הפנימיות שבתי החולי
 מפעילי
 למעשה מעבר לרשו
 בתעודת הרישו

ת מעבר לרשו
 שבה
 הנהלות בתי חולי
 ציבוריי
 מתקננות צוות רפואי מלא למיטות המופעלו

המשרד ג
 אינו מתחשב בעובדה שבארצות מערביות יש לאור  השני
 ירידה ; )בתעודת הרישו

 .40בשיעור מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסייה והנטייה אצל� היא לא להוסי( מיטות אשפוז

 ˙ÂÈÏÏÎ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ ¯ÂÚÈ˘ ˙„È„Ó ¯·„· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ
Ï-1,000˘Ù� ‰ ÔÂ‚¯‡ ˙Â¯„‚‰Ï ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚÂ -OECD 

 ÈÓÏÂÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ ÔÂ‚¯‡ÏÂ)WHO.( 

ÔÎ ÂÓÎ ,Ï ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÏ ÈÂˆ¯ „ÚÈ ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ-1,000 
Ï‡¯˘È· ˘Ù� . ‰Ï‡ ÌÈ�Â‚¯‡Ï ˙ÂÁÂÂ„Ó˘ ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰ ˙Â�È„Ó‰ ˙‡ Û˙Â˘Ó· ¯ÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ

¯˘È Ï˘ ÁÂÂÈ„Ï ‰ÓÂ„·‰Ï‡ ˙Â�È„ÓÏ ˙ÈÒÁÈ Ï‡¯˘È Ï˘ ‰·ˆÓ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ï‡ . 

__________________ 

39  ÈÂ˘È¯· ˙Â„ÓÚÂ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ,מידע, משרד הבריאות � .2010ינואר , תחו
40  ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÓÂ‡Ï�È· ˙Â‡ÂÂ˘‰ : ˙Âˆ¯‡OECDÏ‡¯˘ÈÂ  ,1970-2005 ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,

 .2007, האג� לכלכלה וביטוח בריאות



 ב61דוח שנתי  186

‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÔÈ· ˙È˙Â‰Ó‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÁÎÂ�Ï , Ì‡Â
‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚È ‡Ï Ì‰ , Û‡ Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â� ‡È·‰Ï ˘È

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï. 

3. È ¯ Ú Ê Ó  ¯ Â Ú È ˘   :ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ˙Â�˜˙ ÈÙ ÏÚ ,‰ ¯ÂÚÈ˘‰ Èˆ¯‡‰˙ÂËÈÓ Ï˘ È·¯Ó 
˙ÂÈÏÏÎÏ -1,000Ó ‰Â·‚ ‰È‰È ‡Ï ˘Ù� -2.4 . Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ Â‰Ó ˙ÂÚ·Â˜ Ô�È‡ ˙Â�˜˙‰

ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ . ÌÈ�˘· ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ ˙‡ ÈÏÂ‡ ˙ÂÚ�ÂÓ ÂÈ‰ Â· ‰„ÈÓÚÂ ‰ÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜
‰˙Â‡ ˙Â˙ÈÁÙÓ Â‡ ˙Â�Â¯Á‡‰ . È¯ÚÊÓ ˙ÂËÈÓ ¯ÂÚÈ˘ Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··

 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ï˘1,000 ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰Ï ÂÈ˙ÂÈ�Î˙· ˘Ù� )Í˘Ó‰· Â‡¯( , ¯ÂÚÈ˘ ÌÏÂ‡
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ Ï·Â˜Ó Â�È‡ ‰Ê. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ÂÚÈ‚È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï
Ï ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙„È„Ó ¯·„·-1,000˘Ù�  , È¯ÚÊÓ ¯ÂÚÈ˘ ˘·‚Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ

ÂËÈÓ Ï˘ ÌÎÒÂÓÏ ˙-1,000ÌÚ‰ ˙Â‡È¯· ˙Â�˜˙· ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ Ô‚ÚÏ Í¯Âˆ ˘È Ì‡Â ˘Ù� . 

 

 

 נזקי� הנגרמי� מתנאי אשפוז שאינ� הולמי�

 :להל� הפירוט. בבדיקה נמצא כי עקב אחוזי התפוסה הגבוהי� מאושפזי� החולי� בתנאי� קשי�

 

 אשפוז חולי� בצפיפות ומחו לחדרי האשפוז

. � רבי� אושפזו חולי� בתנאי� קשי� ולא הולמי�במחלקות פנימיות של בתי חולי� כלליי
בביקורות מדגמיות שעשה משרד מבקר המדינה בבתי חולי� ממשלתיי� ובבתי חולי� של הכללית 

 נמצא כי בחדרי אשפוז שיועדו 2010בשנת ) קפל� והשרו�, מאיר, ברזילי, �"רמב, שיבא, איכילוב(
בחדרי אשפוז שיועדו לשלושה חולי� אושפזו לשני חולי� אושפזו שלושה חולי� וא# ארבעה וכי 

חולי� אושפזו במסדרונות ובחדרי אוכל מחלקתיי� שאי� בה� התקני� המאפשרי� ; חמישה חולי�
וגברי� ונשי� אושפזו באותו החדר ובמסדרונות סמוכי� ; 41להתחבר למכשירי� חיוניי� ולחמצ�

� מאושפזי� בכל יו� שלא  חולי%300ההערכה היא שכ. אלו לאלו בלי שנשמרה צנעת הפרט
, וא# כמה ימי�, שעות רבות, כאמור, חולי� רבי� המתינו, נוס# על כ'. במיטות האשפוז בתק�

ויש חולי� ששוחררו לבית� לאחר פרקי זמ� אלה , בחדרי המיו� עד העברת� למחלקות הפנימיות
 . בלא שהועברו כלל למחלקה פנימית

בה� חולי� הסובלי� מחיידקי� עמידי� כגו� , יהומי�חולי� הסובלי� מז, על פי הוראות המשרד
 א� בחדר� של חולי� אלו יש מיטות נוספות , על כ�. צריכי� להיות בבידוד, )KPC(קלבסיאלה 

 ה� בחדרי האשפוז וה� %אפשר לאשפז בה� חולי� אחרי� והצפיפות במחלקה הפנימית גוברת %אי
 .שה� שטחי� ציבוריי�, במסדרונות ובחדרי האוכל

__________________ 

ע� זאת בכמה מבתי החולי� שולבו במסדרונות ובחדרי אוכל תשתיות אשפוז כהתקני� לחמצ� ושקעי   41
� .חשמל למכשירי� רפואיי
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Î�Ó"„¯˘Ó‰ Ï ,„"ÂÊÓ‚ È�Â¯ ¯ , ˙Â˜ÏÁÓ· ‰Èˆ‡ÂËÈÒ‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ
 ˙�˘Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰�È‡ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰2010ÌÈÏÂÁ· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÂÙ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÒÂÁ‰Â  .

ÂÈ¯·„Ï , Ú‚ÂÙ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â„ÊÂ¯Ù· ‰‡ÂÙ¯ Ô˙Ó˘ Â‡ˆÓ ÌÏÂÚ· Â˘Ú�˘ ÌÈ¯˜ÁÓ
ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡·42 ,Ú ¯˜ÁÓ ˙Â˘ÚÏ „ÁÙÓ ‡Â‰ Ï˘ ÌÈ¯Â„ÊÂ¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÏ˘‰ Ï

Ï‡¯˘È· ˙Â˜ÏÁÓ‰ .Î�Ó" ÈÎ ÛÈÒÂ‰ „¯˘Ó‰ Ï"ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Ú‚Ù� ÌÂÈ ÏÎ , „Ú
ÌÈÈÁ „Â·È‡ È„Î ." ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙÓ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÒÓ „¯˘Ó‰
„¯˘Ó· ‰˜È„·43 Ï˘ Ì˙ÂÓÏ ÂÓ¯‚ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÒÂÁÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÒÓÂÚ‰˘ ‰ÏÂÚ 

ÌÈÏÂÁ. 

עומס אשפוזי "� למשרד מבקר המדינה כי " כתב מנהל המרכז הרפואי הממשלתי רמב2010ביולי 
כזה ע� תקנו� כוח אד� משנות השבעי� לא מאפשרי� לתת לאזרחי מדינת ישראל את הטיפול 

במועד זה כתב מנהל המרכז הרפואי ). ראו ג� בהמש'" (הרפואי וההשגחה הסיעודית הראויה
ההתמודדות ע� העומס במיו� ובמחלקות הפנימיות "משרד מבקר המדינה כי הממשלתי ברזילי ל

חוסר שביעות הרצו� של החולי� ובני !... מתמשכת ובמגמת החמרה, הפכה לבעיה קבועה
ובאיכות  ,יש פגיעה משמעותית בשירות... 44משפחותיה� מתבטא לא אחת בהתפרצויות אלימות

 ".לעתי� עד כדי סיכו� חיי אד�, הטיפול

 : 2010הל� תמונות המדגימות את תנאי האשפוז הקשי� בשנת ל

__________________ 

42  � Larsen BI, Skretting P., Farstad T., "Hallway patient - consequences or: ראו ג
the quality of care and patient ibtegrity", Tdsskr Nor Laegeforen (Sep. 2000) 

120 (22), pp. 8-2636, Norway.  .היתר �במסדרונות , בי �נאמר במחקר שהימצאות� של חולי
לתאונות ולזיהומי� ומצמצמת את הזמ� , � לטעויותמגדילה סיכוני, פוגעת באיכות הטיפול בחולה

 .הדבר פוגע בכל החולי� ובעיקר בחולי� במסדרונות. שמייחד הרופא לכל חולה

ועדות שמוקמות לש� בדיקת תלונה של מטופל או נציגו או לש� בדיקת אירוע חריג הנוגע למת� טיפול   43
 .רפואי

  42' עמ, "הטיפול באלימות כלפי עובדי ציבור" בפרק ,)È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , ראו ג� מבקר המדינה  44

 .�69ו
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 מיטה במסדרו� מחלקה פנימית באיכילוב ובה חולה המסתייעת בבלו� חמצ� 
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 אחת החולות בשלבי שחרור. �"מיטות במסדרו� מחלקה פנימית ברמב
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 המלא במיטות אשפוז, חדר אוכל במחלקה פנימית בברזילי

 

 � לשלושה בברזיליארבעה חולי� בחדר שתוכנ

ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ Ì˙ÂÈË¯Ù·Â Ì„Â·Î· ÌÈÚ‚ÂÙ ÂÏ‡ ÊÂÙ˘‡ È‡�˙ , Û‡ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ·˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â
Ì˙Â‡È¯··. 
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 אשפוזי� חוזרי�

1. ¯ ˆ ˜  Ú ˆ Â Ó Ó  Ê Â Ù ˘ ‡  Í ˘ Ó : טיפול רפואי בחולה כולל אבחו� של מצבו הרפואי
 .  כמה ימי�ולכ� בדר' כלל עליו לשהות בבית החולי�, ואיזונו לאחר האירוע הבריאותי שעבר

 ˙ÂËÈÓ ˙Â�ÙÏ Í¯Âˆ‰Â Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ‰Â·‚‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡ ·˜Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈËÚÓ ÌÈÓÈ Í¯Â‡ Ï‡¯˘È· ÊÂÙ˘‡‰ ÌÈ˘„Á ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÏ .„¯˘Ó‰ È�Â˙� ÈÙÏ , ÊÂÙ˘‡‰ Í˘Ó

· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÚˆÂÓÓ‰-2008 Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·Â 2009 ‰È‰ 4.1ÌÈÓÈ  . 

 היה מש' האשפוז הממוצע בכלל מיטות האשפוז 2008ני� לפי גיל בשנת לפי נתוני המשרד המתוקנ
 היה מש' 2006שבשנת , 45 האחרותOECD%נתו� זה נמו' מנתוניה� של כל מדינות ה.  ימי�4.48

 7.8בגרמניה ובשוויי- היה מש' האשפוז הממוצע , למשל, כ'.  ימי�6.7האשפוז הממוצע אצל� 
 . ימי�6.7 %טליה ובאי,  ימי�7.2 %בבריטניה , ימי�

„¯˘Ó‰ È�Â˙� ÈÙÏ˘ Ô‡ÎÓ , ˙Â�È„Ó Ï˘ ‚Â¯È„‰ ˙È˙Á˙· ˙‡ˆÓ� Ï‡¯˘È ‰Ê ÌÂÁ˙· Ì‚ 

‰-OECD. 

 Í˘Ó Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰Â ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰Ó ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· Ï·Â˜Ó‰ ÚˆÂÓÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ Í˘ÓÓ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ¯ˆ˜‰ ÚˆÂÓÓ ÊÂÙ˘‡ ,

 ÈÎ¯„Â ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚ÏÂÔÂ„�· ‰ÏÂÚÙ . 

2. Ì È ¯ Ê Â Á  Ì È Ê Â Ù ˘ ‡ Ï  ˙ Â · È Ò:)   מ� %20%כ, %2008על פי נתוני המשרד מ)  א 
 יו� ממועד 30האשפוזי� בכלל המחלקות ובמחלקות הפנימיות היו אשפוזי� חוזרי� שנעשו בתו' 

  .שיעור זה נשאר יציב מאז אמצע שנות התשעי� של המאה העשרי�. השחרור מבית החולי�

· ÌÈ‡ÙÂ¯ È¯·„Ï˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ , ÍÂ˙· ‰˘Ú� ¯ÊÂÁ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ¯˘‡Î30 „ÚÂÓÓ ÌÂÈ 
 ÏÙËÏ È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï ¯ˆ˜‰ ÊÂÙ˘‡‰ ÔÓÊ˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ¯Â¯Á˘‰

‰ÏÂÁ‰ Ï·Ò Ô‰Ó˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈÚ·· ÈÂ‡¯Î . ‰˘Ú�˘ ¯˜ÁÓ· ‚ˆÂ‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„Ï ˜ÂÊÈÁ
‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó·46¯Ó‡� Â·Â  ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˘"ÓÓ ÌÈ¯ÂÓ ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆ

 ÚÂ�ÓÏ Ô˙È�˘9%-48%ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰Ó  , ÂÚ·�˘]Ó ¯˙È‰ ÔÈ·[ Ì¯Ë Ì„˜ÂÓ ¯Â¯Á˘
‰ÓÏÁ‰ ."ÔÏÙ˜ ÌÈÏÂÁ ˙È·· ‰˘Ú�˘ ¯˜ÁÓ Ï˘ ÌÂÎÈÒ· Ì‚47 È·‚Ï ÈÎ ¯Ó‡� 33% ÔÓ 

 ‰‡ˆÓ� Ì„Â˜‰ ÊÂÙ˘‡‰ „ÚÂÓÓ ˘„ÂÁ ÍÂ˙· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡ ÂÊÙ˘Â‡˘ ÌÈÏÂÁ‰"‰ÈÚ·"48 
ÔÂ˘‡¯‰ ÊÂÙ˘‡· ÏÂÙÈË· . ˘È˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÈÏÎÏÎ ÏË� ‰ÂÂ‰Ó ¯ÊÂÁ ÊÂÙ˘‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ49.  

__________________ 

 .חו, ממקסיקו  45

השוואה בי� תפיסות : הגורמי� המשפיעי� על אשפוזי� חוזרי� במחלקות הפנימיות", 'מיכל רסי� ואח  46
� .40�44' עמ) Ï‡¯˘È· ˙ÂÁ‡‰ ,180) 2009, "בני משפחה וצוות מטפל, של חולי

47
 

 Uri Balla, MD, Stephen Malnick, MD, and Ami Schattner, MD, "Early 
Readmission to the Department of Medicine as a Screening Tool for 

Monitoring Quality of Care Problems", Medicine 87 (2008), pp. 294-300 . המחקר
  . מה� אושפזו שנית14%.  חולי� ששוחררו לאחר אשפוז ראשו�1,913בח� 

ומחצית� , "באופ� לא פרופורציונלי"נאמר כי מש� האשפוז הראשו� שלה� היה קצר , למשל, כ�  48
 .שוחררו לאחר שני ימי אשפוז

המשמעות הכלכלית של אשפוזי� חוזרי� , "2007האסטרטגיה של הכללית לשנת "על פי מסמ�   49
 .ח לשנה" מיליו� ש�250�300בכללית מוערכת בכ
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 ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ‡Â‰ ¯ˆ˜‰ ÊÂÙ˘‡‰ Í˘Ó˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
 Ï·ÂÒ Ô‰Ó˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈÚ·· ÈÂ‡¯Î „ÈÓ˙ ÏÙËÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ¯˘Ù‡Ó Â�È‡ ‡Â‰ ÔÎ˘

‰ÏÂÁ‰. 

 ÔÓ ÌÈÚ·Â� ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰ ÔÓ ‰ÓÎ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ú„Ï Ì‚ ÊÂÙ˘‡· Ô˙È�˘ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰
Ì„Â˜‰ .˙ÈÏÏÎ‰ È¯·„Ï , ÔÓÊÏ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÈÏÈÏ˘ ¯˘˜ ˘È ÌÈ˙ÚÏ

ÚˆÂÓÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ .Î�Ó È¯·„Ï"È·ÎÓ Ï ,ÙÂ¯Ù '‰È˜Â˜ „Â‰‡ , ˙ÈˆÁÓÎ ÚÂ�ÓÏ ¯˘Ù‡
ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰Ó . 

 

)·( Â˜ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ· ¯˘˜ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ˙ÂÙ
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈÏÂÁ‰ . Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰" „ÂÁ‡ ˜È˙-‰ÏÈ‰˜Â ÊÂÙ˘‡  " ‡ÙÂ¯Ï ¯˘Ù‡˙

ÍÙ‰ÏÂ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰ÏÂÁ‰ ˜È˙· ‰ÏÈ‰˜‰ È‡ÙÂ¯ ÂÓ˘¯˘ ‰Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· .
˙‡ÊÎ ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÈÚÙÓ ˙ÈÏÏÎ‰ ,„·Ï· ‰Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‡È‰ ÚÂ„È‰ ÏÎÎ Í‡ . 

‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÏ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· Ì‚ ˙‡ÊÎ ˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â
ÌÈÏÂÁ ˙È·· ‰ÏÂÁ‰ Ï˘ Â˙ÈÈ‰˘ ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î50 . 

 בח� המשרד את נושא האשפוזי� החוזרי� של חולי� 1994�1996יצוי� כי כבר בשני�  )ג(
מחלקות פנימיות היא כי החזרה לאשפוז ב, בי� היתר, במחקר שפורס� נכתב. 51במחלקות פנימיות

עורכי המחקר המליצו להמשי# ולהעמיק בסוגיה כדי לצמצ� את היק" . תופעה בולטת בישראל
 .עד מועד סיו� הביקורת לא ער# המשרד מחקר נוס" בנושא. התופעה ככל האפשר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Â·‚ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó·˘ ¯Á‡Ó ,
Ú·Â� ¯·„‰Â , ÔÈ·¯˙È‰ ,‰ÏÂÁ· ÈÂ‡¯ ÏÂÙÈË Ú�ÂÓ‰ ¯ˆ˜ ÊÂÙ˘‡Ó , ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰

‰Ï‡ ÌÈÊÂÙ˘‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó ¯¯·Ï È„Î ˙È˙Î¯ÚÓ ‰˜È„· . ˙‡ÊÎ ‰˜È„· Ï˘ ‰È˙Â‡ˆÂ˙
ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡ ˙ËÚÓ‰Â È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ , Ï·Ò ÚÂ�ÓÏ ÍÎÂ

ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁÏ ÌÂ¯‚Ï Û‡Â Ì˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈÏÂÁÓ . 

 כי עבודות שנעשו בישראל בעניי� האשפוזי� 2010שרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר המ
. 52החוזרי� הראו כי שיעור האשפוזי� החוזרי� בישראל דומה לשיעור� במקומות הטובי� בעול�

ע� זאת הוא ציי� כי הוא מודע לסוגיה זו והוסי" כי יבח� את האשפוזי� החוזרי� מ� ההיבט של 
 ". הדלת המסתובבת"ל ויקבע דרכי� לצמצ� את תופעת איכות הטיפו

 

__________________ 

 .137' עמ, "טיפול מרובה תרופות לקשישי�"ה בפרק בעניי� זה ראו ג� בדוח ז  50

 ‰ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ˙ ,)הכללית(נאוה ילי� , )משרד הבריאות( שולמית גורדו�, חוה קליי�, ציונה חקלאי  51
Ï‡¯˘È· , ÊÂÙ˘‡ È�ÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡1994-1996 )1998.( 

 .המשרד לא מסר למשרד מבקר המדינה מסמכי� התומכי� בתשובתו  52
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 טיפול לא מיטבי בחולי� מונשמי� במחלקות פנימיות

Ì È Ó ˘ � Â Ó ‰  ¯ Ù Ò Ó ·  Ï Â „ È ‚: ¯ÙÒÓ Ï„‚Â ÍÏÂ‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 
ÌÈÓ˘�ÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰53ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰  , Û‡ Ì‰· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÌÈ˙ÚÏÂ800 ÌÈÏÂÁ 

ÌÈÓ˘�ÂÓ . ‰ÓÎ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ ·ˆÓ‰ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡ ÍÈ¯ˆÓ Ì‰Ó , ÏÏ‚· Í‡
˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ¯˜ÈÚ·Â ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó Ì‰ ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙ÂËÈÓ· ¯ÂÒÁÓ‰ .

„¯˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰Ï , ˙�˘·2010ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙ÂËÈÓ ˙Â‡Ó ˙Â¯ÒÁ ÂÈ‰  . ¯‡Â�È· ÈÎ ‡ˆÓ�
2010 ÈÏÏÎ ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ· ÂÈ‰ 281 ÔÎÂ ˙ÂËÈÓ 19ÂÙÈËÏ ˙ÂËÈÓ È˙ÓÈ˘� ı¯Ó� Ï54 .

 ¯È„‚‰ „¯˘Ó‰42 ˙ÂËÈÓÎ ı¯‡‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂËÈÓ "¯·‚ÂÓ ÏÂÙÈË " Í¯ÂˆÏ
ı¯Ó� ÏÂÙÈË ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈË , ÁÂÎ ÍÎÏ ‰ˆ˜‰ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡

ÛÒÂ� Ì„‡. 

Ì ˘ � Â Ó  ‰ Ï Â Á  Ï Ú  ˙ „ Á Â È Ó  ‰ Á ‚ ˘  פרס� המשרד חוזר שעסק 1997 כבר בשנת :‰
על כל בתי החולי� הכלליי� להקצות , על פי החוזר. 55ת לטיפול נמר)במחסור במיטות במחלקו

עוד . אחיות להשגחה על חולי� מונשמי� על פי שיקולי הנהלת בית החולי� ומצב� של החולי�
אפשר , נקבע בחוזר כי א� אי� אפשרות להקצות כוח אד� סיעודי להשגחה על החולה המונש�

ושהאחות במחלקה מיומנת " הישג יד מיידי" נמצאת בובלבד שאחות, להסתפק בניטור אלקטרוני
 .בקבלת התראות מכשירי הניטור ומבינה את משמעות�

 Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ „ÁÂÈÓ Ô˜˙ Ú·˜ ‡Ï ¯ÊÂÁ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ô‰Â ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ Ô‰ 
 ÌÈËÒÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙÂ ‰Ó˘�‰ È‡�ÎËÎ- ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈÓ˘�ÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ¯Â·Ú 

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ,ÂÁ‰ È˙·ÂÌ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰· ÌÈÏÙËÓ ÌÈÏ . Ô˜˙˘ ¯Á‡Ó
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈÁ‡‰ Ô˜˙Ó ‰Â·‚ ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈÁ‡‰56 , ÌÈÏÂÁ‰

 ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÂ ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈÓ˘�ÂÓ‰
ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜ÏÁÓ· Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÏÂÙÈËÏ ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ .Â�ÍÎ ÏÚ ÛÒ , ÏÂÙÈË‰

ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆÏ ‰„Â·Ú ÒÓÂÚ ¯ˆÂÈ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÓ˘�ÂÓ ÌÈÏÂÁ· , ˘˘Á ‰ÏÂÚÂ
‰Ï‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ¯‡˘Ï Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ Ì‚ Ú‚ÙÈÈ˘. 

ÌÈÓ˘�ÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ·˜Ú ,ÌÈÏÂÁ È˙· ‰ÓÎ· ,·Ó¯ Ì‰·"Ì , ÂÊÙ˘Â‡ Ì‰
ÌÈÏÈ‚¯ ÊÂÙ˘‡ È¯„Á· .Ù ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó ˘˘Á ˘È ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˙ÂÈÓÈ�

 Â�È‡˘ ÌÂ˘Ó È�Ï˘¯ ‡ˆÓÈÈ ÂÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰˜ÏÁÓ· ‡ˆÓ� Â�È‡˘ Ì˘�ÂÓ ‰ÏÂÁ· ÏÂÙÈË˘
ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈË¯„�ËÒ‰ ÈÙÏ ‰˘Ú�. 

 ·ˆÓ ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ,ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡ ÌÈÓ˘�ÂÓ ÌÈÏÂÁ Â·˘È·ËÈÓ‰ . 

Ì È Ó ˘ � Â Ó  Ì È Ï Â Á Ï  ‰ ˘ „ Á  ˙ Â È Á ‡  ˙ � È ˜ בעקבות עיצומי� שנקטו האחי�  :˙
התחייב משרד , לאחר סיו� הביקורת, 2011והאחיות במחלקות הפנימיות בבתי החולי� בינואר 

__________________ 

53  � .חולי� שאינ� מסוגלי� לנשו� בכוחות עצמ� ויש לסייע לה� לנשו� בעזרת מכשירי� מתאימי
54  � .2010ינואר , ÈÂ˘È¯· ˙Â„ÓÚÂ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ, נתוני המשרד: המקור. ללא מיטות טיפול נמר, ביניי

 .2/97חוזר מינהל רפואה   55
יצינית הדסה ובי� הסתדרות האחי� הכללית והסתדרות מד, הסכ� קיבוצי מיוחד שנחת� בי� הממשלה  56

לגבי מחלקות חדשות שנוספו מאותה עת כי לכל אחת משבע , בי� היתר,  קובע1997והאחיות באפריל 
, ובמחלקות הפנימיות,  משרות של אחיות3.5המיטות הראשונות במחלקת טיפול נמר, יש להקצות 

� שכתוב בו אחיות הכוונה ג� בכל מקו.  משרת אחות לכל מיטה0.85יש להקצות רק , לעומת זאת
� .לאחי
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האוצר לעדכ� את תקינת כוח האד� הסיעודי המטפל בחולי� המונשמי� במחלקות הפנימיות בבתי 
 . תקני אחיות�190לית ובהדסה באמצעות תוספת של כשל הכל, החולי� הממשלתיי�

 Ì˘ÈÈÏ ˘È ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ˘˜‰ ÊÂÙ˘‡‰ È‡�˙ ÁÎÂ�˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ Ì„˜‰·. 

 

 אשפוז במחלקות שאינ� מתאימות 

ולכ� , בכל מחלקה יש צוות רפואי וסיעודי שצבר ניסיו� בטיפול בסוגי הבעיות המטופלות במחלקה
כל חולה צרי# להתאשפז במחלקה המתאימה לאופי מחלתו ולסוג הבעיה הרפואית שממנה הוא 

 .סובל

 ÈÙÂ‡ ÈÙÏ ÌÈÎÈÈ˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈÏÂÁ‰Ó ‰ÓÎ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓÏ Ì˙ÏÁÓ ,·Ï ˙Â˜ÏÁÓ ÔÂ‚Î ,ı¯Ó� ÏÂÙÈË ,‰È‚ÂÏÂ˜�Â‡ , ‰È‚ÂÏÂ¯Â‡

‰È„ÙÂ˙¯Â‡Â ,ÍÙ‰Ï ÔÎÂ :ÈÙÏ˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙ÏÁÓ ÈÙÂ‡ 
 ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó)ÔÈÈÂÂÏ ˙Â˜ÏÁÓ .( Ô‰ÈÏ‡˘ ˙Â˜ÏÁÓ‰ È‡ÙÂ¯ ÌÈˆÏ‡� ÔÎ ÏÚ

ÌÈÏÂÁ· ÏÙËÏ È„Î ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· ¯Â·ÚÏ ÌÈÏÂÁ‰ ÌÈÎÈÈ˘ .Î�Ó È¯·„Ï"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï ,
È‡Â ÌÈ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ ‰¯˘Î‰ ·˜Ú ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Ú‚Ù� ‰Ê ·ˆÓ·-Â�ÈÓÊ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙

ÌÈ¯Â˜È·· .˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙Á‡ Ï‰�Ó È¯·„Ï , ÌÈÎÂÒÎÒ Ì‚ ÌÈ¯ˆÂ� ‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓ·
˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÌÚ ÌÈ¯˙ÂÈÓ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡ˆÓÈÈ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ‡Ï ˙Â˜ÏÁÓ· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
È�Ï˘¯ . 

 

 סגירת חדרי מיו� עקב תפוסה גבוהה

 מהפוני� לחדרי המיו� מתאשפזי� 30%�50% .בחדר המיו� נעשה לפוני� בירור רפואי ראשוני
מחלקות פגיות ומחלקות , מחלקות טיפול נמר), בה� מחלקות פנימיות, במחלקות אשפוז שונות

לעתי� כשאחוזי התפוסה בבתי החולי� גבוהי� ביותר מודיע . שהתפוסה בה� גבוהה, יולדות
בה� עומס מיוחד ומורה לו על מחלקות בתי חולי� שיש ) א" מד�להל� (המשרד למג� דוד אדו� 

א מפנה את "לפיכ# מד. אלא א� כ� קיימת סכנת חיי�, שלא להפנות לבתי חולי� אלה חולי�
 . מקצת� מרוחקי� ממקו� מגורי החולי�, החולי� לבתי חולי� אחרי�

עשרות פעמי� נסגרו , 2010 ועד ספטמבר 2008הבדיקה העלתה כי על פי רישומי המשרד מאוגוסט 
והחולי� הופנו לבתי , העמק וברזילי, �"רמב, כגו� שיבא, בבתי חולי� ברחבי האר)חדרי מיו� 

 . מקצת� מרוחקי�, חולי� אחרי�

È�ÂˆÈ˜ „Úˆ ‡È‰ ÔÂÈÓ È¯„Á ˙¯È‚Ò ,Ú�Ó� È˙Ï· ÌÈ˙ÚÏ , ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙Â˘˜ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘
 Â·ˆÓ ¯ÈÓÁÈ ˜ÁÂ¯Ó ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ‰¯·Ú‰‰ ·˜Ú˘ ˘˘Á ˘È˘ ÌÂ˘Ó ÊÂÙ˘‡Ï ˙˜˜Ê�‰

Ï˘ È‡ÂÙ¯‰‰ÏÂÁ‰  . 

 

✯ 
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ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰˘˜ ÊÂÙ˘‡ ˙˜ÂˆÓ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ ÔÓ :ÌÈ¯„Á· ˙ÂÙÈÙˆ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ÌÈÏÂÁ ,
ÏÎÂ‡ È¯„Á·Â ˙Â�Â¯„ÒÓ· , Ì‚ ¯‡˘‰ ÔÈ· Ì‰Ï˘ ˙Â˜·„È‰‰ ˙�ÎÒ ˙‡ ¯È·‚Ó ¯·„‰Â

Ë¯Ù‰ ˙Ú�ˆ·Â Ì„Â·Î· Ú‚ÂÙÂ ÌÈ„ÈÓÚ ÌÈ˜„ÈÈÁ· ; ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ ·˜Ú
È„Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ Í˘Ó· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ,˘ÈÂ ÔÎÏÂ ÈÂ‡¯ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡ Ì‰˘ ˘˘Á 

·Â˘ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó Ì˜ÏÁ ; ı¯Ó� ÏÂÙÈË ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÓ˘�ÂÓ ÌÈÏÂÁ
˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ,È�Ï˘¯ ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÔÎÏÂ ; ÌÈ¯‚Ò� ÔÂÈÓ È¯„Á

˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ˙ÚÏ ,Ì·ˆÓ ˙‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ˜ÁÂ¯Ó ÌÈÏÂÁ È˙·Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÈÈ�Ù‰Â ; ÌÈÏÂÁ
˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , ˙Â˜ÁÂ¯Ó Ô‰Ó ‰ÓÎ

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰Ó ,˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ È‡ÙÂ¯ ÌÈˆÏ‡� ÔÎÏÂ ,‰„Â·Ú· ÌÈÒÂÓÚ‰ , ¯Â·ÚÏ
˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÂÁ

˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· , ¯È·‚Ó ¯·„‰Â˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ˙‡ „Â‡Ó. 

ÌÈÏÂÁÏ Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· „Â‡Ó ˙Ú‚ÂÙ ÏÈÚÏ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ , ÌÈ·¯ÒÓ˘ ˘ÈÂ
Ì˙Â‡È¯· ÔÂÎÈÒÓ ˘˘Á‰ Ï˘· ‰Ï‡ ÌÈ‡�˙· ÊÙ˘‡˙‰Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , È�· ÌÈ˙ÚÏ ‰Ê ·ˆÓ·

È‡ÂÙ¯‰ Ï‚Ò‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈÏ‡· ÌÈ·È‚Ó ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ Ì˙ÁÙ˘Ó. 

 Â�„ ‡Ï ÌÈ�˘ Í˘Ó··ˆÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙Â�Â¯˙Ù· ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó , ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚÂ
ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰ ÈÂ�È˘Ï ¯˙Ï‡Ï . 

 

 

 כוח אד� רפואי וסיעודי במחלקות פנימיות 

ולדעת , �OECD נפש במדינות ה�1,000 רופאי� ל3.1 נפש לעומת �1,000 רופאי� ל3.4בישראל יש 
" חשש להתפתחות של מצוקה" המשרד שיש  ציי�2008ע� זאת בשנת . 57המשרד שיעור זה סביר

תקנו� כוח האד� הרפואי .  אי� די אחיות בישראל�אשר לאחיות . במקצוע הרפואה הפנימית
יש לציי� שבתקינת הרופאי� כלל לא . והסיעודי מבוסס על מספר המיטות שבתעודת הרישו�

מובאי� בחשבו� שינויי� ואילו בתקינת האחיות , מובאי� בחשבו� שינויי� של תפוסת מיטות בפועל
 ). ראו להל�(אלו בדיעבד 

 

 

 רופאי במחלקות הפנימיות

 תקינה לא מעודכנת

 כבר בדוח קוד�. ומאז עודכנה כמה פעמי�, 1976היא נקבעה בשנת . תקינת הרופאי� מיושנת .1

על פי ". שיטת התקינה אינה מתאימה עוד לצורכי מערכת הבריאות" נקבע ש58של מבקר המדינה
__________________ 

57   Ï‡¯˘È· È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ ÔÂ�Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„- È�ÂÈ 2010 ,בהמש� (21' עמ �בדוח ). ראו ג
 נפש למרות הזדקנות האוכלוסייה �1,000שנתית בשיעור הרופאי� ל�נאמר כי מסתמנת מגמת ירידה רב

קד� להגדלת מספר הסטודנטי� לרפואה בישראל על כ! המליצה הוועדה לפעול בה. וצרכי� עתידיי�
בכפו% לבחינה מחודשת של שיעור , 2014 בשנה משנת �800 ולהגדלתו לכ2012בכל שנה משנת 
 . נפש�1,000 רופאי� ל�2.9 לא יפחת מ2025כדי ששיעור הרופאי� בישראל בשנת , הרופאי� בישראל

58   È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009( , רפואי וסיעודי"בפרק �355' עמ, " תמונת מצב� כוח אד . 
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 3.45דהיינו רופא אחד לכל ,  רופאי�11צריכי� לעבוד , למשל,  מיטות38במחלקה שבה , נההתקי
 ).  התק��להל�  (59חולי� בממוצע

‰�È˜˙‰ ÈÓÎÒ‰· ÚÂ·˜‰ ¯ÙÒÓ‰ ÔÓ ÔË˜ ‰˜ÏÁÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯ÙÒÓ ÌÈ˙ÚÏ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,
 ÏÙËÓ Ì‰·˘ ÌÈÏÂÁ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ ˘È ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· Â˜„·�˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ Ú·˘·
 ÚÂ·˜‰ ÔÓ ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ· ‡ÙÂ¯ ÏÙËÓ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎÂ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÚˆÂÓÓ· ‡ÙÂ¯ ÏÎ

Ô˜˙· ,Ó ¯˙ÂÈ „Ú ÌÈ˙ÚÏ-88%) · „Á‡ ‡ÙÂ¯ ÏÙÈË ÈÏÈÊ¯·· „ ˙ÈÓÈ�Ù ‰˜ÏÁÓ·-6.5 ÌÈÏÂÁ 
 ˙ÓÂÚÏ ÚˆÂÓÓ·3.45Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ  .(Ô˜˙‰Ó ÔË˜ ÏÚÂÙ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯ÙÒÓ˘ Ô‡ÎÓ , ¯·Â‚ ÔÎÏÂ

ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ ÒÓÂÚ‰ ,ÈÚ¯ÂÎ Ì‰ÂÏË�‰ ˙Á˙ Ì . 

¯Ó‡� Ì„Â˜‰ ÁÂ„·, ¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÎ" È˙·· ˜ÒÚÂÓ‰ È„ÂÚÈÒ‰Â È‡ÂÙ¯‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰
ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ·˘‰ ˙Â�˘· „ÂÚ ÂÚ·˜�˘ ‰�È˜˙ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÈÙ ÏÚ Ú·˜� ÌÈÏÂÁ‰ .

ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â‡·˘ ÌÈ�˘· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â�Î„ÂÚ ‰�È˜˙‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ ...ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÈÈÂ�È˘ , ÏÂ„È‚
˙Â�˜„Ê‰Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰‰ ,˙˙Â ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰- ˙ÂÚÂˆ˜Ó

„ÂÚÈÒ‰Â ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙· , ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï Ì„‡ ÁÂÎ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÏÈ„‚Ó ‰Ï‡ ÏÎ
È·ËÈÓ‰ Â˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ,˙È�Î„Ú ‰�È˜˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÎÏÂ . ‰�È˜˙‰ ÔÂ�‚�Ó˘ ÍÎÏ

Ù¯· ÂÏÁ˘ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Ï Ì‡˙Â‰ ‡ÏÂ ÌÈ�˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ‰�Â˘ ‡Ï ˘È ‰È‚ÂÏÂ�ÎË·Â ‰‡Â
Ì„‡ ÁÂÎ· ‰˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ¯˜ÈÚ· ." 

" מודל התקינה"בדיקה של ) י" הר�להל� ( יזמה ההסתדרות הרפואית בישראל 2007בשנת  .2
נבחנה הפעילות של , בי� היתר. הרצוי במחלקות האשפוז השונות באמצעות שתי חברות פרטיות

שעל פי תעודת הרישו� שלו ,  במרכז הרפואי הממשלתי וולפסו� בחולו�הרופאי� במחלקה פנימית
,  רופאי� במחלקה�11בעת הבדיקה שנעשתה אז היה תק� ל.  מיטות38אישר המשרד להציב בה 
על נתוני תפוסת המיטות , בי� היתר, התבסס" מודל התקינה. " רופאי�16ואילו בפועל הועסקו בה 

 .�118% כ� 2005�2006הממוצעת שנמדדה במחלקה בשני� 

 ÌÂÎÈÒ·"‰�È˜˙‰ Ï„ÂÓ "‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï Â�Á·�˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ˘ ·˙Î� , ÔÂ‚Î
‰ÒÂÙ˙Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ , ‰·˘ ˙ÈÓÈ�Ù ‰˜ÏÁÓÏ38 ˙Âˆ˜‰Ï ˘È ˙ÂËÈÓ 17 ˙Â‡ÏÓ ˙Â¯˘Ó 

ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ,Ó ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ-50%‰˜„·�˘ ‰˜ÏÁÓ‰ Ô˜˙Ó . 

¯�È˜ ÈÒÂÈ ¯Ó ,�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ� Ô‚Ò‰ , ˙�È˜˙ Â˙Ú„Ï ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï ¯ÒÓ
 ‡È‰ ˙ÓÈÈ˜‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰"‰¯„‚‰· ˙ÈËÒÈ�Â¯Î�‡ ,˙ÈËÒÈ�Â¯Î�‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰�È˜˙ ... ¯·ÎÂ

11ÂÊ ‰�È˜˙ ÈÙÏ ÌÈ„·ÂÚ ‡Ï˘ ÌÈ�˘  ." 

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÏÎ· ‡ÙÂ¯ ˙Â¯˘Ó ˙Â‡Ó ˙Â¯ÒÁ˘ ÍÈ¯ÚÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,
 ÂÈ¯·„ÏÂ"ÙÂ¯‰ ˙�È˜˙ ‡˘Â� ¯‡ÂÂˆ ÏÚ ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈÁÈ¯ È�·‡ Ì�È‰ ÌÈ�˜˙ ˙ÙÒÂ‰ È‡Â ÌÈ‡

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ." 

ÈÓ�È„ ÌÂÁ˙ ‡Â‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙ ,ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈÏÁ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË·Â .
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È¯·„Ï , ı·˘Ï ˙Â˘ÈÓ‚ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÏ ˙˙Ï ˘È ‰·¯‰ ˙ÂÈÓ�È„‰ ¯Â‡Ï

 ˙ÏÈ·Î ‡ÏÏ Ì„‡ ÁÂÎ"ÒÂ�Ï Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘‰�È˜˙ ˙Â‡Á." 

 

__________________ 

 .השתלמויות ויו� חופשה לאחר תורנות, מילואי�, חופשות לידה, תק! זה כולל חופשות  59
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˘�Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ó
 ‰�È˜˙ ˙ËÈ˘ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙�È˜˙ ‡˘Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰

Ë¯Ù· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â ÏÏÎ· ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ‰˘„Á . ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÈÂ‡¯
Ï Ú·˜È˙˘ ‰˘„Á‰ ‰�È˜˙‰ ˙ËÈ˘ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ ÌÈ˘Â„ÈÁ

˙Á‡Â .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰˘˜‰ ‰˜ÂˆÓ‰ ÁÎÂ� ,‰�È˜˙Ï ÌÈÈ„ÈÓ ˙Â�Â¯˙Ù Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˘È , Ï˘ÓÏ
 ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â�‚�Ó· ·Ï˘Ï Ô˙È� Ì‡ ˜Â„·Ï"˙Â˘ÈÓ‚ "Ì„‡ ÁÂÎ ÏÂ‰È�·. 

 

 עומס עבודה

1. Ì È ‡ Ù Â ¯ ‰  Ï Ú  Ï Ë Â Ó ‰  ‰ „ Â · Ú ‰  Ò Ó Â Ú: ÏÚ ÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ 
Ó‰ È‡ÙÂ¯ÌÈ�˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ¯·‚˙‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁ : ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ Í˘Ó·

 ÌÈ·¯ ÌÈ¯Â¯Á˘Â ÌÈÏÂÁ Ï˘ ˙Â·¯ ˙ÂÏ·˜- „Ú 40 ÌÂÈ· ‰�ÓÓ ÌÈ¯Â¯Á˘Â ‰˜ÏÁÓÏ ˙ÂÏ·˜ 
„Á‡ ‰„Â·Ú ;‰�˙˘‰ ÌÈÏÂÁ‰ ÏÈ‰Ó˙ , ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ˘ ÌÈ˘È˘˜ ¯ÂÓ‡Î Ì˙È·¯Ó ÌÂÈÎÂ

˙Â·¯ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ .˙‡Ê „·ÏÓ ,ÂÓ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚÚÂˆ˜Ó‰ ÈÊ¯ ˙‡ ÌÈÁÓ˙ÓÏ ˙Â�˜‰Ï ÏË ,
ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÛÒÂ� .ÔÎ ÂÓÎ , ¯„ÚÈ‰Â ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ·¯‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ·˜Ú

‰ÏÂÁ‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÎÏ „ÈÓ˙ ÌÈ·Â˘˜ Ì�È‡ ÌÈ‡ÙÂ¯˘ ˘˘Á ˘È ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡�˙ , ÌÈ˘ÂÚ
"Í¯„ È¯ÂˆÈ˜" ,˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜ÓÂ È„Ó Ì„˜ÂÓ ÌÈÏÂÁ ÌÈ¯¯Á˘Ó. 

2. Ó ˙ Ó ‰  ˙ „ Â · Ú  È ‡ � ˙Ì ‰ È Ï Ú  ‰ „ Â · Ú ‰  Ò Ó Â Ú Â  Ì È Á: רופא מתמחה במחלקה 
ולאחר התורנות ,  שעות בס# הכול�26כ,  למחרת ברציפות10.00 עד �8.00פנימית עושה תורנות מ
לעתי� בזמ� ההיעדרות החולה .  שעות�24 וחוזר לעבוד רק למחרת אחרי כ60הוא עוזב את המחלקה

יודע א� האבחו� שלו והטיפול שקבע והרופא המתמחה אינו , משתחרר או עובר למחלקה אחרת
 שעות פוגעת ביכולת השיפוט 26יש חשש שעבודה רצופה של , נוס" על כ#. אכ� היו נכוני�

המקצועי של הרופא המתמחה וכ� עולה חשש שתכיפות התורנויות ועומס העבודה אינ� מאפשרי� 
. רי� ע� החולי� מועטג� הזמ� המיוחד לבירו. לרופאי� המתמחי� להתעדכ� בחומר מקצועי כראוי

, לנו הרופאי� אי� זמ� לשבת ע� החולי�", לדברי מתמחה ברפואה פנימית בבית החולי� בנהריה
 ".61להקשיב לה� ולבעיותיה� ולהיות קשובי� לפ� האישי והרגשי שלה�

ÂÚ‚ÙÈÈ ÌÈÏÂÁÏ Ô˙È�‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡Â ˙ÂÁÓ˙‰‰ ˙ÂÎÈ‡˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ . 

מתמחי� , לעתי� יותר מעשר בחודש, מחייב מתמחי� לעשות תורנויות רבותה, עקב עומס העבודה
ויש בתי חולי� שבה� כמעט לא נקלטי� מתמחי� , אינ� מעונייני� לעבוד במחלקות הפנימיות

 כמעט אינה ממומשת מפני שה� אינ� מעונייני� לעשות 62ג� הסתייעות ברופאי חו). במחלקות אלו
לפיכ# לעתי� נמצאי� במחלקה רק שניי� או שלושה . נאי� אלותורנויות במחלקות הפנימיות בת

. �65שמספר� הכולל מגיע לפרקי� ל, המבצעי� קבלות ושחרורי� ומטפלי� בכל החולי�, רופאי�
י ומנהל מחלקה פנימית בבית "ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בהר"יו, ר דרור דיקר"לדברי ד

כעשרי� חודשי� מארבע " נטו"נמצא במחלקה הפנימית רופא מתמחה , החולי� השרו� של הכללית
רופאה הרה אינה , לדבריו, נוס" על כ#. שנות התמחותו עקב הצור# להשתל� ג� במחלקות אחרות

 .ולאחר הלידה היא נעדרת מהעבודה עקב חופשת לידה, עושה תורנויות מהחודש החמישי להריונה

__________________ 

 .לעתי� תורני� שעבדו שלוש משמרות רצופות נשארי� במחלקה עוד כמה שעות  60
 .44' עמ, )2010יולי �יוני (ÂÙ¯‰ ÔÓÊ‡‰, "המתמחה", עדי להב  61
 . לסגל בית החולי� א� מגויסי� לצור� ביצוע תורנויותרופאי� שאינ� משתייכי�  62
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˙ÈÓÈ�Ù ‰‡ÂÙ¯· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÁÓ˙Ó „„ÂÚÏ ˘È .ÌÈ‡ÙÂ¯‰ „È˙Ú· Â˘Ó˘È˘ ‰Ï‡ Ì‰ ÌÈÁÓ˙Ó‰ 
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯. 

 

 מצוקת כוח האד� בפריפריה

‰È¯ÙÈ¯Ù· ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,‰˜Â¯ÂÒ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ ,
˙ÏÈ‡ „Ú ÌÂ¯„‰ È·˘Â˙ ÏÎ ˙‡ ˙¯˘Ó‰ , ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ2009 

 ˜¯ Â· Â˜ÒÚÂ‰43· ÌÈÁÓ˙Ó  ÌÂ˜Ó55 ,Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ .‰È¯‰� È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ì‚ ,
ÏÈÏ‚‰ È·˘Â˙ ˙‡ ˙¯˘Ó‰ , ÌÈ�˜˙‰Â ÌÈ‡ÓÈ�Ù ÌÈ‡ÙÂ¯ ÌÈ¯ÒÁ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ

ÌÈ˜ÈÙÒÓ Ì�È‡. 

1. ‰ È ¯ Ù È ¯ Ù Ï  ¯ · Ú Ó  „ Â „ È Ú:  אישר הממונה על השכר והסכמי 2009בסו" שנת 
, על פי תכנית זו. בר רופאי� לפריפריהתכנית לעידוד מע, לבקשת הכללית, העבודה במשרד האוצר

: יינתנו לשמונה רופאי� במחוז הצפו� ולשמונה רופאי� בבית החולי� סורוקה מענקי� כספיי�
ח והחזר הוצאות בכנסי� שנתיי� " ש3,000החזר שכר דירה חודשי עד , ח" ש79,000מענק שנתי עד 

 .עד שלוש שני�נקבע כי המענקי� יינתנו לתקופה של . ח בשנה" ש10,000עד 

ולכ� ג� הוא הכי� תכנית לעידוד , לדעת משרד הבריאות יש להגדיל את תקני הרופאי� בפריפריה
בפריפריה " שנת שירות"המשרד בוח� אפשרות של , ל המשרד"לדברי מנכ. מעבר רופאי� לפריפריה

 .למי שמבקש להתמחות במקצועות מבוקשי� במרכז האר)

 במשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר הממונה על השכר והסכמי העבודה
י אישור "עפ, קיימת הבנה שתכנית דומה תוצע במקומות בפריפריה שייקבע שהדבר נחו)" כי 2010

 ".ספציפי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙È�Î˙‰ ˙‡ Ì„˜‰· Ì˘ÈÈÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈ‡ÙÂ¯ ¯·ÚÓ „Â„ÈÚÏ‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ , È˙·· ‰˙˘Ú�˘ ÈÙÎ

˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ . 

2. È ‡- ¯ Â · ‚ ˙ Ï  Ú ‚ Â � ‰  Ï Î ·  ı ¯ ‡ ‰  Ê Î ¯ Ó Ï  ‰ È ¯ Ù È ¯ Ù ‰  Ô È ·  Ô Â È Â Â ˘
˙ Â ‡ È ¯ · ‰  È „ È ‚ ‡ ˙  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  Ì È ‡ Ù Â ¯ בכמה מבתי החולי� מתגברי� את  :‰

הצוותי� הרפואיי� במחלקות האשפוז העמוסות בעזרת רופאי� שמועסקי� בבתי החולי� שלא על 
, למשל, כ#. 63בעיקר מתאגידי בריאות, ני� הרגילי� אלא באמצעות מקורות מימו� שוני�פי התק

נות� "מנהל מחלקה פנימית מסר לנציגי משרד מבקר המדינה שכדי להשיג רופאי� נוספי� הוא 
יש לציי� כי  ".רופא מומחה לשלוש שעות ביו� ומקבל תק� למספר רופאי� באמצעות קר� המחקרי�

המועסקי� בתאגידי בריאות אינ� מתגברי� את המחלקות הפנימיות אלא עוסקי� מרבית הרופאי� 
 .64וה� מתוגמלי� לפי מספר הניתוחי� שה� עושי�, בניתוחי�

__________________ 

63
 

תאגידי בריאות ליד בתי החולי� הכלליי� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג� מבקר המדינה 
 .399' עמ, "הממשלתיי�

הסדרי� כלכליי� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , בעניי! שיטות תגמול בתי חולי� ראו מבקר המדינה  64
 . ואיל�497' עמ, "ות החולי� לבתי החולי� הכלליי� והשפעת� על המבוטחי�בי! קופ
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ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ È˙·Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ,‰È¯ÙÈ¯Ù· ¯˜ÈÚ· ,˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Ó ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÒ�Î‰ ÔÈ‡ , Ì‰Â
�‰ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙˜ÒÚ‰ Í¯ÂˆÏ ‰Ê ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˘¯„

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· . 

È‡‰ ÁÎÂ�-ı¯‡‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘ , È‰Ó ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÂÓÂˆÓˆÏ ˙ÂÁÙÏ Â‡ Â˙ÚÈ�ÓÏ ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ . 

 

 מצוקה בתחו� הרפואה הפנימית וחשש ממחסור ברופאי� פנימאי�

 �90 היו בישראל כ2009בשנת . להרפואה הפנימית היא ציר מרכזי במערכת הרפואית בישרא
שבמהלכ� קיבלו המומחי� ,  אשפוזי��364,000במחלקות אלו נעשו כ. מחלקות פנימיות

שני� רבות נחשבה המחלקה . המקצועיי� אלפי החלטות ועשו פעולות רבות לאבחו� ולטיפול
. 65"ואהמלכת הרפ"והרפואה הפנימית הוגדרה , שיש לה מומחיות מיוחדת" על�מחלקת"הפנימית ל

היה ברור לכל בוגר מצטיי� בפקולטה לרפואה "עד לפני כשלושה עשורי� , לדברי אנשי מקצוע
 , 66"שעליו לבחור במקו� הראשו� בהתמחות ברפואה פנימית, שאינו מתעניי� במקצועות הכירורגיי�

 . על ואיישו את המכוני� המקצועיי��והמתמחי� במחלקות הפנימיות היו למומחי

אמנ� היא המשיכה להיות גור� .  התעמע� מאוד זוהרה של הרפואה הפנימיתבמרוצת השני�
 וסקר את 2009במאמר שפורס� בשנת . א# מתמחי� לא רצו לעבוד בתחו� זה, מאשפז מרכזי

בכל מחלקה פנימית חסרי� לפחות שני מתמחי� : כי, בי� היתר,  נאמר67הנעשה במחלקות הפנימיות
 תח תהלי# של התמקצעות שהביא לידי יצירת התפ; יומית�בממוצע בפעילות היו�

תהלי# ; והדבר עלול להרתיע רופאי� צעירי� מלעסוק ברפואה הפנימית, 68"התמחויות�תת"
ההתמקצעות יצר למקצוע הרפואה הפנימית דימוי של מקצוע מיוש� המשמש רק עמדת זינוק לעבר 

מוכשרי� בעלי שאיפות והוא מאיי� לרוק� את המחלקות הפנימיות ממתמחי� , "על�התמחות"
 . התקדמות

¯‰ È�Â˙� ÈÙÏ"È ,· ˙ÈÓÈ�Ù ‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÓ˙‰ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯ÙÒÓ-2010Î· ÔË˜ -30% 
 ˙�˘· ÂÊ ˙ÂÁÓ˙‰ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯ÙÒÓÓ2000 ; ˙‡ ÌÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÔÓ ‰ÓÎ

‰˙ÓÏ˘‰ È�ÙÏ ˙ÂÁÓ˙‰‰ ; ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ¯ÁÂ·‰ ˘È ˙ÈÓÈ�Ù ‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÈÓÈÈÒÓ‰ ÔÈ·Ó
· ˙ÂÁÓ˙‰ÏÂ"˙ÂÁÓ˙‰-ÏÚ" ,ı¯Ó� ÏÂÙÈËÂ ‰È‚ÂÏÂÈ„¯˜ ÔÂ‚Î ,‰· ˜ÂÒÚÏÂ , Ì�È‡ Ì‰ ÔÎÏÂ

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÏÏÎ ÌÈ„·ÂÚ ;˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÊÂÚ˘ ÌÈ‡ÓÈ�Ù ÌÈ‡ÙÂ¯ ˘È. 

לבחינת "בה� הוועדה , בעשור האחרו� חזו גורמי� שוני� שמקצוע הרפואה הפנימית יהיה במצוקה
 בידי מר אהוד 2000שמונתה בשנת , ) ועדת אמוראי�להל� " (הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה

ל "מנכ, אבי ישראלי'  בידי פרופ2009וכ� ועדה פנימית שמונתה במרס , ראש הממשלה דאז, ברק
 . המשרד דאז

לבטל בהדרגה את הסכמי , בי� היתר,  והמליצה2002ועדת אמוראי פרסמה את מסקנותיה עוד בשנת 
ל המשרד " בידי מנכ2009הוועדה הפנימית שמונתה במרס . יטותהתקינה המושתתי� על מספר המ

__________________ 

:  מלכת הרפואה�המחלקה לרפואה פנימית " ,יחזקאל סידי ודוד עזרא, יהודה שינפלד :ראו למשל  65
להציל את , רפואה פנימית", אריה דיי!; 836' עמ, )ÂÙ¯‰, 140) 2001‡‰, "השבת עטרה ליושנה

 .10' עמ, )2009מאי �אפריל(  ÂÙ¯‰ ÔÓÊ‡‰,"המלכה
 .836' עמ, ˘Ì, יחזקאל סידי ודוד עזרא, יהודה שינפלד  66
 .65ראו הערה , אריה דיי!  67
 .במחלה יחידה או בתופעה יחידה, ענפי רפואה המתמחי� באיבר יחיד בגו%  68
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" 2010 יוני �דוח הוועדה לתכנו� כוח אד� רפואי וסיעודי בישראל " את 2010דאז הגישה ביוני 
 ). 2010 דוח הוועדה לכוח אד� �להל� (

 È˙˘ ˙¯È‚ÒÏ ÂÓ¯‚ ˙ÂÈÂ�¯Â˙· ÌÈÁÓ˙Ó ı·˘Ï È˘Â˜‰Â ÌÈ‡ÓÈ�Ù ÌÈ‡ÙÂ¯· ¯ÒÁ‰˘ ÔÈÂˆÈ
 ˙Â˜ÏÁÓ ‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈÏÂÁ È˙· È�˘· ˙ÂÈÓÈ�Ù)‰È¯‰�Â ‰˜Â¯ÂÒ ( ˙�˘·2010 . ÏÚÂÙ· Ì�Ó‡

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ¯‡˘Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÌÚ Â¯·ÚÂ‰ Ô‰Â ÌˆÓÂˆ ‡Ï ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓ ,
 ÏÙËÏ ÂˆÏ‡� Â¯‚Ò�˘ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÓ ˙ÂËÈÓ‰ Â¯·ÚÂ‰ Ô‰ÈÏ‡˘ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÌÏÂ‡

ÌÈÏÂÁ ¯˙ÂÈ·69 . 

ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÌÂÁ˙· ‰˜ÂˆÓ Á˙Ù˙˙˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÚ Ê‡Ó ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ÂÙ
˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ,‰¯ÈÓÁ‰Â ‰ÎÏ‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˜ÂˆÓ‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â . 

 � ובכלל זה המחסור ברופאי� פנימאי� �המשרד מסר למשרד מבקר המדינה כי המחסור ברופאי� 
רק , לדבריו. תוהבריאות של הכנס, הרווחה, בה� ועדת העבודה, עלה בדיוניה� של ועדות רבות

 נענו משרד האוצר והמועצה להשכלה גבוהה לבקשות המשרד להגדיל את מספר 2008בפברואר 
 המשרד הסביר כי נושא כוח האד� הרפואי היה נתו� בבוררות בשני� . הסטודנטי� לרפואה

המשפטי� וראש , משרדי האוצר(וא" שמדיניות משרדי הממשלה שעסקו בבוררות , 2007�2008
העמיד אותו בראש , המשרד עסק בו באופ� עקבי ובהתמדה, הייתה שלא לעסוק בנושא) הממשלה

בישיבות ועדות הכנסת ובדיוני� בי� , סדר העדיפויות שלו והעלה אותו שוב ושוב בישיבות ממשלה
 . משרד הבריאות למשרד האוצר

ולכ� , משרד האוצר מסר בתשובתו כי יש מחסור ברופאי� מומחי� בתחומי� שאינ� מבוקשי�
הוספת תקני� , לדעת משרד האוצר. ראשית כל יש להגדיל את מספר המתמחי� במקצועות במצוקה

ועל משרד , ובכלל� לרפואה הפנימית, לבתי חולי� לא תקל את גיוס המתמחי� למקצועות מסוימי�
ניהול (את הסמכויות הנדרשות לצור# תכנו� כוח האד� הרפואי " לקחת לידיו"הבריאות 
 .בהתא� לצרכי� הלאומיי�) תההתמחויו

ר האיגוד הישראלי לרפואה "הרופא הראשי של הכללית ולשעבר יו, חיי� ביטרמ�' לדברי פרופ
) 'תקני ברבש'(התחוללה בעבר ) ג� ללא תוספת מיטות(זריקת עידוד של תקינה ", י"פנימית בהר

יגדל מספר , ויותהשפעתה תהיה מיידית שכ� מיד ע� הורדת מספר התורנ. 70וחייבת לקרות שוב
זו הדר# ... ירד העומס על הרופאי� הבכירי�, תשתק� המשיכה למקצוע, המתמחי� בשעות הבוקר

א� אכ� תתחולל תוספת תקינה . המהירה ביותר לשבור כמה מעגלי קסמי� מהסוג המתואר לעיל
בר קרה הד. צרי# יהיה לבצר מנגנוני� שימנעו ממנהלי מוסדות רפואיי� להפנותה למחלקות אחרות

 ".במספר בתי חולי�

 Ï˘ ‰�È˜˙‰ È�Â�‚�Ó ÔÂÎ„ÚÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë¯Ù· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙·Â ÏÏÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ . Â„„ÂÚÈ˘ ÌÈÎ¯„ ˘·‚Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ

˙ÈÓÈ�Ù ‰‡ÂÙ¯· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÁÓ˙Ó .‰�È˜˙‰ ÔÂÎ„Ú „Ú ÌÏÂ‡Â , ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ
 ˙˜ÂˆÓ ˙‡ „ÈÓ Ï˜‰Ï È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ¯Â·‚˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰

ÌÈ‡˙Ó È„ÂÚÈÒÂ. 

 

 

__________________ 

 . חזרו לפעול כל שבע המחלקות הפנימיות2010המרכז הרפואי סורוקה מסר שמאוקטובר   69

 .ובהר שתקינה פירושה הקצאת תקציב על פי התקינה המאושרתי  70



 201 מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�

 אחיות במחלקות הפנימיות

 המחסור באחיות בישראל

הוועדה המליצה . 71 קבע שבמדינת ישראל יש מחסור ניכר באחיות2010דוח הוועדה לכוח אד� 
 . �2,300 לכ�1,200מכלהגדיל בהקד� האפשרי את מספר האחיות המוכשרות לתפקיד בכל שנה 

 ˘È ˘¯„�Î Ô�˜Â˙È ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈÁ‡‰ ¯ÙÒÓ Ì‡ Ì‚˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÁ‡· ¯ÂÒÁÓ‰ ·˜Ú ÂÙÒÂÂ˙È˘ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ Â˘ÈÂ‡È ‡Ï ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ�˘·˘ ˘˘Á . 

 ˙‡ ‰˙ÂÁÙ Ì¯Î˘ ˙ÂÏÚ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÚÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ˙ÂÈÁ‡ È„È ÏÚ ˙ÂÚˆÂ·ÓÂ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯˘Î‰ ˙ÂÎÈ¯ˆÓ Ô�È‡˘ 

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ‰ÓÎ· ,ÌÈ�È„Ò ˙ÙÏÁ‰ ÔÂ‚Î. 

ח לש� " מיליו� ש25 הסביר משרד האוצר לנציגי משרד מבקר המדינה כי הוא הקצה 2010באוגוסט 
 ובינואר 2010משרד הבריאות הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר . הכשרת אחיות בשני� הבאות

 נוספו 2007�2010בשני� :  כי זה כמה שני� הוא עוסק בהגברת ההכשרה של אחיות מוסמכות2011
 תכניות לימוד להסבת 23 נפתחו �2010 וב�2009ב,  סטודנטי� לסיעוד במכללות שונות�500כ

הסכי� " בעקבות מאבקנו"הוא ציי� שב. �2012 ו2011ומתוכננות פעולות דומות לשני� , אקדמאי�
 �המשרד הוסי" כי סוכ� על פתיחת מקצוע חדש . הגדיל את מכסת הסטודנטי�משרד האוצר ל

 . סייעת לאחות

 È¯‚Â· ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‡Ï ‰�È˜˙‰ ÈÂ�È˘ ‡ÏÏ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘È‚„‰ ˙‡Ê ÌÚ
„ÂÚÈÒ‰ ÈÏÂÏÒÓ. 

 

 תקני אחיות לא מספקי� ומחסור באחיות במחלקות פנימיות

לפי הסכמי העבודה של מגזר האחיות , מחלקות פנימיותשלא כמו התקינה הקשיחה של הרופאי� ב
במחלקות פנימיות שפעלו בעת חתימת ההסכ� נבדקי� בדיעבד אחוזי התפוסה , 1997מאפריל 

מגדילי� או , �10%וא� נמצא שהתפוסה עלתה או ירדה ביותר מ, בפועל אחת לשלוש שני�
. לווה בהכרח בתקצוב מתאי�תוספת המשרות אינה מ, לדברי המשרד. מקטיני� את התק� שלה�

 משרה לכל מיטה פנימית 0.85 תק� האחיות הוא 1997במחלקות הפנימיות שנפתחו לאחר אפריל 
 . שבתק� על פי תעודת הרישו� של בית החולי�

È‡ ÔÎÏÂ ÌÎÒ‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÂÈÁ‡‰ ˙�È˜˙ ÈÎ ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰- ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ�È˘ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡
„Á-È„„ˆ .ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘�ÏÂ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘" ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï Ó

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂÈÁ‡· ¯ÂÒÁÓÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È„Î ˙ÂÈÁ‡‰ ˙�È˜˙ ˙‡. 

__________________ 

 . שיש מחסור באחיות�2007ועדת ב! נו! קבעה כבר ב  71
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·‚ 'Ô‰Î ‰�ÏÈ‡ ,ÎÊÓ"˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈÁ‡‰ ˙Â¯„˙Ò‰ Ï , ËÚÓÎ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ
Ó ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î ˙˘ÈÂ‡Ó˘ ˙ÈÓÈ�Ù ‰˜ÏÁÓ ÔÈ‡-1997 .‰È¯·„Ï ,Ú·Â� ¯·„‰ , ÔÈ·

¯˙È‰, ÌÈÏÂÁ È˙· ÌÈË˜Â�˘ ÔÂÎÒÈÁ È„ÚˆÓ )ÈÏÈÊ¯·Â ‰È¯‰� ÔÂ‚Î ( ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ÓÂ
 ÌÈÏÂÁ È˙·· ˙ÂÈÁ‡‰ Ô˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ)‰È¯‰� ÔÂ‚Î .(ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , „ÂÚÈÒ‰ ˙Ï‰�Ó È¯·„Ï

‡·È˘· ,‡·È˘· ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÒÁ ˘È , ˙Â˘ÈÂ‡Ó ‡Ï ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â23.5 ˙Â¯˘Ó 
 ÍÂ˙Ó213Ô˜˙·˘ ˙Â¯˘Ó‰ 72 .‰È¯·„Ï ,È ÏÎ· È„ÂÚÈÒ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ˙Â¯˘Ó· ¯ÂÒÁÓ ˘

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙Â˜ÏÁÓ‰ , ·˜Ú ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙‡ ¯·‚˙Ï Í¯Âˆ‰ ‰ÏÂÚ ¯˘‡Î ÔÎÏÂ
ÌÈÓ˘�ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ· Â‡ ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡· ÏÂ„È‚ ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ È˘Â˜ ˘È. 

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· „Â·ÚÏ ‡Ï ˙ÂÙÈ„ÚÓ˘ ˙ÂÈÁ‡ ˘È ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ·˜Ú . ·˜Ú ÌÈ˙ÚÏ
ÈÁ‡ ˘È ˙ÂÈÁ‡· ¯ÒÁ‰ÌÈÏÂÁ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ‰˜ÏÁÓ· È„Ó ˙ÂËÚÓ ˙Â .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,

ÌÈÏÂÁ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ‰˜ÏÁÓ· ‰ÏÈÏ ˙¯Ó˘Ó· ˙ÂÈÁ‡ È˙˘ ˜¯ ˘È ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ , Ì˜ÏÁ
˙Â·Î¯ÂÓÂ ˙Â˘˜ ˙ÂÏÁÓ· ÌÈÏÂÁ , ÌÈÏÂÁ‰ ÏÏÎ· ÏÂÙÈËÏ ÍÎ· È„ ÔÈ‡ ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ ˙Ú„ÏÂ

‰˜ÏÁÓ·. 

˘Ó ÏÎ·˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÁ‡ È„ Â·ˆÂÈ ˙¯Ó
‰˜ÏÁÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ÏÏÎÏ ˘Â¯„‰ ÏÂÙÈË‰. 

 

✯ 

 

 Ì‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ·¯‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ Ï˘·˘ ˘˘Á ˘È ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ·
È„Ó Ì„˜ÂÓ ÌÈÏÂÁ ÌÈ¯¯Á˘Ó ;‰ÏÂÁ‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÎÏ ÌÈ·Â˘˜ Ì�È‡ ;˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜ÓÂ .

ÒÓÂÚ ·˜Ú Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÏÂÁÏ ˙ÂÈÁ‡‰ ˙Â˜È�ÚÓ˘ ÏÂÙÈË‰ Ì‚‰„Â·Ú‰  . 

 „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ Ô‰· ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ¯ÂÒÁÓ‰Â ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ÁÎÂ�
˙Â‡È¯·‰ ,˘�Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" ˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ‰�È˜˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ È„Î ÂÏÚÙÈ Ó

ÂÏ‡ ˙Â˜ÏÁÓ· . Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓÏ È„ÈÈÓ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Í¯Âˆ ˘È ‰�È˜˙‰ ÔÎ„ÂÚ˙˘ „Ú
È�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· È„ÂÚÈÒ‰Â È‡ÂÙ¯‰˙ÂÈÓ . 

 ˙�˘Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó200973 „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ÈÙÏ˘ - ÌÈÙÂ‚ ÛÂ˙È˘· 
 ÌÈÙÒÂ�-˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ì„‡ ÁÂÎÏ Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ ¯˙È‰ ÔÈ· ˜ÙÒÈ˘ ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï  , ÏÏÎ·Â

‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ê ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÂÈÁ�‰ ˘·‚È ÛÒ‡ÈÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ÍÓÒ ÏÚÂ ,
ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ,ÔÂÂÎÈÍÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ·˙�ÈÂ ‡˘Â�· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ  . 

 ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ Á·˘Ï ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈ‡�˙· . 

 

 

__________________ 

 .המשנה למנהל המרכז הרפואי שיבא, זיידיס' ר י" לד2010במכתבה מיולי   72

 .394' עמ"  תמונת מצב�כוח אד� רפואי וסיעודי "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו מבקר המדינה  73
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 חסרונות שיטת ההתחשבנות 

 בי� קופות החולי� לבתי החולי�

. קבלת שירותי אשפוז ושירותי� אמבולטוריי�לש�  בתי החולי�החולי� מתקשרות ע� קופות  .1
לכל בית חולי� מחיר מלא משלמת כל קופה , על פי ההסדרי� הכספיי� בי� הקופות לבתי החולי�

תמורת צריכה החורגת ו, ) תקרת צריכה�להל� ( עד סכו� כספי מסוי� שירותי הבריאותתמורת 
לפי חוק ההסדרי� . משלמות כלל או שאינ� משלמות הקופות מחירי� מופחתי�שנקבעה מהתקרה 

, )2002תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� (במשק המדינה 
 רבי� ע� , עד שלוש שני��שתוקפ, 74הקופות חותמות על הסכמי� גלובליי�כל , �2002ב"התשס

וכי התשלו� עבור  בכמה מ� ההסכמי� נקבע כי הקופה מתחייבת לרכוש רכש מזערי .מבתי החולי�
. 2008�2010ההסכמי� האחרוני� שנחתמו תקפי� לשני� . חריגה ממנו יופחת או יתבטל לחלוטי�

בשיטת ההתחשבנות האמורה יש לקופות תמרי" להפניית חולי� רבי� לבתי חולי� שבה� ה� חרגו 
 .והדבר מגביר את העומס בבתי חולי� אלו, מתקרת הצריכה

של בתי החולי�  לשחיקה פיננסית שיטה זו גורמת, 75רת קוד� בנושא לדוח ביקו המשרדפי תשובתל
וה� נאלצי� לקצר את משכי האשפוז אל מתחת ,  לספק שירותי� רפואיי� נאותי��ולפגיעה ביכולת

 הנועדש,  שיטת תקרת הצריכהלפיכ#. לנורמות המקובלות בעול� ולקצ" בתק� כוח האד� למיטה
פוגעת בבתי החולי� ומיטיבה ע� , וליצור איזו� בי� הגופי� למת� את כוח� העדי$ של בתי החולי�

 .הקופות

 כי לקראת 2010משרד הבריאות ומשרד האוצר הסבירו בתשובת� למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 . בוצעו שינויי� אחדי� בשיטת ההתחשבנות כדי לצמצ� את החסרונות שהיו בה2011שנת 

להקי� , בי� היתר, המליצה, 2002יה פורסמו עוד בשנת שכאמור מסקנות, יש לציי� כי ועדת אמוראי
החשבונאות , הכלכלה, רשות מקצועית ובלתי תלויה שחבריה יהיו אנשי מקצוע בתחומי הרפואה

והמשפטי� ותפקידה יהיה לוודא ששירותי בתי החולי� מתומחרי� במחירי� ריאליי� ולפתח 
 .טיבי� ע� המבוטחמודלי� של התקשרות בי� בתי חולי� לקופות חולי� המי

 ‡Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÈÎÂ ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Â˘¯ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÔÈ·Â Ì‰È�È· ÌÈÓÎÒ‰Ï È‡¯Á‡Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· È˙Â¯È˘ ˙‡ ¯ÁÓ˙Ó‰ Ì¯Â‚‰ , Û‡

Ì‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ ÌÈÏÚ· ‡Â‰˘ . 

__________________ 

ודאות בעניי! השגת יעד ההכנסות של �איהצמצו�  �  לבתי החולי�:להסכמי� גלובליי� יתרונות אחדי�  74
אפשרות לקבוע מחירי� ואפשרות תכנו! לטווח ארו� , הבטחת תזרי� מזומני� די קבוע, בית החולי�

ו! בעלויות חיסכ, הוצאותיה!מחלק ניכר לגבי ודאות �איה צמצו� �  לקופות;שיכסו את העלויות
 . אפשרות תכנו! פעולות לטווח ארו� משנהו

הסדרי� כלכליי� בי! קופות החולי� לבתי החולי� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה  75
 . ואיל�497' עמ, "הכלליי� והשפעת� על המבוטחי�
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2.  È ˙ ·  È Ï ‰ � Ó  Ï ˘  Ì ˙ Â Ï È Ú Ù ·  È „ Ò Â Ó  Ì È � È È � Ú  „ Â ‚ È � Ï  ˘ ˘ Á
Ì È Ï Â Á ‰ : ÏÎÎ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ· ÏÙËÓ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÔÂ˙� ¯ÙÒÓ˘ , ÏÎ· ÏÂÙÈË‰

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ¯Â·Ú ¯˙ÂÈ ÏÂÊ ‰ÏÂÁ . ˜È�Ú‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ÛÒÂ� ÔÎ ÏÚ
È·ËÈÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ , ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‡ÏÓÏ Ò¯Ë�È‡ Ì‚ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰76‰˜ÏÁÓÏ ˙ÂËÈÓ‰ Ô˜˙Ó ‚Â¯ÁÏ Û‡Â  ˙È· Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙„ÂÚ˙· Ú·˜�˘ 
ÌÈÏÂÁ‰ .ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· È„ÒÂÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˘È˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÍÎÈÙÏ ,

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ¯˙È ÈÊÂÙ˘‡ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ .ÔÈÈˆÏ ˘È , ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ò¯Ë�È‡‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ
 ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ Ò¯Ë�È‡Ï ‰‰Ê ÌÈÏÂÁ‰ È˙·) ÌÎÒ‰ È‡�˙Ï Ì‡˙‰·Â Ô˜ÏÁ Ï˘ ˙ÂÁÙÏ

˙Â¯˘˜˙‰‰ (-ÌÂ˜Ó ÒÙ‡ „Ú ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ  , ÈÏ‰�Ó Ò¯Ë�È‡ ÂÏÈ‡Â
¯˙ÂÈ ·ÂË ÏÂÙÈË ˙˙Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‰·˘ ‰ÒÂÙ˙ ˙Ó¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡Â‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ . 

 

 

 מחלוקת בי� משרדי הבריאות והאוצר בדבר הוספת מיטות 

 תכניות משרד הבריאות להוספת מיטות אשפוז

 הוספת מיטות משמעה הוצאה כספית .  אשפוז רבותהמשרד סבור שיש צור� להוסי� מיטות

והוצאה ) בניית מבנה חדש או הרחבת מבנה קיי�(פעמית לבניית המקו� שבו יוצבו המיטות �חד
עיקר . כספית שוטפת לאחזקה ולמימו� כוח אד� רפואי וסיעודי שיש להקצות בגי� כל מיטה נוספת

 2010המיטות הפנימיות הערי� המשרד בינואר בעניי� . ההוצאה הוא מימו� כוח האד� לאור� שני�
 1995�2005בשני� .  מה� אינ� מחייבות בינוי300,  מיטות כאלה800כי יש צור� בהוספה מידית של 

להל� .  עדכ� המשרד את התכנית השנייה�2010וב, הכי� המשרד שתי תכניות להוספת מיטות אשפוז
 :הפרטי�

1. " Ì È � ˘ Ï  Ê Â Ù ˘ ‡  ˙ È � Î ˙1 9 9 6-2 0 0 0)  "Ï ‰ Ï Ô-Ó  ˙ È � Î ˙ ‰  -1 9 9 6: ( 
בראש הצוות עמד . ל המשרד דאז צוות לבחינת מדיניות האשפוז הלאומית" מינה מנכ1995באפריל 

ל לתכנו� " הסמנכ�להל� (פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד , ל בכיר וראש המינהל לתכנו�"סמנכ
 ". 1996�2000תכנית האשפוז לשני� "ל את " הגיש הצוות למנכ1996באוגוסט ). ולבינוי

אחת ממסקנות הצוות הייתה כי האוכלוסייה הקשישה היא הדומיננטית במחלקות אשפוז רבות וכי 
הצוות קבע שיעור . הזדקנות האוכלוסייה תשפיע בעתיד על גודל� ואופיי� של המחלקות השונות

רוב� ,  מיטות2,826 יהיה צור� בתוספת של 2000 נפש וכי בשנת �1,000 מיטות ל2.3מזערי של 
 . במחלקות הפנימיות

 �1996 כי על יסוד התכנית מ2010ל לתכנו� ולבינוי מסר לנציגי משרד מבקר המדינה במאי "הסמנכ
ל "מנכ.  מיטות אשפוז1,200 יוספו 1996�2000באו המשרד ומשרד האוצר לידי הסכמה שבשני� 

ההסכמה ע� משרד  כי 2010מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר , ר מאיר אור�"ד, המשרד דאז
 4.0] של[ ושהייה ממוצעת 95%של ... פרי פשרה של שינוי המודל לאחוז תפוסה"האוצר הייתה 

 .  ימי�4.76 והשהייה הממוצעת היא 85%שלפיו אחוז התפוסה הוא , לעומת המודל המקורי" ימי�

__________________ 

עתי� קובעי� מנהלי כמו כ! ל. על בתי החולי� לעמוד ביעדי הכנסות שקובעי� משרדי הבריאות והאוצר  76
 .בתי חולי� יעדי תפוסה במחלקות פנימיות
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· ˜¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰-1999 ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ Ì˘Ï ‰ÈÈ�· ‰ÏÁ‰Â ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÁ‰ 
ÈÊÎ¯Ó·‰È¯‰�Â ‰¯„Á· ‰ÙÈ ÏÏ‰ Ì‰·Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ Ì . 

 ÌÈ�˘·2003-2004˙ÂËÈÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ô˙ÙÒÂ‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 77 . ˙ÙÒÂ‰
 ¯‡Â�È „Ú ‰˙Á„� ˙Â¯Á‡ ˙ÂËÈÓ2010 ˙�˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÎÒ‰· 

2008 .˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· , È‡Ó2010 , ˙È�Î˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï Ô�ÎÂ˙˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ¯˘Ú 

Ó-1996 , ˜¯ ÂÙÒÂ�87%Ó -1,200˙ÂËÈÓ‰ 78 . ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ·2010Î�ÓÒ‰ ÁÂÂÈ„ " ÔÂ�Î˙Ï Ï
 ˙ÙÒÂ‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÈÂ�È·ÏÂ41‰ÙÈ ÏÏ‰· ˙ÂËÈÓ  . ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

Î ÂÙÒÂ� Ì¯Ë ÈÎ ‡È‰-10%Ó ˙È�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ ÔÙÈÒÂ‰Ï Ô�ÎÂ˙˘ ˙ÂËÈÓ‰Ó -1996. 

 ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÌÈÏ˘‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯˙ÂÈ È�ÙÏ ‰¯˘Â‡˘ ˙ÂËÈÓ‰ ˙ÙÒÂ˙
ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ. 

2. " ˙ � ˘  „ Ú  È Ï Ï Î ‰  Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  Í ¯ Ú Ó  Ô Â � Î ˙  ˙ È Ê Á ˙2 0 1 5 ˙ � ˘ Â  
2 0 2 5)  " Ì ‚  Ô Ï ‰ Ï-Ó  ˙ È � Î ˙ ‰  -2 0 0 5: ל " שמנכ79 קבעה הממשלה2005  בינואר )

יעמוד בראש צוות משות� למשרדי הבריאות והאוצר , אבי ישראלי' פרופ, משרד הבריאות דאז
תכנית להוספת מיטות אשפוז ולפיתוח תשתיות שירותי האשפוז במדינת ישראל  יו� 45שיכי� בתו� 

הממשלה קבעה ג� כי הצוות יעסוק . על פי הצרכי� ויגיש את המלצותיו לשרי הבריאות והאוצר
. בכפו� לסדרי העדיפויות של תקציב המדינה, בשינוי תמהיל המיטות וכ� בחלופות אשפוז בקהילה

ל המשרד לצוות שני נציגי� ממשרד הבריאות ושני נציגי� ממשרד " מינה מנכ2005בפברואר 
 .האוצר

 מיטות 2.2בתכנית נקבע שיעור מזערי של . �200580 השלי� המשרד את הכנת התכנית מ2005במאי 
עד שלוש (ולמימוש בטווח הקצר ) 2005חור� ( נפש וניתנו בה המלצות למימוש מידי �1,000ל

עד סו� , על פי התכנית). 2025עד (ובטווח הארו� ) 2015עד (ני בטווח הבינו, )2008שנת , שני�
� ולמחלקות הפנימיות82 מה� למחלקות הפנימיות�2,800 כ� 81 מיטות�3,600 יש להוסי� כ2015

 . מיליו� נפש8.2 לאוכלוסיית יעד של �גריאטריות 

כנית בשל התנגדות עקרונית של נציגי משרד האוצר בצוות להוספת מיטות אשפוז הכנת הת
, לאחר העברת התכנית למשרד האוצר, 2005ביולי . הושלמה רק על ידי נציגי משרד הבריאות בלבד

מכתב ובו , אבי ישראלי' פרופ, ל משרד הבריאות דאז"כתב רכז הבריאות במשרד האוצר למנכ
נכתב במכתב כי הרחבה בלתי מושכלת של ההוצאה של , בי� היתר. הסתייגויות מ� האמור בתכנית

עלולה להוציא את מערכת הבריאות משיווי ,  מהוצאותיה��50%שעד אז הייתה כ, פות לאשפוזהקו
, המשקל העדי� שלה וכי היק� הביקוש לשירותי בריאות מושפע במישרי� מהיק� היצע השירותי�

ל משרד הבריאות דאז "מנכ. ובעת בניית המודל לא השכיל המשרד לנטרל את כשל השוק הזה
 כי הענייני� שהועלו בהסתייגויותיו הובאו בחשבו� בעת הכנת 2005ת באוגוסט השיב לרכז הבריאו

 .�2005התכנית מ

__________________ 

 .2004 מאוגוסט 2481 והחלטה 2003 ממרס 126החלטה   77
בי! היתר עקב קשיי� ,  מיטות85המרכז הרפואי הלל יפה היה בעיצומו של תהלי� בנייה לש� הוספת   78

! ובבני ציו! לש� הוספת! של בוולפסו, וכלל לא הוחל בבנייה בברזילי, בפעילותה של החברה הבונה
  . מיטות72

 .3153החלטה   79
בה� , במהל� הכנת התכנית מסרו מגוו! אנשי מקצוע את הצעותיה� בנושא, ל המשרד"לבקשת מנכ  80

לי� "י והמנכ"ר הר"יו, הסטטיסטיק! הממשלתי, הגריאטריי� והפרטיי�, מנהלי בתי החולי� הכלליי�
 .של ארבע קופות החולי�

 . מיטות�2,500 יתווספו עוד כ2025ת ועד שנ  81

 א% שהאוכלוסייה �37% השני� האחרונות גדל מספר המיטות הפנימיות בכ�20ב, לפי נתוני המשרד  82
 . ומספר הקשישי� גדל בקצב מהיר פי שניי� מזה של האוכלוסייה הכללית, �66%גדלה בכ
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„¯˘Ó‰ È¯·„Ï ,ÂÏ˘Ó ˙È�Î˙ ˘È‚‰ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰ÒÈ� ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .
 ÂÈÙÏ˘ ÌÎÒÂÓ Ï„ÂÓ Ú·˜� ‡ÏÂ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ˙Â·È˘È· Â�·ÂÏ ‡Ï ÌÈ‡˘Â�‰˘ ‰ÏÚÂ‰

· ÊÂÙ˘‡‰ ÈÎ¯Âˆ ˘„ÁÓ Â˘·Â‚È˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ . ËÒÂ‚Â‡Ó2005 ÈÏÂÈ „ÚÂ 2010 ‰�Â„� 
 „·Ï· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙È�Î˙‰- Ï˘ ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÈˆÁÓ·  ˙�˘2008 .‰Ê „ÚÂÓ·  ‰‚ˆÂ‰ ˙È�Î˙‰Ï È�Ù

· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰‰ „¯˘Ó¯ˆÂ‡, Ì‚ ÌÏÂ‡ Ê‡ ,Î�ÓÒ‰ È¯·„Ï" ÈÂ�È·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï Ï
„¯˘Ó· ,˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï83 . ¯·Ó·Â�·2005‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˘È‚‰  ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ˙È�Î˙

‰Ï˘ÓÓ‰ . ¯‡Â¯·Ù „Ú2011‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚ ‡Ï ‡˘Â�‰  .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È¯·„Ï ,
˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â„‚�˙‰ ÏÏ‚· ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ˙È�Î˙‰ . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

Ó ˙È�Î˙‰ È�ÙÏ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó-2005 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘È‚‰ ‰È¯Á‡Ï Ì‚Â 
Ù˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰Ï ˙Â˘˜·ÊÂ ,˙Â˘˜·Ï ‰�Ú� ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Í‡ . ‰Ï‡‰ ÌÈ�˘‰ ÏÎ·

¯Â·ÈˆÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù�Â ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ ‰ÙÈ¯Á‰. 

3. Ó  ˙ È � Î ˙ ‰  Ô Â Î „ Ú-2 0 0 הרווחה והבריאות של ,  דנה ועדת העבודה2010בינואר  :5
לשר הבריאות ולשר האוצר , הוועדה קראה לראש הממשלה. הכנסת בנושא מצוקת מיטות האשפוז

 הציג המשרד לפני נציגי משרד 2010במאי .  ולעדכנו במידת הצור�2015 התכנו� לשנת לבחו� את
דרישת מיטות במער� האשפוז : "שהוכ� לבקשת הוועדה, �2005מבקר המדינה עדכו� של התכנית מ

המבוססת על , על פי התכנית המעודכנת". אוצר� לקראת הסכ� בריאות2015הכללי עד לשנת 
 .רוב� פנימיות,  מיטות2,400 תידרש תוספת של לפחות 2015עד , פרמטרי� מסוימי�

˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â„‚�˙‰ Ï˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ , ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰�È˘
ÛÈÒÂ‰Ï ˘È˘ ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ ¯ÙÒÓ ¯·„· Â˙Î¯Ú‰ , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ÂÏÂ

È‰˘ÏÎ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ˙Ï ,ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰�ÂÚ ‰�È‡ Ì‡ Ì‚. 

 

 

 בעניי� הפתרונות למצוקת האשפוזעמדות 

1. ¯ ˆ Â ‡ ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ „ Ó Ú : 2010משרד האוצר הסביר לעובדי משרד מבקר המדינה ביוני 
 : להל� נימוקיו. שהמצב בישראל טוב יחסית לנעשה בעול� ואי� צור� בהוספת מיטות

)‡( Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Í Â Ó � ‰  Ì È ˘ È ˘ ˜ ‰  Ê Â Á מאחר שרוב מיטות ,  לדברי משרד האוצר:‡
יש לשקלל את גיל האוכלוסייה באר1 ולהשוותו לגיל , כלסות בקשישי�האשפוז באר1 מאו

השוואה כזאת תביא לידי מסקנה שמצב מערכת האשפוז . האוכלוסייה המשוקלל במדינות מערביות
עוד טע� . שהרי שיעור הקשישי� באר1 נמו� משיעוריה� במדינות מערביות אחרות, בישראל טוב

ואילו בעול� , רד מיטות המיועדות לחולי� במחלות ממושכותמשרד האוצר כי בישראל נספרות בנפ
 ומעלה הוא 65אחוז הקשישי� בישראל שגיל� , למשל. נכללות מיטות אלו במספר המיטות הכללי

 .�OECD במדינות ה�17%לעומת שיעור של כ, 9.7%

)·(  Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  ˙ Â Ë È Ó  ˙ Ó Â Ú Ï  Ï ‡ ¯ ˘ È ·  Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  ˙ Â Ë È Ó  Ï Î  Í Ò  ˙ ¯ È Ù Ò
È Ï Ï Î נתוני משרד הבריאות אודות שיעורי המיטות לאישפוז כלל משרד האוצר טוע� כי  :‰

__________________ 

 .אותר פרוטוקול המתעד דיו! זה יש לציי! כי לא  83
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שיעור " פרקהראו לעיל בתת (מוטי� כלפי מטה ומצבנו טוב יחסית לרוב מדינות העול� המפותח 
 .)185'  עמ: נפש�1,000מיטות ל

)‚( Ô Â Î �  ‡ Ï  Ï Â ‰ È � Â  Ì È � È È � Ú  È „ Â ‚ È תפוסות היתר שנוצרו ,  לדעת משרד האוצר:�
המשמש ה� רגולטור , פוז נובעות מניגוד ענייני� מוסדי שבו נתו� משרד הבריאותבמערכת האש

 .שיש לו עניי� בהגדלת הכנסות בתי החולי� מימי אשפוז, הקובע מדיניות וה� בעלי� של בתי חולי�

משרד האוצר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשל התמרי1 המובנה של בתי החולי� שלא 
בכל מיטה שתתווס� יאושפזו חולי� כל העת לצור� מימוש , וז ללא חולי�להותיר מיטות אשפ

תוספת מיטות גדולה מ� הנדרש תגרו� להרחבה לא , לדבריו. מלוא הפוטנציאל הכלכלי הטמו� בה
יעילה של פעילות מערכת האשפוז על חשבו� שירותי הבריאות בקהילה ולהקצאה לא יעילה של 

 .משאבי� במערכת הבריאות

)„( Á ÓÊ Â Ù ˘ ‡  ¯ È:�2008ב,  לטענת משרד האוצר � ניהל משרד הבריאות את המשא ומת
ע� קופות החולי� ואפשר לבתי החולי� הממשלתיי� להוזיל את עלויות האשפוז עבור קופות 

צמצמו את היק� הטיפולי� בקהילה והפנו יותר , בה� לאומית, לפיכ� כמה מ� הקופות. החולי�
 .חולי� לבתי חולי�

)‰( ¯ ·  È „ „ ÓÌ È · Â Ë  ˙ Â ‡ È: למרות הנתוני� על תפוסות יתר לא , לדברי משרד האוצר
וה� אינ� נמוכי� , שיעורי תמותה ועוד, נפגעו מדדי הבריאות בישראל מבחינת שיעורי תחלואה

 . ממדדי הבריאות בשאר המדינות המערביות

פנימאי� ר איגוד הרופאי� ה"הרופא הראשי של הכללית ולשעבר יו, חיי� ביטרמ�' לדברי פרופ
וייתכ� שבעוד שנה שנתיי� , בצד תוצאות ומדדי� טובי� קשה לשכנע במשבר הול� ובא", י"בהר

שיש חוסר בכוח אד� ובסופו של דבר זו איכות הטיפול , יווכחו לדעת שכוח אד� איכותי ברח
 ".שנפגעת

)Â( ‰ Ï È ‰ ˜ ·  Ê Â Ù ˘ ‡  È Ù È Ï Á במדינות בעלות מערכת בריאות טובה מגיעי�  :˙
. ושאר החולי� מטופלי� בקהילה, ז רק חולי� הסובלי� ממחלות מורכבות וקשותלמערכת האשפו

מאחר שהגישה הרווחת במדינות המערביות היא לצמצ� את שירותי האשפוז , לדעת משרד האוצר
יש להשקיע יותר בפתרונות מונעי אשפוז , ולהגדיל את שירותי הבריאות הניתני� בקהילה

 האשפוז ונדרש מהל� כולל של בניית תחליפי אשפוז ובתחליפיו בקהילה ופחות במערכת
 .84בקהילה

)Ê( ˙ Ú � Â Ó  ‰ ‡ Â Ù יש צור� בניהול מחלות ובמניעת החמרת� כבר , לדעת משרד האוצר :¯
 .בקהילה

מ� הסיבות האמורות סבור משרד האוצר כי על משרד הבריאות ליצור תמריצי� לשיפור השירות 
עו אשפוזי� מיותרי� ואשפוזי� חוזרי� והתפוסה וכ� יימנ, שמעניקות קופות החולי� בקהילה

משרד האוצר גורס כי לאחר , יתרה מכ�. במחלקות תצטמצ� במידה ניכרת בלא שיוספו מיטות
שיינקטו הפעולות שהציע יתפנו מיטות במחלקות הפנימיות וה� יוסבו למחלקות טיפול נמר1 

 . סרות מיטותשבה� ג� לדעת משרד האוצר ח, )פגיות(וטיפול מיוחד ביילוד 

2. Ì È Ï Â Á ‰  ˙ Â Ù Â ˜  ˙ „ Ó Ú: קופות החולי� תומכות בפתרונות של טיפולי בית משו� 
, כגו� טעויות רפואיות, שה� מצמצמי� במידה ניכרת את חשיפת החולה לבעיות הכרוכות באשפוז

, בי� היתר. וה� כבר נקטו סדרת צעדי� בנדו�, ואמורי� להיות זולי� מאשפוז, זיהומי� ונפילות
מכבי ; ית מפעילה יחידה של שירותי אשפוז ביתי ומטפלת באמצעותה באלפי חולי� בבית�הכלל

__________________ 

 .105' עמ, " טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה "דוח זה בפרק ראו ג� ב  84
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 �600וכ, המאויש בכל שעות היממה" ספיקת לב�מוקד לאי"מבצעת מחקר שבמסגרתו היא מפעילה 
; ספיקת לב מקושרי� אליו לצור� ניטור מצב� הבריאותי ופיקוח עליו�חולי� הסובלי� מאי

לטיפול בחולי� הסובלי� " טלרפואה"באמצעות ) פיילוט(ית הרצה במאוחדת מתקיימת תכנ
ומכבי מפעילה שירות של ; כגו� פצעי לח1 ופצעי� הנגרמי� מסוכרת, מפצעי� מורכבי� וקשי�

 .טיפול בית בתחו� זה בשיטה מעט שונה

 �משרד מבקר המדינה מציי� כי מלבד היתרונות הרפואיי� בקבלת טיפולי� בבית החולה והחיסכו
מערכת הבריאות כולה יוצאת נשכרת מפתרונות אלה שכ� החולה המטופל , הכספי הצפוי לקופה

, ניקיו�, שבכללה הוצאה על אחזקה, בביתו חוס� לה את ההוצאה הכרוכה בהוספת מיטת אשפוז
ע� זאת מדובר בפתרונות שאמורי� להקל את העומס במחלקות האשפוז ולא . הסעדה ושמירה

 לא כל חולה יכול להסתייע בפתרונות אלה א� בשל מצבו הרפואי וא� בשל כמו כ�. למנעו כליל
 ובייחוד  רופאי� ואחיותעוד יש לציי� כי פתרונות אלה מצריכי� הוספת. היעדר משפחה תומכת

 � . הרעיו�קצר יש קושי במימושהבטווח בקהילה ולכ

¯‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È"‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ È" :˘È ˜Â„·Ï 
 ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡·]ÔÎ˘ ˙È· ÈÏÂÙÈË Ï˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ [ ÂÊ ‰˜ÈË˜¯Ù ÏÈÚÙ‰Ï ‰˙ÒÈ� ˙ÈÏÏÎ‰ ¯·Ú·

ÂÓˆÚ ˙‡ ÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ ÔÂ¯˙ÙÎ , ÒÓÂÚ‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÚÈ¯ÎÓ ÔÂ¯˙ÙÎ ‰Ê ÏÚ ˙Â�·Ï ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
˙ÂÈÓÈ�Ù·." 

3. ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  „ Ó Ú Ó : ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó
ÎÏÓÓ ˙Â„ÚÂ È�ÈÓ ÏÎ ˙ÂˆÈÏÓÓÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÎÂ Ô¯ˆÈÎ Â„È˜Ù˙Ó Ï„ÁÈ „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÈ˙ , ÈÎÂ

 È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó ÏÎ· ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘È‰ È˙˘)„È‚‡˙Â ÌÈÏÂÁ ˙È· ( ˙Á‡Ï ÂÎÙ‰È- ˙‡ÊÂ 
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· „Â‚‡˙ ˙ÂÚˆÓ‡· .‡˘Â�· ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì‚ , Ì¯Ë ÌÏÂ‡

¯·„ ‰˘Ú�85 . 

 

 

 הצור� בפתרו� יסודי ובפתרו� זמני למצוקת האשפוז

 ר� בפתרו� יסודי במחלוקת בי� שני המשרדי� הצו

א� , זה שני� נדו� באמצעי התקשורת ובמשרד הבריאות נושא מצוקת האשפוז במחלקות פנימיות
, כמה פתרונות הוסדרו בחוקי ההסדרי�. עדיי� לא נמצא לו פתרו� של ממש והוויכוחי� נותרו בעינ�
לא פתרה את סוגיות היסוד ואת הבעיה א� מאחר שהסדרת� התבססה על פשרה בי� הגופי� היא 

 . בכללותה

˙ ˜ Â Ï Á Ó · ˘  ˙ Â È ‚ Â Ò ‰ : �שלוש הסוגיות שמשרד הבריאות ומשרד האוצר חלוקי� בעניינ
� נפש ושיטת המדידה של המיטות והתאמתה �1,000שיעור המיטות ל, אחוז התפוסה הרצוי: ה

� . לאומיי��לדרישות ולהגדרות של ארגוני� בי

__________________ 

תאגידי בריאות ליד בתי החולי� הכלליי� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג� מבקר המדינה  85
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·„· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ˘È ÔÙÂ‡· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙Â˜ÏÁÓ· ÈÂˆ¯‰ È·¯Ó‰ È˙�˘‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ÊÂÁ‡ ¯
 ÔÈ· ‰È‰È˘85%Ï -95% ;¯ÂÓ‡ÎÂ , ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ¯ÂÚÈ˘‰ Â‰Ó ÚÂ·˜Ï ˘È 

Ï-1,000 ˘Ù� - ˘ÈÂ ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ È‚ÂÒ ÏÎ ÍÒ Ï˘ Ô‰Â ÈÏÏÎ ÊÂÙ˘‡Ï ˙ÂËÈÓ‰ Ï˘ Ô‰ 
È· ÌÈ�Â‚¯‡ ˙Â¯„‚‰Ï ˙Â„È„Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·ÏÔ-ÌÈÈÓÂ‡Ï , Û˙Â˘Ó· ¯ÂÁ·Ï

 Ï˘ ‰·ˆÓ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ï‡¯˘È Ï˘ ÁÂÂÈ„Ï ‰ÓÂ„· ÔÂ‚¯‡Ï ˙ÂÁÂÂ„Ó˘ ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰ ˙Â�È„Ó‰ ˙‡
‰Ï‡ ˙Â�È„ÓÏ ˙ÈÒÁÈ Ï‡¯˘È . ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ ‚˘Â˙ ‡Ï Ì‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï Û‡ Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï. 

Ì È È Â � È ˘  Ú Â ˆ È · · Â  ˜ È Ó Ú Ó  Ô Â È „ ·  Í ¯ Â ˆ ‰:‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ,
ÌÈ�˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ‰�ÈÚ· ‰¯˙Â� ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ·˘ ¯Á‡Ó ,‰Ù¯ÁÂ‰ Û‡Â ,

ÌÈ˘˜ ÊÂÙ˘‡ È‡�˙Ó ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ÌÈÏ·ÂÒ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÏÂÁ‰Â , ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ
‰ÏÈ‰˜‰Â ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ¯·„· ˜ÈÓÚÓÂ È�Èˆ¯ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰Â . ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„·

Ï ˘È ‰ÊÎ˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙ÂËÈÓ Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÙÒÂ˙ Ô˙Ó ÏÚ Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙
˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓÏÂ , ÊÂÙ˘‡ ÈÚ�ÂÓ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰·Á¯‰Â ÁÂ˙ÈÙÏ Ì‚Â

˙È· ÈÏÂÙÈË Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÌÂ„È˜Â ÂÈÙÈÏÁ˙Â . È˙·· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÈÂ�È˘ Úˆ·Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈÏÂÁ‰ :Ù˙ ÈÊÂÁ‡ Ô‰·˘ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏÌÈÎÂÓ� ‰ÒÂ , ˙Ó‚Â„Î

ÌÈÈ�ÈÚ ˙Â˜ÏÁÓ ,‰È‚ÂÏÂ¯Â‡Â ˙ÒÏÂ ‰Ù ,˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓÏ Â�Ù˙È˘ ˙ÂËÈÓ‰ ˙‡ ·Ò‰ÏÂ . 

 

 הצור� בפתרו� זמני מידי 

 :עד שימומש פתרו� יסודי של מצוקת האשפוז והסוגיות שבמחלוקת יש צור� בפתרונות מידיי�

ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯·‚˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ 
 ÍÓÒ ÏÚ ˙ÙÒÂ˙ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡Â ˙ÂÈÁ‡·Â ÌÈ‡ÙÂ¯· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙‡

˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ . ËÂ˜�Ï ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰�ÓÏ ¯˘Ù‡Ï ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ÚˆÂÓ
"˙È·Èˆ˜˙ ˙Â˘ÈÓ‚ "ÌÈÙÒÂ� ÌÈÁÓ˙ÓÂ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì‚ ‰ÓÈ˘ÓÏ ÒÈÈ‚Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î. 

ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á ·˜Ú ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ - ÌÈ˘È˘˜ ¯˜ÈÚ· - ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ�Â 
ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÏÂÁ È˙·· ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È�ÙÏ Û˘Á�˘ , ÈÏÂÈ·2010 ,

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ È�ÙÏ , È�ÙÏ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ ‚È¯Á ÔÙÂ‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ‰
˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ô‚Ò ,ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ ·¯‰ , ¯˘Â

¯ˆÂ‡‰ ,„"ıÈ�ÈÈË˘ Ï·ÂÈ ¯ . 

 ÈÏÂÈ·2010ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂÓÎÈÒ  . ¯‡Â�È·
2011 ÂÙÒÂÈ ‰ÈÙÏ˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‡· ÈÎ „¯˘Ó‰ ¯ÒÓ 960 ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ 

 ˙Â‡·‰ ÌÈ�˘‰ ˘˘·-˙ÂÈÓÈ�ÙÏ  ,ı¯Ó� ÏÂÙÈËÏ ,˙Â„ÏÂÈÏÂ ˙ÂÈ‚ÙÏ .„¯˘Ó‰ È¯·„Ï , ˙ÙÒÂ˙
˙ÈÏÓÈËÙÂ‡ ‰�È‡ ˙ÂËÈÓ‰ ,Í¯„ ˙ˆÈ¯Ù ‰ÂÂ‰Ó ‡È‰ ÌÏÂ‡ . ¯‡Â¯·Ù „Ú2011 ÔÙÂ‡ ÂÓÎÂÒ ‡Ï 

‰˙Â‡ ÂÏ·˜È˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Â ı¯‡· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÂËÈÓ‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙ÒÈ¯Ù. 

˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ¯Á‡Ï ¯Â˘È‡ ˙ÙÒÂ˙ ‡„ÂÂÈ ˙ÂËÈÓ‰‰˘ „¯˘Ó‰Ô 
 ÔÎ‡Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï Âˆ˜ÂÈ ˙Â˜ÏÁÓÏ ˙Â˜ÏÁÓÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â „ÁÂÈÓ· ‰ÙÈ¯Á ‰˜ÂˆÓ‰ Ì‰·˘

‰È¯ÙÈ¯Ù·˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·ÏÂ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ .˙ÂËÈÓ Ï˘ ˙È˘ÓÓ ˙ÙÒÂ˙· ¯·Â„Ó˘ ‡„ÂÂÏ Ì‚ ˘È ,
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙Â„ÂÚ˙· ÌÂ˘¯‰ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÓ ‰‚È¯Á Ï˘ ¯Â˘È‡· ˜¯ ‡ÏÂ .

Â È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ ÛÒÂÂ˙È ˙ÂËÈÓ‰ ˙ÙÒÂ‰ ˙Â·˜Ú·˘ ‡„ÂÂÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ ÈÙÏ ˙ÂÁÙÏ È„ÂÚÈÒ
˙ÓÈÈ˜‰ ‰�È˜˙‰. 
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✯ 

 

 ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ˙Â ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ¯·„· „¯˘Ó‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÔÈ· ÌÈÓÂˆÚ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ�Ï
 È˜ÂÏÈÁ ÁÎÂ�Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂÒ·Ï ÌÈÓ˙Á�‰ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ ÔÈ·Â ˙˘¯„�‰ ÊÂÙ˘‡‰

¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰ ˙ÂÚ„‰86 ,ÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ ‡˘Â�˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ê
ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÔÈ· ÔÂ„ÈÈ ÌÈÙÒÂ� ˙Â�Â¯˙ÙÂ ,‡˘Â�· ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚È ‡Ï Ì‰ Ì‡Â , Â‡È·‰Ï ˘È

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï Û‡ Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„ÈÏ ‡Â·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï
ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÚ ˙ÂÓÎÒ‰ , ¯˘‡Ï" ˙È�Î˙ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ·‡

˙Â‡È¯·‰"87‰‚¯„‰· ‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏÂ . 

 

 

 צעדי� אפשריי� נוספי� 

 לשיפור תנאי האשפוז במחלקות הפנימיות

שמשמעותה , הנתוני� בדבר העומס במחלקות הפנימיות מעלי� את השאלה א� תוספת מיטות
ועיי� יש היא הפתרו� היחיד שעשוי לשפר את המצב שכ� לטענת גורמי� מקצ, תוספת כוח אד�

 . חשש שתוספת מיטות תשמש כלי להגדלת הכנסות

 ¯¯Â˘‰ ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„Úˆ ÔÁ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 

1.  ˙ Â ˜ Ï Á Ó Ï  ı Â Á Ó  ˙ Â Ú ˆ · ˙ Ó ‰  ˙ Â ˜ È „ · Ï  ‰ � ˙ Ó ‰ ‰  È � Ó Ê  ¯ Â ˆ È ˜
˙ Â È Ó È � Ù ‰ :Ï˘· Í¯‡˙Ó ÌÊÂÙ˘‡˘ ÌÈÏÂÁ ˘È ˙Ú ÏÎ·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ Ì˙�˙Ó‰ 

˙Â˜È„·Ï , ÔÂ‚ÎC.T. ,¯Â˙�ˆ ,·Ï Â˜‡ ,˙ÂÓˆÚ ÈÂÙÈÓÂ ˙ÂÈÏÎ ÈÂÙÈÓ , Ì·ˆÓ ÔÂÁ·‡ Í¯ÂˆÏ
È‡ÂÙ¯‰ .˙„ÁÂ‡Ó È¯·„Ï , ‰È˙Â‡Ù¯Ó· Ì‚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ‰Ï‡‰ ˙Â˜È„·‰ ÔÓ ‰ÓÎ
‰ÏÈ‰˜· . 

 ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡‰ ÒÓÂÚ ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ˙Â˜È„·Ï ‰�˙Ó‰‰ È�ÓÊ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚ
˙ÂÈÓÈ�Ù‰. 

2. · Ú ‰Ì È ¯ Á ‡  ˙ Â Ó Â ˜ Ó Ï  ˙ Â È Ó È � Ù ‰  ˙ Â ˜ Ï Á Ó ‰ Ó  Ì È Ï Â Á  ˙ ¯: 
¯ÂÓ‡Î , „Ú15% Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈÏÂÁ ÂÈ‰ Â˜„·�˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÔÓ 

¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Ì¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰Â ÌÈÈ˙Ò‰ ‰˜ÏÁÓ· . ˙È˜ÂÁ Í¯„ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú·
‰ÁÙ˘Ó‰ ÔÂˆ¯Ï „Â‚È�· Â‡ Ì�Âˆ¯Ï „Â‚È�· ‰˜ÏÁÓ‰ ÔÓ ‰Ï‡Î ÌÈÏÂÁ ‡ÈˆÂ‰Ï. 

__________________ 

 טיפול במחלוקות ה"בעניי! טיפול במחלוקות מתמשכות בי! משרדי ממשלה ראו בדוח זה בפרק   86

 .3' עמ, "משרדיות מתמשכות�בי!
תרומות לבתי החולי� וקשריה� ע� אגודות "בעניי! היעדר תכנית אב מאושרת לפיתוח ראו ג� בפרק   87

 .741' עמ, "הידידי�
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Ó ÌÈ¯„Ò‰Â ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ÚˆÂ- ˙ÏË‰ Ì‰· 
 ˙ÈÙÒÎ ‰Èˆ˜�Ò- È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈÏÂÁ Ï˘ ˙È„ÈÓ‰ Ì˙¯·Ú‰ ˙‡ Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Â¯˘Ù‡È˘ 

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÌÁ˙Ó· ˙ÂÁÙ ‰ÒÂÓÚ ‰˜ÏÁÓÏ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· , ÌÈÈÓÂ˜È˘ Â‡ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓÏ
Ì˙È·Ï Â‡ ,Â˜ÈÙÏ ÌÈ�Â˙� ÂÈ‰È Â·˘ ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰ Â‡ ‰ÏÈ‰˜· ˙Â‡Ù¯Ó‰ Ï˘ ‰Á‚˘‰ÏÂ Á

˙È· .˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯·Ú‰‰. 

קנס לגבי פינוי חולי� ממחלקות פנימיות בבתי החולי� שלה / מיוש� בכללית מודל פרס2004משנת 
� בימי הפרס או הקנס מחושבי� על פי הגידול או הקיטו. כמו מוסדות גריאטריי�, למוסדות אחרי�

עבור כל גידול בימי האשפוז נית� . האשפוז לנפש בחטיבות הפנימיות בבתי החולי� של הכללית
 מעלות יו� אשפוז 50%ועבור כל קיטו� בימי האשפוז נית� פרס בס� , קנס בעלות של יו� אשפוז
 .בבתי החולי� הממשלתיי�

ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÊÂÁÓ ÔÈ· ‚‰Â� ‰Ê Ï„ÂÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È„·Ï· ‰Ï˘ ÌÈÈÏÏÎ‰  .
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰ÈÁËÂ·Ó ÈÂ�ÈÙ· ‰‰˙˘Ó ˙ÈÏÏÎ‰˘ ÌÈ��ÂÏ˙Ó

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰Ó ˘ÈÂ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈÚ·Â˜ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰�Ó˘ ¯Á‡Ï 
ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓÏ Ì¯È·Ú‰Ï .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,‡·È˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰�ÓÏ ‰�˘Ó‰ È¯·„Ï ,

"˙ÈÏÏÎ‰ ...· ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙Â¯·Ú‰ ˙˜ÙÒÓ ˙Â¯È‰Ó·Â ˙Â¯È·Ò]˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏÂÁ Ï˘ [
ÌÈÈÓÂ˜È˘Â ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÏÂÁ È˙·Ï ,˙ÂËÈÓ ˙Â�ÙÏ ÏÂÎÈ ‰È‰˘ ¯·„ ,Ì„‡ ÁÂÎ ÏÈ·˜Ó·Â ,

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰· ." 

 È˙·Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÎ ÔÈ· ¯„Ò‰ Ú·˜ÈÈ˘ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂÓÎÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï
¯˜ÈÚ‰ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰Ò¯Ù Ï„ÂÓ Ï˘ ÔÂ/Ò�˜ . ¯Á‡Ï Ì˘ÂÈÈ ‰Ê Ï„ÂÓ

 ‰˜ÏÁÓ‰Ó Â¯È·Ú‰Ï ˘ÈÂ ‰ÏÂÁ· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ÈÎ ‰ÙÂ˜Ï ¯ÂÒÓÈ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·˘
˙ÈÓÈ�Ù‰ . ‰�È„Ó‰ ˜˘Ó· ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰) È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ‰˜È˜Á È�Â˜È˙

 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰Â ·Èˆ˜˙‰2002) (ÒÓ ÔÂ˜È˙ '10( ,Ú˘˙‰"‡-201088 . 

 ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈÏÂÁ ˙¯‡˘‰Ï ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÌÈÒ�Ó ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ‰¯·Ú‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰Â ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· È‡ÂÙ¯‰ , Í‡ ‰˘Ú� ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÌÏÂ‡Â

 ¯·Óˆ„·2010 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,˙Â¯ÎÈ� Ô�È‡ ÔÈÈ„Ú ‰Ï‡ ÌÈ„Úˆ ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÎ ÏÚÂ . ˘È
·ÂÈÁ· ‰Ê „Úˆ ˙Â‡¯ÏÂÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ „ÒÂÓ· Â‡ ‰˜ÏÁÓ· ˙Â‰˘Ï ¯ÂÓ‡ ‰ÏÂÁ ÏÎ ÔÎ˘  ,

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ Ì‚ ¯·„‰Â. 

3.  Ì È ¯ È È ˙ Ï  È ‡ Â Ù ¯  Ï Â Ù È Ë  È · ‚ Ï  ˙ Â È Á � ‰ Â  Ì È Ï Ï Î  ˙ Ú È · ˜" ) ˙ Â ¯ È È ˙
˙ È ‡ Â Ù ¯ : ( משמעו הגעה של תושבי מדינות חו1 לישראל לש� " תיירות רפואית"המונח "

, כאיכילוב(י� אלו נעשה בעיקר בבתי חולי� כלליי� ממשלתיי� הטיפול בתייר. קבלת טיפול רפואי
במרוצת השני� . האונקולוגיה והקרדיולוגיה, בי� היתר בתחומי הכירורגיה, )שיבא ואס� הרופא

. ח בשנה"והיו� היקפה הכספי נאמד במאות מיליוני ש, התרחבה מאוד פעילות זו בבתי החולי�
 .89 תיירי� לקבלת טיפול רפואי�23,000אל כ הגיעו לישר2009יוני �בחודשי� ינואר

__________________ 

 .126א "ח התשע"ס  88

89  ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰)  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, )2010אוגוסט. 
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Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ˙ÓÂÚÏ Û„ÚÂÓ ÒÁÈÏ ıÂÁ‰ È·˘Â˙ ÌÈÎÂÊ ‰Ï‡ ÌÈÏÂÙÈË ÍÏ‰Ó· .¯˙È‰ ÔÈ· ,
ÁÂ˙È�Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈ˘¯„� Ì�È‡ Ì‰90 ,Á˙�Ó‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰Ï ˙�˙È� , ÌÈ˜„·� Ì‰

ÈË¯Ù ¯„Á· ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÂ ‰�˙Ó‰ ‡ÏÏ ‰ÈÓ„‰ È¯È˘ÎÓ· .Ó ‰�È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ¯Á‡Ó˙��˜Â˙ ,
 ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ˙ÓˆÓˆÓ ÌÈ¯ÈÈ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙‡ˆ˜‰

ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÏÏÎ· ÌÈÏÙËÓ‰ ˙ÂÈÁ‡‰Â. 

Ï"˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯ÈÈ˙ "˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ,È¯‰˘ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÌÈÏÂÁ
˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ˙ÂÈ‚¯Â¯ÈÎ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÙ˘‡˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ . „¯˘Ó

‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÈÏÏÎÂ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈÁ�‰ ‡ÈˆÂ‰ ˙Â‡È¯·"˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯ÈÈ˙‰ " ÈÂ‡¯Î ˙Â¯È„ÒÓ Ô�È‡˘
ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ. 

 ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ˙ÂÙÈ˜ÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ�‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ ÌÈÏÈÚÙÓ‰"˙È‡ÂÙ¯ ˙Â¯ÈÈ˙ ."Ú‚Ù˙ ‡Ï ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ÚÂ·˜Ï ˘È ˙ÂÈÁ�‰· ,

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ,·Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ÌÈÏÂÁÏ ÌÈ�˙È�‰ ÏÂÙÈË·Â ˙Â¯È˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÁÈË·‰Ï ˘È
˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ�˙È�‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˘Ó˘˙˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÏÚÂ˙ ‡È·˙ ÂÊ ˙Â¯ÈÈ˙˘ ,

˙È˙¯·Ò‰‰ ‰˙ÏÚÂ˙ ÏÚ ÛÒÂ�. 

4. Ô Â È Ó  È ¯ „ Á ·  ˙ Â Ï Â Ú Ù  ¯ Â Ù È ˘: 30%�50% � �להל� ג� ( מהפוני� לחדרי המיו
 בדק משרד 2009בשנת . בה� המחלקות הפנימיות,  בתי החולי�מאושפזי� במחלקות) די�"מלר

ממצאי הביקורת . די� על המחלקות הפנימיות ולהפ�"מבקר המדינה את ההשפעה של העומס במלר
 : ולהל� עיקריה�91ב60פורסמו בדוח שנתי 

)‡( ¯ÏÓ· ÒÓÂÚ‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰" ÏÚÂ ÌÈ„
 ÌÈÏÂÁ ˙ÈÈ‰˘‰¯ÏÓ·"ÌÈ„ ,¯ÏÓ‰ ÔÓ ‰ÓÎ˘ Û‡"˙‡ÊÎ ‰È‰˘‰Ï ÌÈÎÂ¯Ú Ì�È‡ ÌÈ„ . 

)·( ¯ÏÓ· ÌÈ‰˘ÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰" ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË ˙˙Ï È„Î „
‰Ï‡ ÌÈ�ÂÙÏ. 

)‚( ¯ÏÓ· ÒÓÂÚÏ"˙Â�ÂÂ‚Ó ˙Â·ÈÒ ÌÈ„ ,˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ „·ÏÓ , ˙¯˘Î‰ Ô‰·Â
¯ÏÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ"„ . ÁÂÎ˘ ÏÎÎ ·¯ ÔÂÈÒÈ� ÏÚ·Â ¯˙ÂÈ ÔÓÂÈÓ Ì„‡‰

¯ÏÓ· ¯Â¯È·‰ ÍÎ ¯˙ÂÈ"ÈÚÂˆ˜Ó „ ,¯˙ÂÈ ÏÈÚÈÂ ¯È‰Ó . È˙�˘ ÁÂ„· ¯·Î60 Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚ ·
 ˙ÂÓÈ ÏÎ· ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ Í˘Ó· ÌÈ�ÓÂÈÓÂ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÔÂÈÓ‰ È¯„Á· ÏÈÚÙ‰Ï

ÚÂ·˘‰ ,¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ ˜¯ ‡ÏÂ , ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÊÂÙ˘‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î
�Ù ˙Â˜ÏÁÓ·˙ÂÈÓÈ ,¯ÏÓ· Ô‰Â ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· Ô‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ"ÌÈ„ . 

 על שיפורי� 2010הנהלות סורוקה ושיבא מסרו למשרד מבקר המדינה באוגוסט ובספטמבר 
�כי רופא בכיר נוכח בחדר מיו� עד חצות וכי , בי� היתר, הנהלת סורוקה ציינה: שהנהיגו בחדרי המיו

 בתפוסה הכללית במחלקות הפנימיות וכ� �10%לה ירידה של כולכ� ח, עוזרי רופא לוקחי� דמי�
  לעומת התקופה המקבילה 2010יולי � במספר הקבלות אליה� בפברואר�8%חלה ירידה של כ

הנהלת שיבא מסרה על הכנסת מודל עבודה המאפשר גמישות תפעולית בקרב הרופאי� ; �2009ב
למודל ) תקנו� שירות המדינה(ר "קשייש צור� להתאי� את הת, לדברי הנהלת שיבא. והאחיות

 ".תפעולית זה המודל הנכו�"ש, עבודה זה

__________________ 

תאגידי בריאות ליד "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , בעניי! זמני המתנה לניתוחי� ראו מבקר המדינה  90
 .399' עמ, "בתי החולי� הכלליי� הממשלתיי�

הדוח פורס� . 441' עמ, " היעדר תקינה סדורה�של בתי החולי� הכלליי� ) די�"מלר(חדרי מיו! "בפרק   91
 .2010במאי 
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 ˙‡Â ‰ÒÂÙ˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÏÂÎÈ ÔÂÈÓ‰ È¯„Á Ï˘ ÏÈÚÈ „Â˜Ù˙˘ ‰ÏÂÚ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ . ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ

‰Ï ÍÎ·Â ÔÂÈÓ‰ È¯„Á È˙ÂÂˆ Ï˘ Ì˙„Â·Ú˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ Ï˜ , ÏÚÂ
 Í¯„· ‰ÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È·ËÈÓ‰ . 

)„( ¯ Ï Ó ·  Ì È Á Ó Â Ó  Ì È ‡ Ù Â ¯"Ì È  רופא מומחה ברפואה דחופה יכול לקבל את :„
�העסקת .  קצר וכ� למנוע בדיקות וטיפולי� מיותרי�ההחלטות הרפואיות הטובות ביותר בזמ

ד ולהקל את העומס "די� עשויה לייעל את עבודת המלר"רופאי� מומחי� ברפואה דחופה במלר
 .במחלקות הפנימיות

והיא המליצה לבצע ,  הוקמה ועדה שע� חבריה נמנו נציגי� ממשרדי האוצר והבריאות2000בשנת 
שליש מומחי� ברפואה : ד בתמהיל רופאי� זה" שבו יאויש המלר,בשני בתי חולי�) פיילוט(ניסוי 

הניסוי נועד . שליש מתמחי� ברפואה דחופה ושליש רופאי� ממקצועות הרפואה השוני�, דחופה
עלות . ד על העומס במחלקות הפנימיות"את השפעת שינוי תמהיל הרופאי� במלר, בי� היתר, לבדוק

 . ח" מיליו� ש�2הניסוי הוערכה בכ

·„Ï¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â„‚�˙‰ ÏÏ‚· ÚˆÂ· ‡Ï ÈÂÒÈ�‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È¯. 

 ביקשה הוועדה מהמשרד 2010בדיו� שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ביוני 
 ".לצאת לדר� ולהפעיל את הפיילוט"

 ¯·Óˆ„ „Ú2010ÈÂÒÈ�‰ ˙‡ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ‡Ï  . 

כי בכמה חדרי מיו� כבר יש רופאי� בכירי�  2011המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה בינואר 
שעושי� תורנויות וכי בימי� אלה מתנהל משא ומת� על הסכ� חדש בעניי� תגמול רופאי� בכירי� 

� .בגי� תורנויות בחדרי מיו

5. ˙ È ·  È Ï Â Ù È Ë Ï  ˙ Â „ È Á È  Ï ˘  Ô ˙ Â Ï È Ú Ù  ˙ · Á ¯ הקופות מפעילות מסגרות  :‰
בה� הקלה של , ות לטיפולי בית יש יתרונותלהפעלת יחיד, כאמור. שונות לטיפולי� בבית החולה

 .מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות

 ÌÈ�˘· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È1995-2008 Ì˘Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ „¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰ 
˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰ .‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· ÌÏÂ‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Û‡ ÏÚ˘

Â�· ÌÈ�˜˙ ı·Â˜ ÚÂ·˜Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ÔÂÈÒÈ� ‡ˆÓ� „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ˙Â¯˜··˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ‡˘
‰¯„Ò‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â�˘ , ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰

˙È·‰ ,‡˘Â�· ·ÈÈÁÓ Ï‰Â� Ú·˜ ‡Ï , ˙ÈÏÎÏÎ‰Â ˙È‡ÂÙ¯‰ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙�ÈÁ·Ï ˙Â˜È„· ‚È‰�‰ ‡Ï
˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ,ÏÂ Â·ÈÁ¯‰ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙ Á˙ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ· ‡Ï Ú·˜ ‡

˜ÂÁ¯Ó ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË È‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó92 , ÂÏÁ‰ ¯·Î ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ó ˜ÏÁ˘ Û‡
Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï93. 

__________________ 

למשל על ידי שליחת , טלפו! ומחשבי� אפשר לעקוב אחרי מצב החולי� בבית�באמצעות מערכות   92
 . ג למוקדי� מקצועיי� שמייעצי� לחולי� וא% לצוות הרפואי"תמונות של פצעי לח0 ושידור אק

 .105' עמ, " טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה "ראו ג� בדוח זה בפרק   93



 ב61דוח שנתי  214

 ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙·Á¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰

˙È· ÈÏÂÙÈËÏ . ‡ˆÓÈÈ Ì‡È¯˘Ù‡ ¯·„‰˘ , ˙‡ ı¯Ó˙ÏÂ „„ÂÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙‡ Â·ÈÁ¯ÈÂ ‰ÏÈ‰˜· ÏÂÙÈË ˙Â¯‚ÒÓ ÂÙÈÒÂÈ˘ È„Î ˙ÂÙÂ˜‰ . 

6.  È Ë Â Ú Ó  Ì È ˘ È ˘ ˜ Ï  ˙ Â Ù Â ¯ ˙  ¯ Â · Ú  Ì Â Ï ˘ ˙ Ó  ¯ Â Ë Ù ‰  ˙ · Á ¯ ‰
‰ Ò � Î אול� , קשישי� זכאי� לפטורי� שוני� ברכישת תרופות מרש� הכלולות בסל הבריאות: ‰

 .94י� נוטלי� תרופות שאינ� בסל הבריאותה� וחולי� רב

 .17%95 היה שיעור הנמנעי� מלקיחת תרופות בקרב השכבות החלשות 2009מחקרי� מעלי� שבשנת 
 .לפיכ� הרחבת הפטור עשויה להפחית את האשפוזי�. לא מ� הנמנע שחלק� התאשפזו עקב כ�

משרדי ממשרדי �ה בי� החליטה ועדת שרי� לענייני ביקורת המדינה שצוות בדיק2008ביולי 
הבריאות והאוצר יבח� את נושא ההשתתפות העצמית של מבוטחי� בתשלומי� עבור שירותי 

ההחלטה א� קיבלה . 96 בתו� שישה חודשי� ויבואו לידי הסכמות בעניינו� בה� תרופות �בריאות 
 . 97תוק� של החלטת ממשלה

 ¯‡Â�È·2009ÂÈ ÔÈÎ‰ "Ê‡„ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ‰�ÈÓ˘ ˙ÂÂˆ ¯ ,ÚÈ ¯ÓÈ¯ÊÈ Ô· ·˜ , ÂÈÙÏ˘ ‰„ÓÚ ¯ÈÈ�
ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈÏÂÁ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÏË� ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ˘È , ÏÚ

„ÂÚÂ „Á‡ È�Â¯Î ‰ÏÂÁÓ ¯˙ÂÈ Ô‰·˘ ˙ÂÁÙ˘Ó . ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏ‰�‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï
¯ÂÓ‡‰ ÍÓÒÓ· Â�„ .Î�ÓÒ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÓ"·˘Â ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Ï" Ô) È˙Â¯È˘

Â� ˙Â‡È¯·ÌÈÙÒ ( ¯‡Â¯·ÙÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ „¯˘Ó·2010 ˙‡ ÌÈÈÒ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
‰ÓÎÒ‰ ‡ÏÏ Â˙„Â·Ú . ˙�˘·2010 „·Ï· „Á‡ „Úˆ ËÂ˜�Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÂËÈÏÁ‰ 

 ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙· ˙ÈÓˆÚ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÏË� ÌÂˆÓˆ ÔÈÈ�Ú·- ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï 
·ÏÁ ˙ÙÈË ˙¯‚‡ ÈÓÂÏ˘˙. 

¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ 
ÌÈ¯ÂËÙ‰ .˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÂÙ˘‡ ÌˆÓˆÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰. 

7. Ì È ¯ Á ‡  Ì È „ · Â Ú Ï Â  ˙ Â È Á ‡ Ï  Ì È ‡ Ù Â ¯  Ï ˘  ˙ Â È Â Î Ó Ò  ˙ ¯ · Ú פעולות  :‰
וכ� ייחס� זמנו של , כמקובל בעול�, רבות שעושה הרופא יכולות להיעשות בידי עובדי� אחרי�

וה� יכולות , 98לאחרונה הוסמכו האחיות בישראל לתת מרשמי� בתנאי� מסוימי�, למשל. הרופא
עובדי� שאינ� רופאי� יכולי� לקחת ; לסייע ג� בוויסות מינוני תרופות וברישו� בתיקי החולי�

יצוי� . 100ולצור� כתיבה בתיק החולה אפשר להיעזר במזכירות; 99דמי� מהחולי� לצור� בדיקות
 . בצעו פעולות הדורשות שיקול דעת רפואיי מתנגדת שהאחיות י"שהר

 

__________________ 

השתתפות עצמית של מבוטחי� בתשלומי� "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , דינהראו ג� מבקר המ  94
 . 439' עמ, "עבור שירותי בריאות

95  Â„" Á2010 : ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÎÈ¯ˆ È·‚Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÓÚ) 2009מאי( ,
 .גיאוקרטוגרפיה עבור ההסתדרות הרפואית

 .רת המדינה של ועדת שרי� לענייני ביקו53/החלטה בק  96
 .3933החלטה   97

 פורסמו ברשומות הוראות לעניי! מת! מרש� בידי אח או אחות מוסמכי� לפי פקודת 2010בינואר   98
 .6046פ "י, �1981א"התשמ, ]נוסח חדש[הרוקחי� 

 .על פי דיווחו למשרד מבקר המדינה, מנהל המרכז הרפואי סורוקה נקט צעד זה, כאמור  99
 .382' עמ, " תמונת מצב�כוח אד� סיעודי ורפואי "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג� מבקר המדינה  100
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✯ 

 

‰¯Â˘Ó· ÂË˜�� ‰Ï‡ ÌÈ„Úˆ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÚÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È˙·Ï
ÌÈÏÂÁ‰ , ˙ÂÏÂÎÈ˘ ˙Â¯Á‡Â ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ì˘ÈÈÏ ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙Ï˜‰Ï ÚÈÈÒÏ . 

 

 

 ע� העומס במחלקות האשפוז בחור�התמודדות המשרד ובתי החולי� 

בשני� האחרונות לקראת החור� מפרס� המשרד לבתי החולי� הוראות לנקיטת צעדי� שעשויי� 
אול� . �120%בעיקר כאשר התפוסות בה� גבוהות מ, לצמצ� את העומס במחלקות הפנימיות

תי החולי� להל� דוגמאות לצעדי� שנדרשו ב. המשרד לא הקצה לבתי החולי� מימו� לעניי� זה
 :לנקוט

1. Ì „ ‡  Á Â Î  Ò Â È ‚:  �בעניי� כוח אד� קובעות ההוראות שיש לתגבר את חדרי המיו
לגייס , בכוחות עזר ובתורני ערב, לתגבר את מחלקות האשפוז באחיות, ברופאי� מומחי� ובאחיות

� לגייס עובדי סיעוד זמניי� מחברות כוח אד� ולהסתייע בצוותי� אחרי� ממאגר העובדי, גמלאי�
 .לבטל חופשות, בי� היתר, כדי לבצע את התגבור נדרשו בתי החולי�. הקיי�

‰Ï‡‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÔÓ ‰ÓÎ ˜¯ ÂË˜� ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÔÈ·
ÌÚˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó Ô�È‡˘ ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â·ÈÒÓ ¯˙È‰ :ÌÈ‡ÙÂ¯ ‚È˘‰Ï È˘Â˜ , ¯„ÚÈ‰

ÌÈ¯·‚˙Ó‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÌÈ˘¯„� ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ) Ï˘ÓÏ , ‰‡ÂÙ¯Ï Ë�„ÂËÒ Â‡ ‰ÁÓ˙Ó
‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯ ÌÂ˜Ó· (ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ‰Ê ¯Â·‚˙ Ï˘ ‰ÚÈ‚ÙÂ , ‰ÓÎ È¯‰˘

˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓÏ ÂÎÈÈ˙˘‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙‡ ¯·‚˙Ï Â„ÚÂ�˘ „ÂÚÈÒ‰ È„·ÂÚÓ . „Á‡
 ˙ÚÓ˘� È�ÂˆÈÁ ˙ÂÂˆ· ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰ ÈÎ ¯È·Ò‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó"˙È‡Â¯‰" , ËÚÓÎ ‡È‰ ÏÚÂÙ· Í‡

˙È¯˘Ù‡ ‰�È‡ ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‡Ï ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Í¯ÂˆÏ ˘¯„� ¯·„‰˘ Â‡ ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙Ó ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡. 

 למשרד מבקר המדינה כי 2010כתב באוגוסט , ראש האג� לרפואה כללית במשרד, ר מיקי דור"ד
הגור� העיקרי שמנע מבתי החולי� לפעול לפי ההנחיות שהוציא היה הקושי לגייס כוח אד� רפואי 

הנחייה "מדובר ב, לדבריו. � כמה חודשי� ולפטרו בסיו� תקופת העומססביר בחור� למש
 ".שהמערכת לא יכולה לחיות איתה וכ� לא נית� לגייס כוח אד� איכותי

העומס " אחד מבתי החולי� מסר למשרד מבקר המדינה שבגלל �אשר לדרישה לביטול חופשות 
 ]".שלה�[ד את המורל ולהורי] של אחיות[חופשות ...אי� מקו� לעצור... והצפיפות

 ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï „¯˘Ó‰ ‡ÈˆÂ‰˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÂ„‚ È˘Â˜ ˘È˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÏÏÎ È¯˘Ù‡ Â�È‡ ¯·„‰ ÌÈ˙ÚÏÂ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÈÂ‡¯Î ÔÓ˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÂÈ˙ÂÈÁ�‰. 

2. Ì È Ó ˘ � Â Ó  Ì È Ï Â Á: נשמי� ואחרי� למחלקות בהוראות נקבע שיש להעביר חולי� מו
כל הקופות השיבו למשרד מבקר המדינה כי העבירו חולי� מונשמי� . המתאימות למצב� הרפואי

 . לקהילה או למוסדות אחרי� וא� מסרו נתוני� בעניי� זה
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 ·¯˜Ó ¯˜ÈÚ·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ÌÈÓ˘�ÂÓ ÌÈÏÂÁ ¯˙ÂÈ ¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡˘ ¯¯·˙‰ ‰˜È„·· ÌÏÂ‡
˙ÈÏÏÎ‰ ÈÁËÂ·Ó .˙ÈÏÏÎ‰ ˙Î¯Ú‰Ï ,Î ¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡-65% ·¯˜Ó ÌÈÈ�Â¯Î‰ ÌÈÓ˘�ÂÓ‰Ó 

ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ‰ÈÁËÂ·Ó , ÌÈÊÎ¯ÓÂ Ì‰È˙· Ì‰·
ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ .˙‡Ê ÌÚ ,˙„ÁÂ‡ÓÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙�ÚËÏ , ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÓ˘�ÂÓÏ ˙ÂËÈÓ ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡

Â„ÒÂÓ· ÌÂ˜Ó ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚· ·ÎÚ˙Ó ÈÏÏÎ ÌÈÏÂÁ ˙È·Ó ¯Â¯Á˘‰ ÌÚÙ ‡ÏÂ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ÂÏ‡ ˙ .
 „ÂÚ ÁÂ˙ÙÏ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓÂ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓ „„ÂÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

‰Ï‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙‡ ËÂÏ˜Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÌÈÓ˘�ÂÓ ˙Â˜ÏÁÓ . 

3. Á Â Â È „ Â  ‰ ¯ ˜ ·: ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚ˘ Ú·˜� ˙Â‡¯Â‰· 
ÂË˜�˘ .„¯˘ÓÏ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙È·¯Ó˘ ¯¯·˙‰ ,˘Ó‰ Ì‚Â ÂÓˆÚ „¯

ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ì‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜„Â· Â�È‡ . 

 

✯ 

 

 ÒÓÂÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì�È‡ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Û¯ÂÁ‰ ˙�ÂÚ· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ,ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ¯Á‡ ·˜ÂÚ Â�È‡ „¯˘Ó‰Â . ˙‡Ê ÌÚ

È‡˘ Ú„ÂÈ „¯˘Ó‰-ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯˘Ù‡ ,·È˙ÂÎÈ‡ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ÔÈÈ�Ú· „ÂÁÈÈ ,
ÈÂ‡¯Î Ô‡ÏÓÏ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ·‡˘Ó ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ ‡Ï Û‡Â .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

Û¯ÂÁ‰ È˘„ÂÁ· ˜¯ ‡ÏÂ ‰�˘‰ ÏÎ· ˙ÂÒÂÓÚ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ó , „¯˘Ó ÏÚ
 ÌÈÓÈ˘È ˙Â�Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÌÚ Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰

„„ÂÓ˙‰Ï‰�˘‰ ˙Â�ÂÚ ÏÎ· ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ÌÚ ˙Â . 

 

 

 �2005צעדי� לשיפור שהועלו בתכנית להוספת מיטות אשפוז מ

יישו� צעדי� שתוכנ� לממש� מיד ובטווח הקצר ,  לא אושרה באופ� פורמלי�2005הג� שהתכנית מ
:  האלההיה אפשר לבצע את הפעולות, למשל, כ�. היה עשוי להקל את המצב במחלקות הפנימיות

במרכזי� גריאטריי� למיטות )  מיטות גריאטריות�להל� (הסבת מיטות של חולי� גריאטריי� 
במחלקות בעלות תפוסה נמוכה למיטות של מחלקות בעלות מיטות הסבת ; גריאטריות�פנימיות

למרכזי� בית החולי� הכללי של מיו� הפניית חולי� קשישי� היישר מחדר ה; תפוסה גבוהה
 .ורידי�עירוי תו�בצע למת� אישור לכמה מהמרכזי� הגריאטריי� ; � אשפוז�גריאטריי� לש

 הוסבו למחלקות פנימיות �90כ,  מיטות שהוסבו בכלל בתי החולי� הכלליי��390מבי� כ, כאמור
אשר להסבת מיטות במרכזי� . התמחויות באג� הפנימי�ובכלל זה למקצועות שוני� של תת

כמו מיטות של מחלקות גריאטריה חריפה , "תואמות פנימיות"הגריאטריי� למיטות פנימיות או 
בעיקר במרכזי� ,  מיטות כאלה�170מסר המשרד כי הוסבו או נוספו כ, חריפה�וגריאטריה תת

 מוסדות לבצע עירוי �20 הוא אישר לכ2005כמו כ� מסר המשרד כי עד שנת . 101גריאטריי� פרטיי�
 .�48 לעשות זאת לומאז גדל מספר המוסדות המורשי�, ורידי�תו�

__________________ 

 .לש� הסבת מיטות במרכזי� גריאטריי� פרטיי� אי! צור� במימו! ממשלתי  101
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הפחתת מיטות במרכז גריאטרי באזור גדרה הגדילה את מצוקת , ל משרד הבריאות"לדברי מנכ
�והחלטת הממשלה לסגור שני מרכזי� , יש להחזיר מיטות אלו, לדעתו. האשפוז בדרו� ובאשקלו

למיטות יש לחזק מרכזי� גריאטריי� ולהסב בה� מיטות סיעודיות , לדבריו. גריאטריי� היא טעות
 ".אקוטיות�פוסט"

שחלק� ישמשו תחלי� , בעניי� הוספת מיטות במער� הגריאטרי שמחו1 לבתי החולי� הכלליי�
מסר המשרד כי צעד זה מחייב הסדרת חס� כלכלי של שינוי , למיטות פנימיות בבתי חולי� כלליי�

 .בתי החולי� הכלליי� והמרכזי� הגריאטריי�, ההסכמי� בי� קופות החולי�

ÂˆÈ È„Î ÌÈÈÂ�È˘ Â˘Ú� ‡Ï ˙ÂÙÂ˜Ï ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÓÎÒ‰·˘ ÔÈ
‰ÏÈÚÙ ‰È¯Ë‡È¯‚Ï ˙Â˜ÏÁÓÏ ÔÂÈÓ‰ ¯„ÁÓ ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈÏÂÁ Ï˘ ‰¯È˘È ‰È�Ù‰ ¯˘Ù‡Ï .

‰Ê „Úˆ ,Ë˜�� ÂÏ ,ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁÏÂ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÒÓÂÚ‰ ˙˙ÁÙ‰ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰È‰ . 

 

✯ 

 

גיבש המשרד סדרה של פתרונות שנועדו להקל את מצוקת , לאחר סיו� הביקורת, 2011בינואר 
שינוי אופ� , ובה� הגבלת החריגה בתפוסת מיטות האשפוז, האשפוז במחלקות הפנימיות

ההתחשבנות בי� בתי החולי� לקופות החולי� והגדלת התמריצי� לקופות כדי שיפתחו יותר 
 .פתרונות מונעי אשפוז ותחליפיו

 

 

 סיכו�

ÂˆÓ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ¯˙ÂÈ· ‰˘˜ ÊÂÙ˘‡ ˙˜ . Ô‰· ‰ÒÂÙ˙‰ ÌÈ˙ÚÏ
Ó ‰‰Â·‚-150% , Ì‰Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙Â„ÂÚ˙· ÚÂ·˜‰ ÔÓ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈÏÂÁ È˙·Â

‰˜ÏÁÓ· ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· . È‡�˙· ÌÈ�Â˙� ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÍÎÈÙÏ
ÌÈ˘˜ ÊÂÙ˘‡ :˙Â˜ÏÁÓ‰ È¯„Á· ˙ÂÙÈÙˆ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó˘ ˘È ,„ÒÓ· ÏÎÂ‡‰ È¯„Á· Â‡ ˙Â�Â¯

ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ Û‡Â Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ÔÂÈÓ‰ È¯„Á· ÌÈ‰Â˘˘ ˘ÈÂ . Â¯‚Ò� ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÒÂÙ˙‰ ·˜Ú
˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÔÂÈÓ È¯„Á ,„ÓÂ"ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂÁ È˙·Ï ÌÈÏÂÁ ¯È·Ú‰ ‡ ,ÌÈ˜ÁÂ¯Ó Ì˙ˆ˜Ó .

 ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ÌÈ�ÂÙÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓ ˙¯ÓÁ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÂÈÓ È¯„Á ˙¯È‚Ò
˜ÁÂ¯Ó . ·˜Ú ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ,È�Ï˘¯ ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÏÂÙÈË‰. 

 ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ Á·˘Ï ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈ‡�˙· . 

ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á ·˜Ú ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÁ - ÌÈ˘È˘˜ ¯˜ÈÚ· - ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ�Â 
ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÏÂÁ È˙·· ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â˜ÏÁÓ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È�ÙÏ Û˘Á�˘ , ÈÏÂÈ·2010 ,

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ È�ÙÏ , È�ÙÏ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ ‚È¯Á ÔÙÂ‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ‰
˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ô‚Ò ,ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ ·¯‰ , ¯˘Â

¯ˆÂ‡‰ ,„"ıÈ�ÈÈË˘ Ï·ÂÈ ¯ . „¯˘Ó „ˆÓ ÌÈÙÂÁ„ ˙Â�Â¯˙ÙÂ ÏÂÙÈË ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÔÏ‰Ï
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰: 
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1. )‡( ‰ Ò Â Ù ˙ ‰  È Ê Â Á ‡   -  ÈÊÂÁ‡ ˙˙ÁÙ‰ ¯·„· ¯ÊÂÁ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
È·¯Ó‰ È˙�˘‰ ‰ÒÂÙ˙‰ ÊÂÁ‡ ¯·„· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ÂÈÏÚÂ ‰ÒÂÙ˙‰ 

ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ˙Â˜ÏÁÓ· ÈÂˆ¯‰ , ÔÈ· ‰È‰È˘85%Ï -95% . ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï ˘È ÍÎ ¯Á‡
Ú·˜�˘ „ÚÈÏ Ì„˜‰· ÚÈ‚‰Ï È„Î ÌÈÏÈÚÈÂ . ‰ÒÂÙ˙‰ ÈÊÂÁ‡Ó ‰‚È¯Á ¯˘‡Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÏÂÁ È˙··Â ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ÂÓÎÂÒ˘ , ‰�ÓÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡ ¯Â·Ú˘ ÚÂ·˜ÏÂ
Ó ÌÂÏ˘˙ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÂÏ·˜È ‡Ï˙ÂÙÂ˜‰ . 

)·(  Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ˙ Â È Ï Ï Î ‰  Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  ˙ Â Ë È Ó  ˙ „ È „ Ó  ˙ Ë È ˘- ÚÈ‚‰Ï ˘È 
Ï ˙ÂÈÏÏÎ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ ¯ÂÚÈ˘ ˙„È„Ó ¯·„· Ì‚ ‰ÓÎÒ‰Ï-1,000˘Ù�  . È„¯˘Ó ÏÚ

‰ ÔÂ‚¯‡ ˙Â¯„‚‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÁÂÂÈ„‰ Ì‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰-OECD 
 ÈÓÏÂÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ ÔÂ‚¯‡ ˙Â¯„‚‰ÏÂ)WHO.( 

)‚( ˙ Â Ë È Ó  „ Ú È  ˙ Ú È · ˜Ï  È Â ˆ ¯  -1 , 0 0 0 Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ˘ Ù �  - È„¯˘Ó ÏÚ 
Ï ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓÏ ÈÂˆ¯ „ÚÈ ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰-1,000 ÍÂ˙ Ï‡¯˘È· ˘Ù� 

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰ÏÈ‰˜‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰Â Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰�·Ó· ˙Â·˘Á˙‰ .
 ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ Ô‰· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰�·Ó˘ ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰ ˙Â�È„Ó‰ ˙‡ Û˙Â˘Ó· ¯ÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ

¯˘È·˘ÔÈ· ÌÈ�Â‚¯‡Ï ˙ÂÁÂÂ„Ó ¯˘‡Â Ï‡- ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ï‡¯˘È Ï˘ ÁÂÂÈ„Ï ‰ÓÂ„· ÌÈÈÓÂ‡Ï
‰Ï‡ ˙Â�È„ÓÏ ÒÁÈ· Ï‡¯˘È Ï˘ ‰·ˆÓ . 

Ú¯ÎÂ˙ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ Ì‡ , È¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï ‰‡È·‰Ï ˘È
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï Û‡ Â‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ . 

2. Ì È ¯ Ê Â Á  Ì È Ê Â Ù ˘ ‡:ÂÓÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ Í˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È Úˆ , ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ¯ˆ˜‰
ÌÏÂÚ· ÚˆÂÓÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ Í˘ÓÓ ,ÔÂ„�· ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚ÏÂ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÊÂÙ˘‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰Ó ¯¯·Ï È„Î ˙È˙Î¯ÚÓ ‰˜È„· . ˙‡ÊÎ ‰˜È„· Ï˘ ‰È˙Â‡ˆÂ˙
ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÊÂÙ˘‡ ˙ËÚÓ‰Â È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ , Ï·Ò ÚÂ�ÓÏ ÍÎÂ

È‚ÙÂ ÌÈÏÂÁÓÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï Û‡Â Ì˙Â‡È¯·· ‰Ú . 

3. Ì È Ó ˘ � Â Ó  Ì È Ï Â Á: ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÓ˘�ÂÓ‰ ÌÈÏÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙�Ó ÏÚ 
‰¯˘Â‡ ¯·Î˘ ˙ÂÈÁ‡‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ Ì„˜‰· ÒÈÈ‚Ï ˘È ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ . 

4. ˙ Â È Á ‡ ‰ Â  Ì È ‡ Ù Â ¯ ‰  ˙ � È ˜ ˙: ‰�È‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙�È˜˙˘ ¯Á‡Ó 
˙�Î„ÂÚÓ , ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙ÂÁÙ ˘È ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â˘Â¯„‰Ó ˙ÂÈÁ‡Â ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,

˘�Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" È˙·· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙�È˜˙ ‡˘Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ó
 ÏÏÎ· ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ‰˘„Á ‰�È˜˙ ˙ËÈ˘ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÏÂÁ‰

Ë¯Ù· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â . ÌÈ˘Â„ÈÁÏ Ú·˜È˙˘ ‰˘„Á‰ ‰�È˜˙‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÈÂ‡¯
Ë‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�Î .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰˘˜‰ ‰˜ÂˆÓ‰ ÁÎÂ� , ˘È

‰�È˜˙Ï ÌÈÈ„ÈÓ ˙Â�Â¯˙Ù Ì‚ ÔÂÁ·Ï , ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â�‚�Ó· ·Ï˘Ï Ô˙È� Ì‡‰"˙Â˘ÈÓ‚ " ÏÂ‰È�·
Ì„‡ ÁÂÎ .˙ÈÓÈ�Ù ‰‡ÂÙ¯· „Â·ÚÏ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÁÓ˙Ó „„ÂÚÏ ˘È , Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ¯·ÚÓ „„ÂÚÏÂ

‰È¯ÙÈ¯Ù· È˙Ï˘ÓÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ Í¯ÚÓÏ È‡ÂÙ¯ ,ÙÎ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ‰˘Ú�˘ È . 

 ˙�˘Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2009„¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ÈÙÏ˘  , ÌÈÙÂ‚ ÛÂ˙È˘·
ÌÈÙÒÂ� ,˜ÙÒÈ˘ ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ì„‡ ÁÂÎÏ Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ , ÏÏÎ·Â

‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ê ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÂÈÁ�‰ ˘·‚È ÛÒ‡ÈÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ÍÓÒ ÏÚÂ, 
ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ,ÍÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ·˙�ÈÂ ‡˘Â�· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ ÔÂÂÎÈ . 
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5. Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  ˙ ˜ Â ˆ Ó Ï  Ô Â ¯ ˙ Ù  È Î ¯ „: ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È 
·"˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ·‡ ˙È�Î˙ "‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ . ˜¯ „˜Ó˙‰Ï ‡Ï˘ ıÏÓÂÓ

 ˙Â˜ÏÁÓ· ·ˆÓ‰ ˙‡ Ï˜‰ÏÂ ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù· ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÈ�Ù‰
˙Â�ÂÂ‚Ó , ÊÂÙ˘‡ ÈÚ�ÂÓ Ì‰˘ ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙ÂÙÂ˜‰ „Â„ÈÚ ÔÂ‚Î

ÂÈÙÈÏÁ˙Â ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ˙Â�·˘Á˙‰‰ ÔÙÂ‡ ÈÂ�È˘ , ÌÈÏÂÁ ˙¯·Ú‰ ÏÂÚÈÈ
¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÈ˙Ò‰ ‰˜ÏÁÓ· Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ,ÔÂÈÓ È¯„Á· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯ÂÙÈ˘ , ˙ÂÙÂ˜‰ „Â„ÈÚ

˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈËÂÚÓ ÌÈ˘È˘˜Ï ˙ÂÙÂ¯˙ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ‰ ˙·Á¯‰Â ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË Í¯ÚÓ 
‰Ò�Î‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÈÂ�È˘ Ì„˜‰· Úˆ·Ï ˘È : ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï

ÌÈÎÂÓ� ‰ÒÂÙ˙ ÈÊÂÁ‡ Ô‰·˘ ˙Â˜ÏÁÓ· Â�ÈË˜‰ÏÂ ˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙ÂËÈÓ‰ . ˙¯‚ÒÓ·
ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÈ�Â˘ ˙Â�Â¯˙Ù ˙ÏÈ˜˘ ,‡¯‰ ÔÓ Ï˘ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÈÂ

 ¯ÂËÏÂ‚¯Î Â„È˜Ù˙· „˜Ó˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Í¯ÚÓ
˙ÂÈ�È„Ó Ú·Â˜‰. 

6.  ˙ÙÒÂ˙Â ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ¯·„· „¯˘Ó‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÔÈ· ÌÈÓÂˆÚ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ�Ï
Â‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂÒ·Ï ÌÈÓ˙Á�‰ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ ÔÈ·Â ˙˘¯„�‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙ÂËÈÓ ÁÎÂ�ÏÂ ¯ˆ

¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ , ˙ÂËÈÓ ˙ÙÒÂ‰ ‡˘Â�˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰˙ËÏÁ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï Â‡·ÂÈ ÂÓÎÂÒ˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ¯‡˘Â ÊÂÙ˘‡ . 

7. ˙ Â È „ È Ó  ˙ Â Ï Â Ú Ù: „ÂÚ· ˜¯ Â‡¯ÈÈ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ÈÙ 
˙Â„Á‡ ÌÈ�˘ .È‚‰Â ‰‡¯Â� Ï‡¯˘È· ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ˘ ¯Á‡Ó ‰· ÂÚ„Â� ‡Ï˘ ÌÈ‡È˘Ï ‰Ú

ÔÎÏ Ì„Â˜ ,‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯Ï ‰Ê ‡˘Â� ‰ÏÚ˙ ‡Ï Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ì‡ , ÏÚÙ˙ ‡ÏÂ
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰˜ÂˆÓ‰ ˙Ï˜‰Ï ¯˙Ï‡Ï , ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ¯Â·‚˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÎ ˙È˘‡¯

˙ÂÈÁ‡Â ,‰˙ÂÓ˙‰ ¯·‚˙Â ·ˆÓ‰ ¯„¯„ÈÈ. 

 



 


