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  :'ב61ח מבקר המדינה "בעקבות דו

  !מיטות ותקני רופאים למחלקות הפנימיות לפני החורף הבא מאותלהוסיף 
  

  22.6.2011-דיון בוועדה לביקורת המדינה בקראת הל עמדת ההסתדרות הרפואית

 ?המרכזיות הבעיותמהן 

  100%- ל הרבה מעבר בבתי החולים התפוסה כמעט בכל המחלקות הפנימיות הגיעהבחורף האחרון. 

 130%-אל מעבר לחרגה פוריה והעמק , הלל יפה ח"התפוסה בבתיה: המצב חמור במיוחד בפריפריה. 

 2011בחודש ינואר  145%-ימיות לבבית החולים ברזילי באשקלון הגיעה התפוסה במחלקות הפנ. 

 1,500-כיחסרו  2015פנימיות ועד מחלקות המיטות אשפוז ב 800- כ לפי משרד הבריאות חסרות כיום 

 .מיטות

 במחוז הדרום  .מיטות לאלף נפש 0.5על מד עופנימיות מחלקות הב האשפוז מיטותהארצי של שיעור ה

  .מיטות לאלף נפש בלבד 0.3מיטות לאלף נפש ובמחוז ירושלים על  0.4על  שיעור המיטות עומד

  שעה שלא ברור כמה מתוכן מיועדות למחלקות הפנימיות  –מיטות  960החלטת הממשלה להוסיף– 

 !המטופלים השוכבים במסדרון ימשיכו לסבול. היא בבחינת מתן אקמול לחולה סרטן

  מתחמקים , הם קוסמטיים) מטופלים ורופאים בין מחלקות ניוד(הפתרונות שמציע משרד הבריאות

 .הניתן לחולים לפגוע באיכות הטיפולועלולים , מהבעיות האמיתיות של העדר התקינה והתשתיות

 העניק תמריצים משמעותיים לחיזוקוהרפואה הפנימית היא מקצוע במצוקה אך משרד האוצר מסרב ל. 

  1976-ונקבעה בינה מיושנת התקלמרות ש להסכים עם הרופאים על תוספת תקניםהאוצר מסרב. 

 הוא בישראל הכללי שפוז מדיניות האוצר לאורך העשור החולף הביאה לכך ששיעור מיטות הא

  .נפש 1,000-מיטות בלבד ל 1.98 – מהנמוכים במערב

  ?אז מה עושים

 -לפיכך . מבקר המדינה קובע כי הפתרון למצוקה עובר בראש ובראשונה בתגבור רופאים ואחיות

 על משרד האוצר לשנות לאלתר את מדיניותו ולהסכים לדון עם הרופאים על עדכון התקינה .  

  לאלתר כדי  למחלקות הפנימיות תקני רופאים 176-מיטות אשפוז ו 620 לפחותעל הממשלה להקצות

 . )בהתאם לנתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת(למנוע תפוסה חורגת בבתי החולים 

 ובה נקבע כי  2005אשר גובשה במשרד הבריאות עוד בשנת  ,2015אמץ את תוכנית אשפוז ממשלה לעל ה

יש להוסיף  2025התוכנית אף קבעה כי עד שנת . 2015מיטות אשפוז כללי עד שנת  3,646יש להוסיף 

תוכנית זו נשארה עד כה על הנייר ועל הממשלה לאמצה ולפעול . מיטות נוספות 2,500- זה כ' למס

 .מחלקות הפנימיותה לעהקצאת המיטות תוך מתן דגש מיוחד ב ליישומה לאלתר

  

  www.ima.org.ilאתר ההסתדרות הרפואית בכתובת לפרטים נוספים בקרו ב
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  בריאותהבמערכת  חריפה המצוק: הגורמים המקצועיים בישראל מסכימים

 ירד חלקו של , מחקר שפרסם לאחרונה מכון טאובלפי  .גידול מסוכן בהוצאה הפרטית לבריאות

 ,2009 - ב 60%לכדי  1995בשנת  70%-המימון הציבורי מסך ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל מכ

תהליך זה מתבטא באינפלציה במחיריהם של  .במקביל חל גידול מתמשך בחלקו של המימון הפרטיו

 .בבריאות ומגדיל את אי השוויון, הבריאותכת של מער הפוגע ביעילותוהוא , שירותי הרפואה

 בהתבסס על השוואה , זאת. שיעור הרופאים המועסקים בישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי

  .ועל נתונים עדכניים של משרד הבריאות EU15-לממוצע מדינות ה

  

 עקב תנאי , "הרפואה"בכתב העת  לפי מחקר שפורסם לאחרונה .רופאים נוטשים את המקצוע

מהרופאים שסיימו את לימודיהם בעשור  5.5%. העבודה הקשים חלה נסיגה במוטיבציה של הרופאים

מהרופאים אינם  12% -מכאן שכ. ל"נוספים נמצאים כעת בחו 6.5% -וכ, האחרון נטשו את המקצוע

 .עוסקים ברפואה בארץ

 בשל המחסור . עט שלא עודכנהכמ ומאז 1976תקינת הרופאים נקבעה בשנת  .תקינה מיושנת וחסרה

 ח מבקר המדינה"לפי דו. הרופאים המעטים במחלקות פנימיות מסוימות כורעים תחת הנטל, בתקנים

ולדבריו , משרד הבריאות שחסרות מאות משרות רופא בכלל המקצועות במערכת האשפוזמעריך , ב61

". התלויים על צוואר הרפואה הציבורית םיחיינושא תקינת הרופאים ואי הוספת תקנים הינם אבני ר"

לרבות עבור , תקנים למימוש צרכי המערכת 1,000- על משרדי האוצר והבריאות להקצות לאלתר כ

 .מקצועות במצוקה

  מתמחים אינם מעוניינים לעבוד במחלקות כי , המדינה מבקרח "לפי דו .במתמחים הולך וגוברמחסור

תמחים מ. ובכמה מבתי החולים כמעט לא נקלטים מתמחים בתחום הרפואה הפנימית, הפנימיות

לפיכך עולה חשש שעומס . שעות 26-כל תורנות אורכת ככאשר , תורנויות רבות נאלצים לעשותמעטים 
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 םפוגע ביכולת, ת השניםשהתגבר במרוצ, העבודה המוטל על המתמחים במחלקות הפנימיות

 .תהמקצועי

  עקב מצבו של מקצוע כי  קיים חשש, ח מבקר המדינה"לפי דו .מקצוע במצוקה -הרפואה הפנימית

המחסור . ורופאים יימנעו מלהתמחות ב ,הרפואה הפנימית ותנאי העבודה הקשים בתחום זה

 מצוקה ה שלעל התפתחות העומס והשחיקה בתחום מעידים, הקושי בגיוס מתמחים, בתקנים

 .בתחום

 שיעור מיטות האשפוז הכללי בישראל הוא  :שיעור מיטות האשפוז הכללי מהנמוכים בעולם

ניצבה ישראל במקום  2008בשנת . )מיטות לאלף נפש OECD )1.98-ה מהנמוכים בקרב מדינות ארגון

 .מדינות הארגון בשיעור המיטות 27מתוך  25-ה

 )2008(השוואה בינלאומית  –לאלף נפש  שיעור מיטות לאשפוז כללי

  

  

 שיעור התפוסה  ,לפי מבקר המדינה .מהגבוהים בעולם הוא שיעור התפוסה בבתי החולים בישראל

לדעת אנשי . 75% -הוא כ OECD - הממוצע בכלל מחלקות האשפוז שבבתי החולים במדינות ארגון ה

שכן הוא מאפשר קליטת חולים רבים בעת הצורך ומתן , 85%שיעור התפוסה הרצוי הוא , מקצוע

שיעור התפוסה בכלל המחלקות לאשפוז כללי , פי נתוני משרד הבריאות-על. שירות טוב למאושפזים

  .הנתון הגבוה ביותר מבין חברות הארגון - 96%בישראל עומד על 

 המחלקות הפנימיות בבתי מצא כי  מבקר המדינה .סה גבוה במיוחד במחלקות הפנימיותשיעור תפו

ואחוזי התפוסה בהן גבוהים בדרך כלל מאחוזי , החולים הכלליים הן מהמחלקות העמוסות ביותר

ואף  150%-ובימים מסוימים גדל אחוז התפוסה עד ל, 98%בממוצע שנתי  -התפוסה בשאר המחלקות 

  .יותר

  עקב הצפיפות הרבה בחדרי כי , מתריע המדינה מבקר .באיכות הטיפול וסכנת הידבקותפגיעה

איכות הטיפול הניתנת לחולים אינה  ,במסדרונות המחלקות ובחדרי האוכל המחלקתיים, האשפוז

ל משרד "מנכ. כמו כן גוברת סכנת ההידבקות של החולים בין השאר גם בחיידקים עמידים. מיטבית

  ".עד כדי איבוד חיים, כל יום נפגעת איכות הטיפול בחולים"במצב הקיים הבריאות טען כי 

 י בחודש ינואר "ח שפרסמה הר"בדו .חולים מונשמים במחלקות פנימיות מצויים בסיכון מוגבר למות

חלק מהחולים המונשמים היו צריכים להיות נמצא כי , השנה על מצוקת מערך טיפול נמרץ בישראל
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אולם עקב מחסור במיטות במחלקות טיפול נמרץ הם אושפזו , פול נמרץמאושפזים במחלקות לטי

והם מצויים בסיכון , עולה חשש שהחולים האלה מקבלים טיפול שאינו ראוי. במחלקות הפנימיות

  . מוגבר למות בהשוואה למונשמים המאושפזים במחלקות לטיפול נמרץ

 חולים , עקב התפוסה הגבוהה במחלקות הפנימיות: אשפוז חולים במחלקות שאינן מתאימות

האמורים לשהות בהן מאושפזים לעתים במחלקות אחרות בבית החולים שיש בהן מיטות פנויות 

לפיכך רופאי המחלקות שאליהן שייכים החולים נאלצים לעבור בין המחלקות כדי ). מחלקות לוויין(

ונפגם תהליך הכשרת , י זמינות רופאיםבמצב זה נפגעת איכות הטיפול עקב א. לטפל בחולים

 . המתמחים

 פעמים רבות מתאשפזים , עקב הצורך לפנות מיטות למאושפזים חדשים: משך אשפוז קצר מהרצוי

קצר ממשך האשפוז ) ארבעה ימים(משך האשפוז הממוצע בישראל . החולים במשך זמן קצר מדי

אשפוז קצר אינו , לקות פנימיותולדברי רופאים במח, האחרות OECD -הממוצע בכל מדינות ה

 .מאפשר לעתים לאבחן חולה כראוי ולטפל בו כיאות

 אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו", 2010משנת  פי דוח משרד הבריאות- על :מצוקת הפריפריה" ,

, הרופאים המועסקים במחוזות הפריפריה כמו גם שיעור מיטות האשפוז ביחס לאוכלוסיה שיעור

 .נמוכים משמעותית במחוזות הפריפריה בהשוואה למרכז הארץ, גף הפנימילרבות מיטות הא

  ומעלה 45נפש בני  1,000 -שיעור המיטות באגף הפנימי לפי מחוזות ל

  

  

  בית המשפט שופטי מדברי  .ישראלשל אזרחי  יסודהפגיעה ממשית בזכויות  –מצוקת האשפוז

 :אשר התפרסמו בימים אלה, בעניין מצוקת האשפוז) 11884/ץ "בג(י "בעקבות עתירתה של הר העליון

בפרטיותו ויתכן שאף ביכולת הטיפול , אין צורך להכביר במילים על הפגיעה הקשה בכבוד האדם"

דווקא ברגעיו , חברתנו אינה יכולה להשלים עם מצב בו חולה. ח"באותו חולה השוכב במסדרון ביה

אכן . יפול רפואי שהוא חשוף לעיני כל עובר אורחנאלץ לשכב בשטח ציבורי ולקבל ט, הקשים ביותר

בית  ".זכויות אדם עולות כסף וחברה דמוקרטית וליברלית צריכה לשלם בגין מימוש זכויות אלה

לא , לתוספת מיטות לא תיושמנה המדינה במידה ותכניותכי  ,עתירההבעקבות  המשפט אף התריע

  .בעתידבנושא יהסס בית המשפט להתערב 

 

 


