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  2012מאי  06
  ב"התשע, ד באייר"י

  21368912:סימוכין
  כתבי בריאות  :לא
  

  הודעה לעיתונות
  

  2011, " מיטות אשפוז ועמדות ברישוי"משרד הבריאות מפרסם מידע 
  

  
מציג מידע מעודכן על מספר מיטות  2011סוף דצמבר , ישוימיטות אשפוז ועמדות ברהפרסום 

מערך השיקום והמלונאות הרפואית בהתאם לתעודת , עמדות, טיפול יום, אשפוז יום, אשפוז

, סוג מוסד, המידע מוצג לפי מוסד. הרישום שמשרד הבריאות מנפיק למוסדות הרפואה בישראל

  .31.11.2011 -אגף ומחלקה ומעודכן ל, סוג אשפוז

 באשפוז הכללי  87מיטות מהן  103בבתי החולים הכלליים נוספו  :2011 -תוספת  מיטות ב

בבתי החולים הפסיכיאטריים ולשיקום לא היה שינוי במספר המיטות . 2010בהשוואה לסוף 

 .מיטות 365ובמוסדות למחלות ממושכות היתה תוספת של 

 נפש בסוף  1,000 -ל 1.88, ירידהשיעור המיטות לאשפוז כללי ממשיך במגמת ה: אשפוז כללי

, מיטות בתקן 14,762היו  2011בסוף . 10% -ירידה ב, 2005בסוף  2.09 -בהשוואה ל 2011

  .2005מיטות בלבד מסוף  155 -מיטות בהשוואה לשנה שעברה ו 39תוספת של 

 נפש בהשוואה ל 1,000 -ל 0.44, שיעור המיטות ממשיך במגמת הירידה: אשפוז פסיכיאטרי - 

  .2011בסוף  3,459, מספר המיטות בתקן יציב 2006משנת . 42% -ירידה ב, 2005בסוף  0.76

 2008שיעור המיטות במגמת ירידה משנת : אשפוז למחלות ממושכות.  

 שיעור המיטות יציב בעשור האחרון: אשפוז שיקומי.  

 השיעור באשפוז הכללי יציב לעומת ירידה בשאר סוגי האשפוז :לאשפוז יום מיטות. 

 בבתי חולים  144, מקומות בבתי חולים 423היו  2011בסוף  :קומות לטיפול יום פסיכיאטרימ

  .לא כולל מקומות בקהילה. בבתי חולים הציבוריים לבריאות הנפש 279 - לאשפוז כללי ו

 2010עמדות מסוף  10תוספת של , עמדות 1,139היו  2011בסוף : עמדות לרפואה דחופה. 

 2010עמדות מסוף  12תוספת של , עמדות דיאליזה 1,263היו   2011בסוף : עמדות דיאליזה  . 

 2010תוספת של עמדה אחת מסוף , עמדות ניתוח 439היו  2011בסוף : עמדות ניתוח . 

 2009עמדות מסוף  18תוספת של , עמדות 792היו  2011בסוף : עמדות להתעוררות  . 
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 2010עמדות מסוף  17תוספת של , עמדות לידה 252היו  2011בסוף : עמדות לידה   . 

 עריסות 6ירידה של . עריסות ילודים 1,422היו  2011בסוף : עריסות ילודים. 

 מקומות לשיקום פסיכיאטרי במוסדות  969היו  2011בסוף  :מערך שיקום פסיכיאטרי

 .לא כולל מקומות בקהילה, האשפוז

 מקומות לאונקולוגיה בשיבא 40 ,מקומות לקרדיולוגיה 20היו  2011בסוף  :מלונאות רפואית ,

 .   מקומות בבתי חולים פרטיים לבריאות הנפש 32-ו

 מיטות במוסדות להתמכרויות 916היו  2011בסוף  :בהתמכרויות מיטות במוסדות לטיפול ,

  .2007מיטות מסוף  62תוספת של 

  
  .להלן הקובץ


