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הנדון :קריאה דחופה לעיבוי המערך הישראלי לרפואה דחופה העומד בחזית משבר הקורונה

מאז תחילת התפרצות נגיף הקורונה בישראל ,מערך המחלקות לרפואה דחופה עומד בחזית הטיפול
הרפואי הציבורי .הצוותים המקצועיים פועלים במקצועיות ובמסירות מול האתגר לרבות יצירת
מסלולים ייעודיים למטופלים חשודים/מאומתים לקורונה .אנו נושאים בגאווה בעול האחריות הלאומית
של הסינון והטיפול הראשוני של מרבית החולים הפוקדים את שערי בתי החולים בישראל.
כידוע ,עוד טרם משבר הבריאות הנוכחי ,המחלקות לרפואה דחופה ("חדרי המיון") עליהם אנו
אמונים ,נמנים בין האתרים המורכבים והמאתגרים ביותר במערכת הרפואה הציבורית הישראלית.
זמני המתנה ארוכים ,מספר מקרי האלימות הרב ביותר ושחיקת הצוות הגבוהה ביותר בישראל הינם
רק חלק ממכלול הבעיות מולם אנו מתמודדים.
במהלך השנים האחרונות הקמנו קול זעקה מעל כל במה ו"בוועדות לקידום המלר"דים" ,בכל הנוגע
להעדר משאבים ,ביניהם תת תקינה של צוותים והעדר איוש מתאים לעבודה במתאר הדחוף.
זעקתנו הרמה נשמעה שוב ושוב אך נענתה בקול ענות חלושה מלווה בהצהרת כוונות והלכה למעשה
מעט החלטות או מעשים.
המשבר הבריאותי הנוכחי פגש מלכתחילה מערך רפואה דחופה "רזה" אשר מיצה את סף יכולת
הקיבולת ופועל בחוסר התאמת משאבים ובאי ספיקה.
נכון לימים אלו אנו עומדים בפני אתגר משולב של עומס הנובע מהמשך מתן מענה רפואי שגרתי
ובמקביל עליה במספר הפונים בהקשר של מחלת הקורונה .הדבר מחייב; הכשרה ופתיחת אתרים
נוספים יעודים למטופלים מאומתים וחשודים ,שינוי שיטות עבודה ויצירת גמישות תפעולית בהתאם
לתחלואה ,עיכוב האבחון והטיפול בשל נטל ההגבלות וההתאמות המתבקשות עפ"י הנחיות
אפידמיולוגיות ומניעת זיהומים .בנוסף לאמור קיים אתגר ממשי ומתמשך של יציאת צוותים לבידוד
בשל חשיפות במסגרת הטיפול.

ל י צ יר ת ק שר י ש ל ש ל ו ח מ י י ל א ל
igud@emergencymed.org.il

נבקש להפנות את תשומת לבך כי סביב הערכות למשבר הרפואי ,כ 200-תקני רופאים ("תקני
קורונה"( הופנו לבתי החולים בישראל.
אולם בסקר שנערך בקרב מנהלי המלר"דים בישראל עולה כי פחות מ 10%מהתקנים הופנו
למחלקות לרפואה דחופה כאשר למרבית המלר"דים בישראל לא ניתנה שום תוספת תקינה!
ראה נספח א'.
על מנת לאפשר למערך עליו אנו אמונים להיערך אנו קוראים להתערבותך הדחופה:
•

תוספת תקינה דחופה ייעודית ("צבועה") למלר"דים  -רפואית וסיעודית.

•

על מנת לאפשר נוכחות מומחים ומתמחים ברפואה דחופה סביב כל שעות היממה לטובת
ניהול אתרים אלו אנו קוראים להתיר למנהלי המלר"דים להפעיל את הרופאים האורגניים
 24/7לפי שיקול דעתם וצרכי המלר"ד ולא עפ"י שיטת התורנויות הקשיחה בת ה 24-שעות
שמתאימה למחלקות אשפוז.
כפועל יוצא מכך יהיה צורך לשנות את שיטת התגמול להתאמת השכר למשמרות.

על החתום,
מנהלי המחלקות לרפואה דחופה (חדרי המיון)
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נספח א' :תשובות סקר מנהלי המלר"דים בנוגע לתוספת תקינה סביב משבר הקורונה
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