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 של עמותת רפואה בטוחההידיעון 

 בן אדם מתכנן תכנונים ואלוהים צוחק....

מי היה מאמין לפני חצי שנה שנחיה בצל 

מי חשב שכולנו נדבר על מגיפת הקורונה? 

וירוסים וחיידקים, על תחלואה ותמותה 

 מקורונה ועל השטחת העקומה?

במיוחד לנו, חברי עמותת 'רפואה בטוחה' 

הדבר קשה במיוחד... משום שבפועל 

 החלום הנורא שלנו הפך למציאות קשה.

חברים יקרים, להזכירכם הקורונה פגשה 

 ומאתגר את מערכת האשפוז במצב חמור

הצפיפות הקטלנית הגורמת לריבוי  !תרביו

איש נפגעים  350-של זיהומים ותמותה )כ

מתים מתוכם בכל יום!( השתרשה  16-וכ

        תפוסה בקיץ %99 -כ בביה"ח בארץ: 

 תפוסה בחורף...  %200 - 140 % -וכ

וזאת עקב מחסור חמור של תשתיות אשפוז 

לא הרחיבו אותם ולא התאימו לגודל ש

קצב לגידול האוכלוסייה והאוכלוסייה ולקצב 

שנה! כן...  40הזדקנות האוכלוסייה מזה 

שנה המדינה לא שמה את נושא  40מזה 

 .הבריאות בראש סדר העדיפויות הלאומי

פעמים התריעה '  רפואה בטוחה' עמותת

דוח מבקר המדינה בהמשך ל . בנושארבות 

ית כוללת ב )שהתמקד בהיעדר תוכנ69

 2019-בלהרחבת תשתיות אשפוז(, 

 ,העמותה הכינה תוכנית אסטרטגית כוללת

שלבית לעניין הרחבת -מימדית ורב-רב

 תשתיות אשפוז במערכת הבריאות. 

זו אף הוצגה לנבחרי הציבור ולמפלגות תוכנית 

  .השונות בכנסת

מתחילת המגיפה, מדינת ישראל ומערכת 

תקצוב, מצויות -מתתהבריאות שסובלת שנים 

רוס הקטלני ובמקביל, ויבחזית המאבק ב

מחוייבות לטפל בחולים הנושאים מחלות 

 ותחלואחים למיניהם שאינם קורונה. 

 ?אז מה המצב היום

, חלק העולם כולו מתמודד עם נגיף הקורונה

ששינה כליל גל השני,  גדול מהמדינות חוות את

הן ת וכלכליהן מבחינה בריאותית, הן את חיינו 

למרות זאת, רבים בקרב הציבור עדיין  .נפשית

חושבים שקורונה דומה לשפעת וגם שבקורונה 

נדבקים אחרים וממשיכים להגיד לעצמם ש"לי 

 ...."זה לא יקרה

אכן, לא לכל אחד זה קורה, אבל כאשר זה פוגע 

בכם או בבן משפחתכם התוצאה עלולה להיות 

ע לכולנו אין אפשרות שמישהו , וכידוקשה ביותר

מבני המשפחה יישב לידכם וילווה אתכם חלילה 

 ...וחס גם בדרך האחרונה

פונה לציבור להמשיך '  רפואה בטוחה' עמותת

ולקיים את שגרת החיים בצל הקורונה רק 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוכנית "מגן 

ישראל" ולהקפיד במיוחד על שמירת מרחק, 

היגיינת ידיים וחבישת מסכות. הצטרפו עוד 
 ןלסרטון לחצו כא !היום למאבק שלנו

"זה לא מספיק 

לעשות כמיטב 

נו, צריך יייכולת

לעשות את מה 

 שנדרש"!

 

 

 

 הפעילות שלנו

 

 הסברה לציבור הרחב 

  רפואה בטוחה

 בארגונים ובקהילה

  רפואה בטוחה

 בכנסת

 שותפי פעולה 

 

 

 

 

 

 לחיות בצל הקורונה.....

https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=K-R&eid=ARAIWMUxEJjEnasRa-L9hMTombM9ed3zW9H-ihlq2QpNNo-7lgbCS6fZW5pRVC-LdugD9V050iQfaTpj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqQFceFZNvzOVCyMJKOgxr4ZJxincw-X-zSlOqyhDihnhseDCT6Qf7DXd5epLmu3AoIcxuKGWrYiv060tlUMCcry9Km7blJtn1-Yy8c5zdd8eFyvstOc_a_7AFf0NGKO7AIvNAQ8x1Uhrmw0tPJ2W6XcHBXT_dmAZLyaIxGLhtDw_ag-RL5jZl62VnXiHzc7irSoqXl9Y8efwcWestpksISIdHVUYc0XAVTSGDEbyLkT3Ax5310oJbZsOE2DyBMbzJkcUKFoemG-Wx2ZvmX6IykfEbGc_qjLy48wrXfP_5P0Mt3dOe0NAGgipospYJu4rZBRUwDfcYOZFCTx6NN5reMoF7A_jvswclo0SR
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=K-R&eid=ARC5ax1xZdpaZUM7sujCjfeDe4DKhBOBRKRNHk1ndemxIgHJEMGtHr6z7AtQXYe7_AhvNH-A1E2ZBgmt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLwEuXg6yw-SWHsqFvX5BIf2hWcib4lDe9bLtbklCEMUbUN7Kl2kYHWlk5ubxYM3-EzQHHjXX1pUt-8yAgAz2zg7yNSi7M0TayBh3zy-tKQdzYY3_MUWYan5XKXQUUeWEofLH3ajA_MnZ-GpgDTFxKIao-ZcU2Dq-9QBUHaUJQrUzkTGioJFzN4efb8QF1IJf7lBS0hr1nkHZ3Eyk_9XFJjNYVvXuQAhkWAoJXKmeANcBpbeklUntsAWvr839RDmtfkCHI4YteIY1u0G7hRnWk0uKucE9r9M8VKSSYH-zUbZRbqVCnt0ErYN-cGQHsm7IkI-79cRyaHxXqXsP2pGLVJ8gs
https://www.youtube.com/watch?v=TFr71p8Bsv0
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 רפואה בטוחה בארגונים ובקהילה

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                    

                     
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעמידות  OECD-המדינות המובילות ב

לאנטיביוטיקה. כידוע, התרכיב המסוכן של 

קטלנית ההעמידות לאנטיביוטיקה והצפיפות 

לריבוי  הינם הגורמים המרכזייםבביה"ח 

תמותה בביה"ח בישראל גם ללא זיהומים ו

קורונה. העמותה פתחה בעבר יחד עם 

האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות והר"י 

בנושא. הסרטון מוקרן במדיה  חשוב סרטון

 שונים.הטלוויזיה החברתית ובערוצי ה

  לסרטון לחץ כאן

בנוסף, הושקע מאמץ מיוחד על ידי העמותה 

על מנת להביא את הנושא לעיתונות 

המודפסת ובמדיה הדיגיטלית  וכן ברדיו 

ובטלוויזה. ניתן להתרשם מהכתבות הרבות 

עמותת 'רפואה ומהראיונות שקיימה יו"ר 

 בטוחה'

רחל לייקוביץ'  באתר של עמותת רפואה  

 .בטוחה

  לאתר לחץ כאן

 

 הסברה לציבור הרחב

 

עמותת 'רפואה בטוחה' מובילה פעילות 

הסברה עניפה לציבור הרחב למניעת 

זיהומים במרכזים רפואיים ולאחר 

התפרצות הקורונה גם למניעת זיהומים 

 במרחב הציבורי. 

לצורך כך, העמותה מפתחת באופן שותף 

חומרי הסברה מיוחדים כגון: סרטוני 

 אנימציה, פליירים, מצגות ועוד. 

ההתגוננות הבסיסית בפני ערכת ל דוגמה 

למידע שבערכה יש  הזיהומים בטיסה.

חשיבות גדולה במיוחד בתקופת הקורונה 

של במידה ניכרת את הסיכוי  וםצמצועוזר ב

להידבק בקורונה, בשפעת או  הטסים

הסרטון הופץ  . בזיהום מעיים בטיסה

    לציבור הרחב במדיה חברתית. 

 לסרטון לחץ כאן

כמו כן, קיימנו מבצעים רבים במדיה 

שימוש מושכל  חברתית לגבי

נמנית על באנטיביוטיקה. לצערנו ישראל 

עמותת 'רפואה בטוחה' מקיימת מגוון הרצאות בארגונים 

 ובקהילה בנושא מניעת זיהומים נרכשים במרכזים רפואיים

במטרה להגביר את המודעות ולהביא לשינוי וזאת 

 .התנהגותי

שיתוף הפעולה עם  מכללת 'הדסה' בהעמותה ממשיכה 

כנית המתמחים וירושלים. במסגרת השת"פ וכחלק מתב

הבא", אשר מטרתה  הגדולה בישראל, תכנית "הדבר

לאפשר לסטודנטים להתנסות בעבודה מקצועית ב"שטח" 

סטודנטים מהחוג לניהול מערכות בריאות  .בעודם בלימודים

ה באזור ירושלים ושוחחו עם קיימו פגישות/הרצאות בקהיל

 .המשתתפים על עשרת כללי ההתגוננות מזיהומים בביה"ח

מקיימת מפגשים מיוחדים '  בטוחה רפואה' עמותת

. במהלך המפגשים בהתנדבות בסניפי 'עמך' ברחבי הארץ

התגוננות בפני  בנושאסדנאות והדרכות  ותומתקיימ

חשוב לשמור על ניצולי השואה היקרים  כמה   .הזיהומים

 !ולעשות למענם

רפואה ' עמותת התפרצות הקורונה לחיינו עם

ריכזה ידע  ,ולשם כך .במאבקגם לסייע  התגייסה  'בטוחה

רב בין השאר גם במגוון טכנולוגיות חדשניות ומובילות 

 .בעולם במאבק בקורונה

על רקע המתרחש לאחרונה במבנים ציבוריים )ביה"ס, 

 'רפואה בטוחה'מסעדות, בתי כנסת ועוד...(, עמותת 

שמירה על היגיינה נושא מדגישה את החשיבות הגדולה ב

ו אנ, לכן. קות בקורונהעל מנת למנוע הידבוזאת  סביבתית 

כגון מכוני ספורט,  קוראים לעסקים קטנים ובינוניים

לפנות  ברים, מסעדות, מועדונים, ועוד מספרות,

 .וללא עלות לקבל יועץ בנושא'  רפואה בטוחה' לעמותת

info@refuabetuha.org 

   

  

 

 
      

                        

       

  

       

  

         

   

  

  

  

  

התגוננות בסיסית בפני    ר ת

 יהו ים בטיסה

https://www.youtube.com/watch?v=U_gGa9eB3JE
https://www.refuabetuha.org/in-the-press
https://www.youtube.com/watch?v=7bGIDjdErtM&t=7s
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDZ4SJ5Xa9EgpOVTXfRPl8IYwjjuBwDrsqNwmHEVyIQd_ReEqSQyg-10mXDUBAs0WRcKcug3f5Ar_2a
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD3V3Rxkqxjds5uNNt1IGEf_YWJLHSncY5lcWGQinQU94ELx-WGzhmIp4EqAKk49hAeWwOqI_M3b2RP
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD3V3Rxkqxjds5uNNt1IGEf_YWJLHSncY5lcWGQinQU94ELx-WGzhmIp4EqAKk49hAeWwOqI_M3b2RP
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCfRlCMrDcMYjJ830ds0TwoPJlz_ojuEPemfFYvSuRJXv1kCMHy9c5iP256-TLevVHMA1sZadnhNao4
mailto:info@refuabetuha.org
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משרד  פרסםבתחילת שנה זו  .חיות בצל הקורונה זה לחיות גם עם מגפת הזיהומים בביה"חל

העמידים  כתוצאה מזיהומים נרכשים 2019-איש מתו ב 3500-הבריאות על הערכתו כי כ

בביה"ח, וכן מדגיש משרד הבריאות שמדובר בצמצום משמעותי של תמותה יחסית  לאנטיביוטיקה

 . 2012-ל

גם לפי  אך האם המידע על התמותה שפורסם לציבור מבוסס על נתונים מאומתים?? ממש לא!

 מוות קושי לאמוד נושלפי משרד הבריאות, יבלבד.  הערכהמדובר ביאות משרד הבר

 . מוותה סיבות ברישוםו יש קושי באבחון -כי בביה"ח מחיידק עמיד  כתוצאה

לא ברור בתכלית על מה היא  את ההערכה הזו וגם מקבליםלא  'רפואה בטוחה' הציבור וגם עמותת

מיליון תושבים  2-מבוססת. זאת מכיוון שאם לא הורחבו תשתיות אשפוז והאוכלוסייה גדלה ביותר מ

תה( אזי , וישנה עלייה בעמידות לאנטיביוטיקה )שני גורמים עיקריים לריבוי זיהומים ותמו2012מאז 

 .תמותה הרבה יותר גבוהה אחוזאנו מאמינים  ,מגפות וזיהומים ימשיכו להשתולל בביה"ח ולכן

לגבי התחלואה ותמותה מזיהומים אז מדוע אם כן משרד הבריאות לא מציג את המידע לציבור 

על בסיס יומי את נתוני התחלואה בקורונה: כמות ושקופה ברורה ומציג בצורה הוא כפי שנרכשים 

  ?הנדבקים, כמות המחלימים, כמות המתים

ברור לכולנו שבתקופת הקורונה כולם עסוקים מאוד ... אך נראה שהקורונה כאן להרבה מאוד זמן. 

תונים לפרסם לאלתר את נבבקשה משרד הבריאות לפונה  'רפואה בטוחה' מותתעל כן, ע

נרכשים בביה"ח על מנת לאמוד את עומק מאומתים לגבי היקף התחלואה והתמותה מזיהומים ה

 הבעיה במתן פתרון כולל לחיסול מגפות וזיהומים בביה"ח.

   

 

 יהו ים ה  ידים לאנטיביוטיקה ה הו בא ת היקף התחלואה  

 ?בביה"ח

על רקע המתרחש לאחרונה במחלקות הסיעודיות 

כתוצאה בבתי האבות ומקרי המוות של הדיירים 

פנתה לחברות  'רפואה בטוחה' מהקורונה, עמותת

חיטוי הת שונות העוסקות בנושא טכנולוגיו

 פעילותלסביבתית, בקריאה לתרום ההיגיינה הו

ו/או מוצרים לבתי האבות, במטרה לסייע  השוטפת

במניעת זיהומים בבתי האבות ולתרום לצמצום 

תר של האוכלוסייה התחלואה והאשפוז המיו

 .המבוגרת בביה"ח

אנו שמחים להודיע שמספר חברות נענו לקריאה 

 חברת 'אינדקס אינובישן'. לדוגמה של העמותה

לבתי  השאילמבתמיכת עמותת 'רפואה בטוחה' 

) קרינת אולטרה  UVרובוט  אבות, ללא תמורה, 

המאפשר חיטוי בזמנים קצרים וביעילות סגול( 

גבוהה. במסגרת הפרוייקט, בתמיכה של 

מיפוי של המבנה גם בוצע  'רפואה בטוחה' עמותת

שבו תוכנן להתבצע חיטוי וכן התקיימה הדרכה 

 לצוותים רלוונטיים בשטח.  לעניין תפעול המכשיר

 

 במקביל, עמותת 'רפואה בטוחה' פועלת  בתחום

המחקר בשיתוף פעולה עם חוקרים מהקהילה 

האקדמית הישראלית בתחומים שונים הקשורים 

בביה"ח. המחקר הראשון למניעת זיהומים נרכשים 

התחיל להתבצע לפני כשנתיים ביוזמת עמותת 

טבר למשק נזק המצועסק ב -  'רפואה בטוחה'

במרכזים  הנרכשים הזיהומיםכתוצאה מהישראלי 

זיהום נרכש בבית חולים רפואיים. חשוב לדעת כי 

 .ימי אשפוז 24ועד  4-מאריך את משך האשפוז ב

טיפולים נגד שתוספת העלות הכרוכה ב ,ומכאן

ר שא, זיהומים הינה אלפי שקלים למטופל

המחקר  .למאות מליוני שקלים בשנה מצטברים

בקרוב נדווח לציבור ונמצא בשלבי סיום אחרונים 

 .ועל תוצאות

 

  פ ולה שיתופי

 
 זה נוגע בכולנו

 ונוגע לכולנו! 

 3עמוד 

 צרו איתנו קשר:

 

 דואר אלקטרוני:

 info@refuabetuha.org 

 אתר אינטרנט:

www.refuabetuha.org 

פייסבוק:  

https://www.facebook
.com/refuabetuha.org/ 

 יוטיוב:

https://www.youtube.c

om/channel/UCuM0r_i

Lk96IjNJDSPCuyPw?vie

as=publicw_ 

 לינקדאין:

https://www.linkedin.c

-om/company/safe
healthcare/ 

 

 

 הצטרפו   שיו ל אבק של 'רפואה בטוחה'!
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