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 שביתת האחיות נגד המדדים...

בידיעות אחרונות  כתבה שהתפרסמהב 
עדות מפי האחות אירית מועלם  תוקשרה

עובדת בבית החולים שמואל הרופא לפיה ה
היא וצוות האחיות נדרשות "לעשות הצגה" 

בדיקת האקרדיטציה המיוחדת כדי לעבור את 
שנערכת על ידי ארגון הבריאות 

 . JCI האמריקאי
במסגרת עדותה היא מספרת, כי "אחת 
הדרישות היא שבית החולים יחזיק צוות ייעודי 
למטופלים מזוהמים בבידוד עם חיידקים 
מדבקים. ההוראה היא שצריכה להיות אחות 
ייעודית למטופלים האלו, אבל בשטח זה לא 

  מתקיים".
כי העמותה , מדגישה 'רפואה בטוחה'עמותת 

מחסור בנוגע לזועקת כבר למעלה משנתיים 
. בתשתיות האשפוז בבתי החוליםחמור 
בזיהומים מהם נפגעים  לעליהם הגור מחסור

אלא   . חולים עשרות אלפי מתים או /ו
שהבעיה אף קשה יותר מזו שתוארה על ידי 

חולים ישנם בתי  ,לפי מבקר המדינה. האחות
המטופלים עם , על כן. חדרי בידודכלל אין בהם 

, מטופלים  ללא זיהום צדזיהום מאושפזים ל
לא נמצאת בסביבה אחות בשום אופן , ולא

  -ייעודית שתטפל אך ורק בחולה עם זיהום  
 . מדד בינלאומי/ בניגוד לכל סטנדרט 

פעמים רבות מונשמים החולים עם בנוסף, 
בר שמסכן זיהום במחלקה ולא בטיפול נמרץ ד

גם זה  -את החולה ואת החולים שבסביבתו  
 . מדד בינלאומי/ בניגוד לכל סטנדרט 

 
קריסת במקרה של : המשמעות היא פשוטה

כפי  עקב הצפיפות הקטלניתתשתיות אשפוז 
, שמתרחש במערכת הבריאות הישראלית

לשמירה על  כלי חשוב ושטיפת ידיים שהינ
למניעת ריבוי היגיינה אך בפועל  אינו יעיל 

ראו סרטון על  .ח"הזיהומים והתמותה בביה
התמודדות עם המדדים. תבחרו אתם אם 

 לסרטון לחצו כאן.לצחוק או לבכות...

 

 

 

 של עמותת רפואה בטוחההידיעון 

מציגה תכנית כוללת  'רפואה בטוחה'עמותת 
מבקשת ו הצפיפות הקטלנית למיגור 

ממקבלי ההחלטות להרים את הכפפה 
ולאמץ גישה אחרת. מערכת הבריאות 
עובדת בכפוף למגבלות התקציב ועורכת את 

גישה זו הינה במגבלת התקציב. תוכניותיה 
גבש על מערכת הבריאות ל .מוטעית
בהתאם לחוק ביטוח בריאות  תוכניות

רק ממלכתי ובמנותק ממגבלות התקציב. 
כיצד  בחוןעל מערכת הבריאות למכן,  לאחר

 לממן אותה.היא יכולה 
סבורה שיש לשנות  'רפואה בטוחה'עמותת 

 את סדרי העדיפות הלאומי ולהגדיל 
את תקציבי הבריאות אך לצד משמעותית 

זאת ולאור ההבנה שמגבלת התקציב תמיד 
תהיה קיימת, יש לחשוב מחוץ לקופסא 

 PPP (public private מודל וליישם

partnership כפי שגם מומלץ ע"י ,)WHO 
היתרון המרכזי ארגון הבריאות העולמי.  –

ביישום מודל זה הוא היכולת לפרוץ את 

הנוקשות באמצעות  הציבורי מגבלות התקציב
לטובת הציבור  –כספים של הסקטור הפרטי 

לכשלים של מערכת  ולרווחתו. כל פיתרון
דות הבריאות בישראל חייב להתחיל בהתמוד

עם המחסור החמור במשאבים המופנים 
הצורך לפעול בצורה  ,לכך אי .למימון מערכת זו

 .הוא צורך קיומי יצירתיתשונה ו
השינוי הנדרש העמותה מבינה ש ,בנוסף

 -רב, מימדי במערכת הבריאות הינו שינוי רב
 . שנתי-שלבי ורב

 רשות בין הצעדים שבהם צריך לנקוט: הקמת
באופן  שתוכל לפקח אשפוז ממשלתית

אפקטיבי ובלתי תלוי על השחקנים השונים 
 המחירים קביעת של המנגנון שינוי; במערכת

; תכנון החולים-לבתי קופות החולים שמשלמות
קיום  מקיף וכולל לשיקום בלו"ז מאתגר וצפוף;

התגוננות רחבי היקף לעניין  סברהמבצעי השל 
המאמץ  לענייןוכן  והזיהומים בפני המחלות

 .במערכת הבריאות ומי המתמשךהלא
 לסרטון לחצו כאן  

  

 

כיתוב המתאר תמונה או 

 גרפיקה

"זה לא מספיק 

לעשות כמיטב 

נו, צריך ייכולת

לעשות את מה 

 שנדרש"!

 

 

 

 הפעילות שלנו

 

 הסברה לציבור הרחב 

  רפואה בטוחה

 בארגונים ובקהילה

  רפואה בטוחה

 בכנסת

 שותפי פעולה 

 

 

 

 

 

 מציגה תכנית כוללת 'רפואה בטוחה'עמותת 

  בביה"ח הצפיפות הקטלנית  למיגור

https://www.youtube.com/watch?v=fvnbtwb9ZXw&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=WZramNKwjoc
https://www.youtube.com/watch?v=WZramNKwjoc


       22-8-2019**  3גליון     ** ** עמותת רפואה בטוחה  

      
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

הקמת  דוגמת –כך יש לנקוט בצעדי חירום 

בית חולים שדה שיציל את המטופלים 

 ממוות בבתי החולים. 

תוצאה מכת הזיהומים אינה מכת גורל אלא 

ומשרד משרד הבריאות ישירה של מדיניות 

ולא  הםלעצום את עיני פים שמעדיהאוצר 

לטפל בצפיפות הקטלנית שמייצרת פשוטו 

כמשמעו מוות בבתי החולים כתוצאה 

 מזיהומים קטלנים.

כדי לטפל בצפיפות יש לשנות את סדר 

העדיפות הלאומי מהיסוד, להקצות 

משאבים ברמה לאומית ולהכין תוכנית 

שבמסגרתה ייבנו, בין היתר, שישה בתי 

חולים גדולים חדשים וזאת רק כדי להגיע 

 .נפש 1,000-למספר מיטות סביר ל

 לסרטון לחצו כאן. 

 

. 

 

 בתל אביב בית חולים שדה הוקם בכיכר רבין

 רפואה בטוחה בארגונים ובקהילה

בית חולים הציבה  'רפואה בטוחה'עמותת 

שדה בכיכר רבין כסמל למצב החירום שבו 

מצויה מערכת הבריאות. מיצב בית החולים 

וקם בעקבות קריסת מערכת הבריאות ה

והצפיפות הקטלנית שממיתה ופוגעת 

באלפי אנשים כל שנה בבתי החולים. 

תחיל ברשתות החברתיות ההקמפיין 

ם מיצב בית החולים בכיכר רבין הוקובשיאו 

  .2019, לפברואר 10-ב

עמותת רפואה בטוחה מדגישה שמכת 

שהפכה להיות , הזיהומים בבתי החולים

הגורם השלישי בשכיחותו למותם של 

נגרמת כתוצאה , אנשים במדינת ישראל

היעדר תשתיות . מהצפיפות בבתי החולים

 –ו 'חוסר בכוח אדם וכ, אשפוז מתאימות

מהווים הגורם המרכזי שמביא לפגיעה 

גם על פי , ממשית בחייהם של המטופלים

מבקר המדינה, שמדי שנה מתריע על 
עקב  ,המטופליםפגיעה ניכרת בציבור 

המחסור החמור בתשתיות אשפוז. בשל 

הרצאות מגוון  מקיימתעמותת 'רפואה בטוחה' 

בארגונים ובקהילה בנושא מניעת זיהומים 

במטרה להגביר את  , נרכשים במרכזים רפואיים

 .המודעות ולהביא לשינוי התנהגותי

  עם הפעולה ושיתוף בקשר ממשיכה העמותה

. השרון בהוד 'מוסינזון' הנוער מכפר תיכוניסטים

 בריאות בהפנינג השתתפו העמותה חברי

 היא המטרה. תיכוןה תלמידי ערכו אותו המשפחה

 בריא חיים לאורח הציבור מודעות את להעלות

. בקהילה הרפואה שגרירי מעגל הרחבתלו

 רפואה' עמותת מטעם מידע עלוני חולקו במקום

 הזיהומים נושא חשיבות והוסברה 'בטוחה

 .בפניהם ההתגוננות ואמצעי ח"בביה הנרכשים

מכללת בין העמותה ו נרקם שת"פ חדש 

ירושלים. במסגרת השת"פ וכחלק  ' הדסה'

מתכנית המתמחים הגדולה בישראל, תכנית 

"הדבר הבא", אשר מטרתה לאפשר לסטודנטים 

להתנסות בעבודה מקצועית ב"שטח" בעודם 

בלימודים, סטודנטים מהחוג לניהול מערכות 

בריאות קיימו פגישות/הרצאות בקהילה באזור 

כללי  עשרתירושלים ושוחחו עם המשתתפים על 

 .התגוננות מזיהומים בביה"חה

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyFI9CkG5p8
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הבריאות ומצבה המדרדר של מערכת הבריאות 

שמשפיע חברתי הבוער ביותר -הם הנושא הכלכלי

על כל אזרח ואזרח ודורש את הטיפול הדחוף 

 !ביותר

עמותת  2019לכן, לקראת הבחירות לכנסת 

קיימה פגישות רבות עם נציגי  'רפואה בטוחה'

ציגה תכנית חדשנית הציבור והמפלגות השונות וה

 . שנתית לשיקום ופיתוח מערכת הבריאות כוללת

לאמץ את עיקרי למפלגות  הגם הציעהעמותה 

פרק רחב ומעמיק  ןהשל לכלול במצעון זה ופתר

 .בהתאם פיתוח מערכת הבריאותשיקום ול

', רחל רפואה בטוחה'בנוסף, יו"ר עמותת 

השתתפה במפגש "בוחרים בריאות  לייקוביץ,

" שנערך בתל אביב ביוזמת האיגוד 2019

הישראלי למנהל רפואי והמכון הלאומי לחקר 

מדיניות הבריאות. במפגש זה הציגו נציגי 

 המפלגות את מצע הבריאות שלהם.  

העמותה מקיימת  9/2019לקראת הבחירות ב

חרי הציבור / מפלגות על פגישות נוספות עם נב

סדר היום הלאומי ולתת לשינוי מנת לשכנע 

 עדיפות לבריאות.

 

 גם אנחנו יכולים להשפיע! – 2019 אפריל  בחירות

למאבק גם  פההצטר 'רפואה בטוחה'עמותת 

הרפואיים. העמותה   בתוך בתי החולים והמרכזים

הנהלות של בתי החולים כוחות עם  משלבת

להדריך את ציבור המטופלים והמבקרים  מטרהב

במספר כללי זהב להימנעות מהידבקות 

 בזיהומים. 

 'שמיר'עם ביה"ח קט בשת"פ יהפרוי הושלם 

במסגרת קמפיין בנושא מניעת )אסף הרופא(. 

לכל  בערוצי המדיה השוניםועבר בלינק זיהומים י

, סרטון אסף הרופאהמתקבל לאשפוז בביה"ח 

האנימציה אשר הופק על ידי עמותת רפואה 

 .זיהומים נרכשים בביה"ח מניעתבטוחה בנושא 

הרפואי מרכז עם בשת"פ פרויקט דומה הושלם 

גם בפרויקט זה העמותה שמחה  , עפולה. 'העמק'

 סרטוניסדרת רה מאוד להפיק ולערוך ללא תמו

 –שפות   שלושלמניעת זיהומים ב הסברה

 עברית, ערבית ורוסית. 

העמק לחצו  המרכז הרפואילסרטון שהופק עבור 

 כאן.

נוספים עם פעולה  פיבימים אלה, נרקמים שיתו

 ביה"ח בארץ עליהם נדווח בהקדם.מגוון 

 

 עם ביה"ח פעולה 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

w_as=public 

 לינקדאין:

https://www.linkedin.c

-om/company/safe
healthcare/ 

 

 

 הצטרפו עכשיו למאבק של 'רפואה בטוחה'!

https://www.youtube.com/watch?v=XbWpmf64_Hs
https://www.youtube.com/watch?v=XbWpmf64_Hs
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/
https://www.facebook.com/refuabetuha.org/
https://www.youtube.com/channel/UCuM0r_iLk96IjNJDSPCuyPw?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCuM0r_iLk96IjNJDSPCuyPw?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCuM0r_iLk96IjNJDSPCuyPw?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCuM0r_iLk96IjNJDSPCuyPw?view_as=public
https://www.linkedin.com/company/safe-healthcare/
https://www.linkedin.com/company/safe-healthcare/
https://www.linkedin.com/company/safe-healthcare/
https://www.refuabetuha.org/

