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$DN2$הכישלונות$DN2$למערכתהמשאביםלתוספתבהקשרהואהמשרדשלהגדולים

בתוספתמדוברהחולים.לבתישנוספוהמיטות000,1בדמותהבריאות

חוליםמדייותרבאוכלוסייה.הגידולאתמכסהובקושימספקתשאינה

במסדרונות״.שוכביםעדיין

״החלטתכיאמראידלמן,לאונידד״רהרפואית,ההסתדרותיו״רגם

למיטותבמסדרוןמחכיםהחוליםמספקת.אינהמיטותתוספתעלהממשלה

הדרושההתקניםהקצאתבתוספתמיידי,באופןאותןלפרוסוישעכשיו,

ולתכנןבבריאותחיסכוןשלרעיונותלזנוחהבאההממשלהעלבהתאם.

נוספות״.אשפוזמיטותפריסת

בית־איריריסונזיטל
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החורףמחלותבעקבותהחוליםבבתיכבדםעומסים

וילדיםקשישיםהפונים:רובמקום.אפסעדעמוסיםהיוהחוליםמבתיברביםהמיוןחדרי

נולדמאיר נולדמאירמאת

מחלותועמוהגיעהחורף

נרשמוחריגיםעוטסיסחורף:

החוליםמבתיברביםאתמול

שלהצטברותבעקבותבארץ,

טיפולשדרשוחורףמחלות

אומריםהחוליםבבתירפואי.

קשי־הסלמיוןהפוניםרובכי

שים

$TS1$קשישים$TS1$

$DN2$קשישים$DN2$ממגווןהסובליםוילדים

חורף,ומחלותכרוניותמחלות

ריאה.דלקותבעיקר

בבתיבעיקרנרשמוהעומסים

בירו־כרםעץהדסההחולים

שלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$בחיפה,ציקובנירמב״ם

בא־וברזיליבטבריהפותה

שקלון,

$TS1$,באשקלון$TS1$

$DN2$,באשקלון$DN2$החוליםבבתיובמרכז

ושיבאבחולוןוולפסקאיכילוב,

המחלקותהשומר.תל

אלוחוליםבתישלהפנימיות

מקום.אפסעדמלאותהיו

הפנימ־במחלקותהתפוסה

יות

$TS1$הפנימיות$TS1$

$DN2$הפנימיות$DN2$ציקבניהחוליםבבית

140עלאתמולעמדהבחיפה

מצוקתעלשהשפיעדבראחת,

האחרות.במחלקותגםהמקום

ביקשוהחוליםביתבהנהלת

לחדרלהגיעשלאמחולים

אלאהערבשעותעדהמיץ

החוליםביתדחופים.במקרים

הבריאותלמשרדבמקבילפנה

אליולהפנותשלאוביקש

אמבולנסים.

החוליםביתשלכמיק

התקבלואביבבתלאיכילוב

ל־בהשוואהפניות,500אתמול

400

$1ST$400$1לST$

$2ND$400$2לND$בימיםבממוצעפניות

הפנימיו-המחלקותגםאחרים.

מלאה.בתפוסהמלאותהיו

כיהסבירהחוליםבביתגורם

האחיותעםלהסכם׳׳בהתאם

מעלשללתפוסהלהגיעאסור

הפנימיות.במחלקותאחת120

שנוצרהיאלכךהמשמעות

בתקנ־מחסורישבמיון.עומס

ים

$TS1$בתקנים$TS1$

$DN2$בתקנים$DN2$והצוותובאחיותלאחיות

עללהשתלטמאודמתקשה

החורףבגללהחולים.כמות
י-

מורכביםבמצביםחוליםשנם

טיפולמצריךוזהיותרוקשים

עלשמוסיףדבריותר,ארוך

ב-עומסבגללבנוסף,העומס.

אלינוהפנואחרים,חוליםבתי

אחרים״.ממקומותחולים

עיזהדסההחוליםבביתגם

אתמולנרשמובירושליםכרם

במיון,בעיקררבים,עומסים

ובמחללותהפנימיתבמחלקה

חלקמסריםבשלבילדים,

במ־מוקמוהחוליםממיטות

סדרון

$TS1$במסדרון$TS1$

$DN2$במסדרון$DN2$עומסלמיון.ובכניסה

החוליםבביתגםנרשםכבד

וההנהלהבאשקלק,ברזילי

בשי־להשתמשלציבורקראה

רותי

$TS1$בשירותי$TS1$

$DN2$בשירותי$DN2$למעטהחולים,קופות

דחופים.מקרים

חזיד׳׳רהחולים,ביתמנהל

חתרשנה״בכלכיאמרלוי,

זהבברזילי.רקולאכזה,עומס

מולהאי־ספיקהאתמוכיח

בעלייתבעיקרבמדינה,הצרכים

מלבדהחורף.בימיהתחלואה

חוליםשליתרפנייתישנהזאת,

לושישמיכללאהמיק.לחדרי

החולים.לביתלהגיעצריךחום

עםחולים,קופותישזהבשביל

שהןדחופהרפואהמערכות

בריאותיותרהרבהספקללא

שעוב־והחיידקיםהעומסבגלל

רים

$TS1$שעוברים$TS1$

$DN2$שעוברים$DN2$בבתילשנימאחד

החולים״,
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גרוניוומחלותשפעתשלגלבעקנות

הארץברחבירביםחוליםבבתינרשמיםחריפיםעומסים

רוזן חזןמאת

בירושלים,כרםעיןהדסההחוליםבבתי

בטבריהפוריהבחיפה,ציוןובנירמב״ם

אחרמאתמולמורגשיםבאשקלוןוברזילי

גםחולים.שלכבדיםעומסיםהצהריים

בחדריעומסיםמורגשיםהמרכזבאזור

איכילוב,החוליםבבתיבעיקרהמיון,

המחלקותהשומר.ותלבחולוןוולפסון

עדמלאותאלוחוליםבתישלהפנימיות

בצפתזיורבקההחוליםבביתמקום.אפס

עומסיםדווחולאבנהריההחוליםובית

חריגים.

שמדוברמעריכיםהשוניםהחוליםבבתי

למקריוקשורחורףמדישמגיעעונתיבגל

כרוניות.ומחלותשפעת

וילדיםקשישיםהםלמיוןהפוניםרוב

ומחלותכרוניותמחלותממגווןהסובלים

בילד־כשמדוברריאה.דלקותבעיקרחורף,

ים,

$TS1$,בילדים$TS1$

$DN2$,בילדים$DN2$לוירוסיםשקשורותמחלותבעיקראלו

ביקשוהחוליםביתבהנהלתנשימתיים.

בחדריםהמרובההצפיפותעקבחולים,לאישפוזמימותהציבוהחוליםבתיבמסדרונות

שעותעדהמיוןלחדרלהגיעשלאמחולים

דחופים.במקריםאלאהערב

׳׳כלאמר:לוי,חזיד״רהחולים,ביתמנהל

מוכיחזהבברזילי.רקולאכזה,עומסחוזרשנה

בעיקרבמדינה,הצרכיםמולהאי־־ספיקהאת

זאת,מלבדהחורף.בימיהתחלואהבעליית

כללאהמיון.לחדריחוליםשליתרפנייתישנה

החולים.לביתלהגיעצריךחוםלושישמי

רפואהמערכותעםחולים,קופותישזהבשביל

בגללבריאותיותרהרבהספקללאשהןדחופה

בבתילשנימאחדשעובריםוהחיידקיםהעומס

החולים׳׳.
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