כ"ז באלול ,התש"פ
 16ספטמבר2020 ,
אסמכתא371323420 :

לכבוד
מנהלי בתי החולים
שלום רב,
הנדון :מבצע ערבות-הדדית
המטרה:
ויסות עומסים בין בתי החולים על מנת לאפשר טיפול מיטבי בחולי COVID-19
הרקע:
 .1קיים עומס מאושפזי  COVID-19בצפון ישראל ובאזור ירושלים.
 .2קיים צפי לאור עליה בכמות המאומתים ומוקדי התפרצות באזורים אלו להמשך ריכוז
עומס באזור הצפון ובירושלים.
 .3בשלב זה ,מוצו עד תום האפשרויות לפתוח מיטות נוספות באזור צפון הארץ.
עיקרי התוכנית :
בתי החולים עם העומס המירבי באזור הצפון ובירושלים ,יעבירו מטופלים באמצעות חברות
אמבולנס פרטיות הפועלות באישור משרד הבריאות על פי החלוקה להלן:
בית חולים
מעביר
רמב"ם
נהריה
בני ציון
העמק
כרמל
הדסה
שע"צ
ברזילי
סה"כ

בית חולים
מקבל
שיבא
סוראסקי
סוראסקי
רבין
רבין
סורוקה
סורוקה
סורוקה
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מספר
המטופלים
25
25
15
20
20
10
15
10
140

חברה מעבירה
יוסי אמבולנס
יוסי אמבולנס
יוסי אמבולנס
איחוד הצלה
איחוד הצלה
מד"א
מד"א
מד"א

General Medicine Division
Ministry of Health
39 Yirmiyahu St.
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לוח זמנים:
תחילת ביצוע העברות החל מ 16.9.2020-בשעה  10:00ועד  18.9.2020בשעה .10:00
דיווחים עיתיים:
יש להעביר לחמ"ל אשפוז דיווח עיתי על התקדמות המבצע  3פעמים ביממה בשעות הבאות :
 24:00 ,16:00 , 8:00עד סיום המבצע .
מטופלים להעברה:
 .1ההחלטה על העברת המטופלים הינה החלטה בשיקול קליני של בית החולים המעביר.
 .2ככל הניתן יש להעביר מטופלים אשר מועד שחרורם מבית החולים המעביר צפוי להיות
מעבר ל 72-שעות.
 .3ככל האפשר יועברו מטופלים במצב בינוני ומטופלים במצב קשה אשר נזקקים לתמיכה
בחמצן בלבד (אין להעביר מטופלים הזקוקים לטיפול ב BPAP ,HFNC-או מונשמים).
 .4לא יועברו חולים סיעודיים (למעט מקרים מיוחדים ובאישור חמ"ל אשפוז) כחלק
ממבצע זה .יש לשאוף להעביר מטופלים אלו למר"גים.
שמירת הקשר עם המשפחות:
לאור המורכבות והקושי המובנה בשהייה של מטופלים במרחק ממשפחתם:
א .בית החולים המעביר ידאג לייצר קשר עם המשפחה ולהסביר על אודות המעבר.
ב .על בית החולים המעביר לשדך איש קשר לתקשורת עם המשפחה בבית החולים
המקבל.
ג .בית החולים המקבל יזום תקשורת עם המשפחה מיידית עם קבלת המטופל וידאג
ביתר שאת לתקשורת רציפה עם משפחות של מטופלים המתגוררים במרחק.
אגף רפואה כללית
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שחרור המטופל המועבר:
מטופלים המשוחררים מבית החולים שאינו במקום מגוריהם יועברו על ידי חברת האמבולנסים
לאזור מגוריהם באחריות בתי החולים.
שיפוי על העברות מטופלים:
בית חולים המעביר או משחרר מטופל במסגרת הפעילות המוגדרת במבצע זה יעביר תשלום
ישירות לחברת האמבולנסים וישופה על ידי משרד הבריאות בהתאם.
בפרוס השנה החדשה אנו מודים לצוותים הרפואיים על פועלם בימים אלו ומוקירים את יכולת
של ההנהלות להתנהל בערבות הדדית לחלוקת הנטל בימים אלו.

ב ב ר כ ה,

ד"ר סיגל ליברנט-טאוב
ראש אגף רפואה כללית
העתקים:

פרופ' חזי לוי – מנכ"ל
פרופ' איתמר גרוטו – המשנה למנכ"ל
ד"ר ורד עזרא – ראש חטיבת הרפואה
ד"ר ארז און – ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
ד"ר אורלי ויינשטיין – סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
מר יאיר חברוני – מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה ,אגף רפואה כללית
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