
חיזוק מוכנות מערכת  
הבריאות למצבי משבר

גינזבורגטוב ואיריס -סימן-משה בר



בחינת חוסן מערכת הבריאות וגיבוש סט המלצות  
להערכות המערכת למצבי חירום עתידיים

:חלוקה לשלושה תת צוותים

מערך אשפוז
שירותי הבריאות  

בקהילה 
התוויית  , מטה

מדיניות וממשקים 

ר דורית ניצן"ד: ר"יואבי פורת' פרופ: ר"יורפי ביאר' פרופ: ר"יו

מטרות ותהליך עבודה



שתי עוצמות פגיעה

אירוע בעוצמה בינונית

אירוע בעוצמה קשה

שלושה תרחישי חירום

פנדמיה

(רעידת אדמה)אסון טבע 

מתקפת סייבר נרחבת

מטרות ותהליך עבודה



קשה בינוני

500,000-1,000,000 500,000עד נפגעים/חולים

2,000,000עד 1,000,000עד לרופאפנייה

בשגרהמהקיבולת1.5פי בשגרהמהקיבולת1.2פי אשפוז

בשגרהמהקיבולת1.5פי בשגרהמהקיבולת1.2פי נמרץטיפול

בשגרהמהקיבולת1.5פי בשגרהמהקיבולת1.2פי ניתוחחדר

בשגרהמהקיבולת1.5פי בשגרהמהקיבולת1.2פי הנשמה

20,000עד 5,000עד תמותה

200,000-500,000 200,000עד דחקנפגעי

30% 15% מושבתרפואיא"כשיעור

פירוט מאפייני עוצמות פגיעה בינונית וקשה

מטרות ותהליך עבודה



ריכוז המלצות



ושיקוםתגובה,מוכנות,למניעההקשורבכלותיאוםבקרהפיקוד-ארציבריאותיביטחוןמינהלהקמת❖
.המקומיבשלטוןשלוחות,ובמחוזותיוהבריאותמשרדבהנהלתמטה,ארציתפריסה.בריאותיחירוםממצבי

.ובחירוםבשגרהיפעל

הביטחוןלמינהלשידווחו,המקומיתהרשותעובדי-המקומיתברשותבריאותיבטחוןיניקצמינוי❖
,החוליםבתי:ושירותיההקהילהעםרציףבקשריהיו.המקומיתהרשותולראשהבריאותבמשרדהבריאותי

וארגוניובריאותרווחהשירותי,(משטרה,אשמכבי,הצלה,א"מד)חירוםשירותינותני,החוליםקופות
International-השלהליבהיכולותלשיפורשוניםחירוםלמצביהקהילהאתויכינויעריכו,ימפו.מתנדבים

Health Regulations (IHR)השפרסם-WHO.

רשותבכלייעודיא"צניוקםחירוםבשעת-המקומיותברשויות(א"צנ)"אירועניהולצוות"פרוטוקול❖
קבועיםבתפקידיםומוצביםמתורגליםויהיויוכשרוחבריו.ומהמטהבריאותיביטחוןמקצינייורכב.מקומית
,בריאותעובדי)הבריאותנכסיכלאתולהפעילבמהירותלפעולוכשיריםומיומניםמאומנים,מראש

הביטחוןקציןיעמודא"הצנבראש.הנדרשהמענהלמתן(ועודמעבדות,פרטייםשירותיםכולל,תשתיות
תמיכה,מקצועיוידעבריאותמבצעי,ותכנוןמידע,שותפיםתיאום:הבאיםהענפיםראשיומתחתיוהבריאותי

אמתבזמןבתקשורתויקושרמראששיוכןייעודימצבמחדריתפקדא"הצנ.וניהולתקציבים,ולוגיסטיקה
.ארציכלללמידעגישהעם,המקומיתברשותהבריאותשירותיולכלהבריאותבמשרדלמינהל

שליטה ובקרה



, פיתוח מערכת לאומית ממוחשבת, של חקיקה מתאימהמיידיקידום -הקמת חמ״ל כ״א במשרד הבריאות ❖
.אדם אחודהכחבניית הכשרת 

אחיות ואנשי צוות  2-3-ו( וסטאז׳ררופא )שני רופאים -( צוות לצרכי חירום)הגדרת יחידת בסיס של כ״א ❖
.אדםכחאפקטיבי של לויסותמוצבים ומנוידים יחד , פ תרחיש"נוספים ע

,  רפואי שאינו מועסקא"כ, סטודנטים, מערכת פרטית-א ממקורות חיצוניים למערכת האשפוז "כניוד ❖
.צה״ל, מתנדבים, נמצאים בחו״ל/תושבים הגרים, (תלוי תרחיש)צוותים ממערכת הבריאות בקהילה , פורשים

א ממערכת האשפוז למערך אשפוזי הבית בקהילה"ניוד כ❖

למשל  –אדם ביניהן כחלצורך ניוד וויסות " אחיות"זיווג יחידות במערך הבריאות ומחוצה לו כיחידות ❖
.ליות אורגניות לבית חולים מסוים"או מחלקות צה, קטן למרכז על/שיוך קבוע של בית חולים פריפריאלי

הכשרה בסיסית במקצועות  -הכשרת המשאב האנושי ושמירת כשירותו לצורך הפעלתו בעתות חירום ❖
ל"הכשרה בצה, הגדרת סטנדרט מחייב של מספר אחיות עם הכשרה אקוטית, טיפול נמרץ

מענה לחוסן  , חובשיםואחיות, סטאז׳רים, פראמדיקיםהרחבת סמכויות בחירום של -מיצוי כוח האדם הקיים ❖
שירותי תמיכה  , מענה לסיוע לעובדים בהשגחה על ילדיהם או הוריהם המבוגרים בהיעדרם, ושחיקה של הצוות

.נפשית לעובדים

"  כסאות"700לפתוח עוד , האדם הזמניים שניתנו בתקופת הפנדמיהכחלקבע את תקני -א רפואי "הרחבת כ❖
.להכשרת אחיות במוסדות האקדמיים

כוח אדם רפואי



:      השנים הבאות25-מיטות ב17,000-לכל הפחות ב-להגדיל את מספר מיטות האשפוז הכללי ❖

.מיטות בשנה680-כ

לעגן תכנית ממשלתית  -לסגור את פערי המיגון הבליסטי וחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה ❖

.תעדוףוהשנים הקרובות בכפוף למיפוי5-ותקציב רב שנתיים ל

ביצוע התאמות  איפשור–להקפיד על תכנון ובנייה גמישה של תשתיות ומבני בריאות חדשים❖

.מבניות בזמן קצר ושימושיות נוספת שמעבר לצורך בשגרה

בידודי אוירולתת דגש בתוכניות הבינוי לתשתיות טיפול נמרץ❖

כדוגמת בתי חולים , לתכנן מראש עתודת תשתיות מתגברות למערכת האשפוז בפריסה ארצית❖

.ישיבות ובתי חולים שדה, מתקני כליאה, בתי מלון, ופסיכיאטריים, גריאטריים

תשתיות מערך האשפוז



את סוגי המידע שיידרש יגדיר-הקמת צוות לאפיון סוגי המידע הנדרשים לאיסוף ודיווח בחירום ❖
או ישירות  , רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מכל ארגוני הבריאות,לצורך התמודדות עם מגוון אירועי חירום

.  יסדיר בחקיקה את סמכות משרד הבריאות לקבלת המידע הנדרש. מהציבור

עומסים במוסדות בריאות ואזורי תחלואה וחסינות, מערכות למיפוי משאבי בריאותבניית❖

קישוריות המידע הרפואי  שדרוג -Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)מעבר לתשתית ❖
וחיבור ( מוסדות אשפוז גריאטריים ועוד, מעבדות, בתי חולים, קופות)והניהולי בין ארגוני הבריאות השונים 

בסטנדרט אחיד  ( אינטראופרביליות)התיקים הרפואיים הארגוניים לרשת משותפת של מערכת הבריאות 
.שנים5על פני ח"מלש400-מוערכת בכ FHIRעלות ההטמעה של מודולים מרכזיים של . ובינלאומי

-"איתן"מערכתשימושיותוהרחבת,שגרהבעתארגוני-ביןמידעשיתוףשלעבודהתהליכיבניית❖
.בחירוםגםפעילותןאתתבטיחהשגרהשוטףבאופןהמערכותפעולת

Big-הבתחומימיומןאדםוכחייעודייםכליםפיתוח❖ Data-חירוםבשעתבהחלטותתמיכהלצורך,
.בשגרהוניתוחמחקריכולותולפיתוח

שלהפעולהשיתוףהגברת-מערכותוניהולמרחוקהרפואהבתחוםחדשניותטכנולוגיותהטמעת❖
גםישרתבשגרהמתקדמותטכנולוגיותשלוהטמעהשילוב.והאקדמיההתעשייהעםהבריאותמשרד
.חירוםבמצבי

,האפשרייםהחירוםתרחישימגווןעםלהתמודדותהכנה–מסייברוהגנההמידעאבטחתהנחיותעדכון❖
בעתלפעולהשיכנסו)והלאומיותהארגוניותלתשתיותוחלופיותמקבילותתקשורתתשתיותתאימותוידוא

.חלופייםגיבויאתריוהקמת(השגרהתשתיותקריסת

מידעמערכות



ח"שימור הפעילות האלקטיבית והפעילות השוטפת בבתיה

.גיבוש מדיניות אחידה אשר תקבע על ידי הרגולטור ותנחה את כלל בתי החולים❖

.שימור פעילות אלקטיבית רבה ככל הניתן בכלל תחומי השירות בבתי החולים❖

.שליטה מרכזית על וויסות עומסים של פעילות אלקטיבית בין בתי החולים❖

:  י משרד הבריאות את הפעילות האלקטיבית שתמשיך להתקיים במצב החירום"הגדרה מראש ע❖
.פעילות מרפאות חוץ, צנתורים דחופים, תהליכי אבחון בחשד למחלה ממארת, ניתוחים וטיפולים אונקולוגים

.חופש פעולה למנהל בית החולים לפעול בהתאם לעומס בבית החולים שלומתן ❖

הסטת פעילות לבתי  , מרפאות יום מקוונות: היערכות לאספקת פתרונות לשימור הפעילות האלקטיבית❖
.  למרפאות הקהילהמרפאתיתהסטת פעילות , אשפוזי בית, חולים פרטיים

.על מנת לקיים סיוע הדדי, גם בשגרה וביתר שאת במצב החירום, ח לקהילה"סנכרון קבוע בין בתיה❖

.כך שיספקו גיבוי לרפואה הציבורית, ח הפרטיים במתווה השימור"הכללת בתיה❖

למניעת מצב בו חלקם קורסים תחת הנטל  , בפעילות הצוותים הרפואיים, ככל הניתן, חלוקת הנטל❖
.וחלק אחר כמעט ולא עובד

שימור פעילות שוטפת בחירום



מתן שירותים קליניים , בתחומי הרפואה השונים, על ידי קופות החולים-חיזוק מערך הטיפול מרחוק❖
ובהתאמה  , עבודת צוות עם מומחים במוקדי רפואה בחרום. וניהוליים בשגרה ובהרחבה בעתות חרום

.  לתרחיש

פיתוח והרחבה של תחום אשפוזי הבית -חיזוק מערך אשפוזי הבית של קופות החולים בשגרה ובחירום ❖
.  מהמיטות המתוכננות לאשפוז פנימי וגריאטרי15%-באמצעות תקנון מיטות אשפוז בקהילה עד היקף של כ

קביעת סטנדרטים לטיפול  -והאצה של פעילות בנושא אשפוזי בית תמרוץ, צוות משימה לתכנוןמינוי❖
הכשרת כוח אדם מקצועי עבור מחלקות אשפוזי הבית ויצירת תמריצים לבוגרי התמחות  , באשפוז בית

.  פנימית וילדים ולאחים ואחיות להשתלב במערך אשפוזי הבית שבניהול קופות החולים, ברפואת משפחה

בהתאם  -מודלים לשילוב רופאים ואחיות מבתי החולים לחיזוק צוותי אשפוזי בית של הקופות בניית❖
הצוותים המתוגברים יעברו הכשרות משותפות  . השילוב יעשה על פי מיפוי מחוזי. לתרחישי חירום מוגדרים

. בעת שגרה

מוגבלי  , קשישים-תמיכה חברתית באוכלוסיות בסיכון באמצעות טכנולוגיות תקשורת מונגשות ❖
לקבוע כללי זכאות לסבסוד חיבור באמצעות ערוץ טלוויזיה ייעודי לגורמים . בעלי קוגניציה שמורה, ניידות

,  לרשת מתנדבים של הרשות המקומית, משפחתית-לרשת חברתית, לצוות המטפל בקהילה: הבאים
. 'לסדנאות פנאי וכד

אשפוזי בית וטיפול מרחוק



משרדיבהשתתפות–בריאותייםחירוםלמצביחקיקהלגיבושמשרדי-ביןממשלתיצוותהקמת❖
להתמודדותומעודכנתמקיפה,כלליתחקיקהיגבש.והאוצרהפניםבטחון,הבטחון,המשפטים,הבריאות

מוכנותותבטיחהציבורבריאותעללשמירהומנגנוניםהליכיםיישוםשתאפשר,בריאותייםחירוםמצביעם
.בינלאומייםסטנדרטיםפיעלחירוםלשעת

:הבאיםבקריטריוניםתעמודהחקיקה❖

.ולאומייםמקומייםבריאותייםחירוםמצביחקיקתלתוקףנכנסתבהןהנסיבותהגדרת-
.בריאותומדיניותהציבורבריאותמתחוםמומחיםשלמקצועייםבשיקוליםמזעריתהתערבות-
.קיצוניוודאותחוסרתנאישלבמצבואפקטיבימהירהחלטותקבלתמנגנון-
חסמיםהתרת)בשגרהמהמקובלחורגותכשהןגם,פעולותלנקיטתמספקתגמישות-

.(ב"וכיואדםוכוחמעבדות,שירותספקיעםהתקשרותבעתממכרזפטור;ביורוקרטים
.(המידתיותעקרון)אזרחוזכויותאדםבזכויותפגיעהמינימוםעלשמירה-
.(הדמוקרטיהויסודותרשויותהפרדתעקרוןעלשמירה)ובקרהפיקוחמנגנוני-
.(הנגשהחובת)הנחיותובהירותבמידעשקיפות-

חקיקה



.הבריאותמערכתשלהמרכזיתההחלטותבקבלתכמרכיבהתקשורתניהול❖

המקצועייםבתחומיםמילואים״אנשי"גםיכלול-הציבורלבריאותלאומיהסברהמערךהקמת❖
.אפשרייםמשברלתרחישיייעודיתהכשרהשיעברו,שונותאוכלוסייהלקבוצותובזיקה,השונים

,מביתתקשורתערוצי,פורטליכלול-הבריאותבמשרדהפקותוביתאינטרנטיתתשתיתהקמת❖
(חירוםבשעתלתגבורוגיבוי)עצמיתהפקהויכולת

שלתשתיתלרבות-וההסברההתקשורתפעולותאפקטיביותשלובקרהלניטורמערכתהקמת❖
.מלוויםסקריםמכוני

והסברהתקשורת



הדוחבכתיבתהשתתפו

רפי ביארפרופ

ר יואל אנגל"ד

יואל בן אור

אבי בן זקן

נדב בן יוסף

ר שושי גולדברג"ד

היימסגילה 

ערן הכהן

ויינשטייןר אורלי "ד

ר אורן כספי"ד

אבי פורתפרופ

ר דורון נצר"ד

ר נעמי סיגל"ד

ר דודי מוסינזון"ד

שלמה וינקר' פרופ

ח ליאור ברק"רו

ר אלי יפה"ד

ר אלזה לבון"ד

פרלסמןאורן 

רניחובסקי'צדב פרופ

רזניקוביץשמוליק 

ורדה שלופרופ

ר דורית ניצן"ד

גבי בן נוןפרופ

אייל בסון

חיים הופרט

פיטר לרנר

אופיר מרר

נומהרוני ' אלוף מיל

יגודה-ר עדי ניב"ד

סדצקיסיגל פרופ

אסתי שלי

משה בר סימן טוב

גינזבורגאיריס 

קולוויץהילה שואף 

עופר מריןפרופ

צימליכמןר אייל "ד

שרה צפריר

גילי רגב יוחאיפרופ

רוזנבויםר זיו "ד

ר יעל שחור"ד



תודה


