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Ministry of Health

מצבי כוננות בתי חולים למלחמה ו/או לעימות מתמשך  -מעודכן ל19.2.09-
מצבי הכוננות של מוסדות הבריאות נכתבו עבור כלל מוסדות הבריאות בהתאמה למצבי הכוננות שהוגדרו על ידי מל"ח  ,תוך פירוט המצבים השונים ,ההנחיות
שתינתנה על ידי הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח ,האמצעים הנדרשים שיוקצו על ידי מגוון גורמים לאומיים ,והמשמעויות הפרטניות למוסדות השונים.
המשמעויות הייעודיות לבתי חולים מפורטות בטבלה בעמודה ד' להלן.
מס"ד
)א(
א

מצב כוננות
)ב(
כוננות רגילה בזמן
רגיעה – פעולות
שגרתיות ברגיעה
להכנת מערך
החירום.

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(
 .1פרסום תורות ועדכון
נהלים למתארי החירום
השונים.

משמעות לבתי חולים
)ד(
 .1שמירת עדכניות נהלי הפעלה:

אמצעים נדרשים
)ה(
 .1הפעלת צוות שעת חירום
מוסדי.

 (1עדכון נוהלי הפעלה כולל שיבוצים אחת לחצי שנה.
 (2בדיקה ותרגול עיתי של רשתות קריאה אחת לחצי שנה.

 .2מדיניות הדרכות ותרגול
למתארי חירום.

 (3הכללת סעיף בחוזה התקשרות עם ספקי חוץ למתן
שירות לבית החולים בשע"ח.

 .2מחויבות הנהלת בית החולים
לשמירת כשירות למתארי
חירום.

 .3מדיניות בקרת מוכנות בתי

 (4הגשת רשימת מפעלים/ספקים למשרד התמ"ת לצורך

 .3קשרי גומלין שוטפים בין

החולים למתארי חירום.

מוסדות הבריאות לאגף
לשע"ח ופיקוד העורף.

הכרזתם כמפעל חיוני.
 (5גיבוש תכניות פינוי מאושפזים והפעלת מעונות לילדי
עובדים.
 .2תרגול והדרכת צוותים:
 (1הדרכות שגרתיות למצבי חירום.
 (2קיום תרגילי בתי חולים על פי הנחיות ה"רשות" ,לרבות
תרגול עצמי ,בהתבסס על ערכות התרגול.
 (3שמירה על קשר עיתי עם הפלוגה הייעודית לבית
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 .4תקצוב רענון לציוד ותרופות
למתארים לא קונבנציונליים
.5

עלות תחזוקה שנתית של
מערכות סינון ,במצב בו לא
נעשה בהם שימוש ,להבטחת
כשירות המסננים לאתרים
מוגנים.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד

האגף לשעת חירום

הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(

מצב כוננות
)ב(

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(

החולים לרבות אימונים ותרגילים.
 .3שמירת רמות מלאי ציוד:
 (1שמירת כשירות ומעקב עיתי של ציוד שע"ח.
 (2אחזקת אנטיביוטיקה ואנטידוטים למנה טיפולית
ראשונה בבתי חולים כלליים ובמחסנים אזוריים של
האגף לשע"ח.
 (3בדיקות ציוד מיגון לצוות באתרים חיצוניים בבתי
החולים.
 .4שמירת כשירות תשתיות:
 (1בדיקה עיתית של מתקני הטיהור לאט"ה ולחל"ך.
 (2בחינת תקינות מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים.
 (3מיפוי אתרים מוגני חל"ך בבית החולים להפעלה באירועי
חל"ך.
 (4בדיקת כשירות מנחת.
 (5בחינת תקינות מערכות קשר ,כריזה ,מחשוב )לרבות
מערכת אדם( ,ומטה החירום.
 .5שמירת כוננות למצבי חירום בשגרה:
 (1שמירת כוננות לאר"ן בשגרה.
 (2שמירת כוננות לאט"ה.
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אמצעים נדרשים
)ה(
 .6גיבוש נוהל מערכתי מול
המשטרה להבטחת אישורי
מעבר לעובדי מערכת
הבריאות על סמך הצגת
תעודת עובד.
 .7פעילות לקידום מיגון מוסדות
הבריאות לאירועי חירום
לרבות תקצוב.
 .8הקצאת מדריכים לפעילויות
הכשרה ותרגול )יבוצע
בהתאם לצורך וליכולת על
ידי משרד הבריאות ,פיקוד
העורף ומוסדות הבריאות
השונים(.
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הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(

מצב כוננות
)ב(

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(
 .6מידע ודיווח:

 (1דיווח למערכת ניהול מידע פעם ביממה אודות
מונשמים.
 (2דיווח קליטות נפגעים על פי חומרות ,רק בעקבות אר"ן.
א ) (1

הגברת הערנות/
ביצוע פעילות
התכוננות ללא שינוי
מצב הכוננות.

 .1פעילות נמרצת להשלמת כל הפעולות שפורטו במצב כוננות
א'.
 .2עדכון רשימות ילדי עובדים על פי גילאים לצורך הפעלת
מעונות ילדים.
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אמצעים נדרשים
)ה(
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מס"ד
)א(
ב

מצב כוננות
)ב(
דריכות וכוננות
מוגברת – פעילות
מוגברת לקראת
מעבר למצב חירום
מלא או חלקי על פי
התפתחויות המצב

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(

 .1פעילות נמרצת להשלמת כל הפעולות שפורטו במצב הכוננות
הקודם.
 .2יצירת קשר עם גופים חבירים :משטרה ,פקע"ר ,מד"א,
אחיות קשר לקהילה ,האגף לשע"ח ,ספקי חוץ ורענון נהלי
חבירה.
 .3הדרכת צוותי בית החולים בהתארגנות למצבי החירום
השונים.
 .4בחינת כשירות ציוד ותשתיות:
 (1בדיקת ציוד רפואי ומשקי כולל מלאי תרופות
ואנטידוטים.
 (2בדיקת תקינות ומוכנות מארזי מיגון לצוות.
 (3בדיקת תקינות מתקני הטיהור לאט"ה ולחל"ך.
 (4בדיקת תקינות תשתיות קשר ואלמנטים חיוניים.
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אמצעים נדרשים
)ה(

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד

האגף לשעת חירום

הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(

מצב כוננות
)ב(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(

דריכות וכוננות
מוגברת – הגברת
עירנות נוספת
וביצוע פעילות ללא
שינוי מצב הכוננות.

הנחיית מוסדות הבריאות לבקרת
יציאה מבוקרת לחופשות של
בעלי תפקידים קריטיים.

ג )כללי( כוננות מלחמתית
מוגבלת  -מצב
הפעלה חלקי ו/או
מצב של לחימה
בגזרה מוגבלת ,בו
מופעל מערך מל"ח
בהיקפים שונים
בהתאם
להתפתחויות המצב

 .1פעילות מול מל"ח ומשרד

ב )(1

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(
 .1פעילות למיצוי כוח אדם:
 (1וידוא זמינות בעלי תפקידים קריטיים לבית החולים
)כמות ואיכות כוח אדם זמין ממקצועות רפואיים,
סיעודיים ומקצועות תומכים(.
 (2יציאה מבוקרת לחופשות ולנסיעות למרחקים של בעלי
תפקידים קריטיים.

אמצעים נדרשים
)ה(
 .1משמעויות תקציביות של
ביטול חופשות או לחילופין,
רכישה מוקדמת על ידי משרד
הבריאות ,של ביטוח לביטול
חופשות בגין מצב כוננות.

 .2תיאום עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה לקראת פינוי
מאושפזים.
התמ"ת ,בנושא הכרזת
מצב מיוחד בעורף ו/או
הפעלת מל"ח.
 .2שינוי משמרות העבודה
בבתי החולים.

 .1פעילות נמרצת להשלמת כל הפעולות שפורטו במצב
הכוננות הקודם.
 .2פעולות למיצוי כוח אדם )על פי הנחיות פרטניות של
ה"רשות"(:
 (1הפעלת כוח אדם על בסיס צווי ריתוק )מחייב
הכרזת מצב מיוחד בעורף או הפעלת מצב
מל"ח(.

 .3פינוי מיטות להרחבת
יכולות קליטה בבתי
החולים.
 .4שינוי יעוד והרחבת פריסת
שגרה לפריסת חירום.

 (2דרישה לגיוס/סיוע בכוח אדם נוסף )במקרים
בהם יש מחסור בכוח אדם(.
 (3מעבר למשמרות של  12שעות.
 (4הפעלת מעונות לילדי עובדים )יכול להתבצע גם
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 .1מימון התקנת תשתיות
ייעודיות )פסי אספקה ,מים,
חשמל ושירותים( .ייתכן
ובחלק מהמקרים יהיה צורך
לצמצם או לסגור שירותים.
 .2הסבת תשתיות ליעוד חליפי
בחירום )כדוגמת הפעלת חניון
כמתקן טיהור(.
 .3תקצוב להפעלת כוח אדם
נוסף )מגויסי חוץ ,תגבור
משמרות(.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד

האגף לשעת חירום

הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(

מצב כוננות
)ב(

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(

על פי החלטת הנהלת בית החולים ,בהתבסס
על צוות המוסד(.

 .5הפעלת מעונות לילדי
עובדים.
 .6תגבור מלאי מנות דם

 (5הדרכה ותרגול כוח אדם באתרי הקליטה.
 .3הרחבת יכולות הקליטה של בית החולים:
 (1הורדת תפוסת אשפוז באמצעות פינוי
מאושפזים לקהילה ולמוסדות אשפוז כרוני או
שיקומי.
 (2הרחבה לפריסת חירום ,רק על פי הנחיית
ה"רשות".
 (3פריסת מטה חירום מצומצם.
 .4מוכנות לקליטת נפגעי טראומה:
 (1תגבור רמות מלאי מנות דם ,על פי החלטת בית
החולים או הנחיית ה"רשות" ,כפועל יוצא מצפי
הנפגעים.
 (2הכנת מנחת לנחיתה מיידית והיערכות לקליטת
חיילים עם תחמושת.
 .5דרישה מסודרת להקצאת כוח אדם צבאי לסילוק
פצצות.
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אמצעים נדרשים
)ה(
 .4התארגנות לוגיסטית לכלכלת
והלנת גורמים חבירים.
 .5הקצאת תשתיות ,ציוד וכוח
אדם להפעלת מעונות לילדי
עובדים.
 .6הקצאת תשתיות ,ציוד וכוח
אדם להרחבת פריסה.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד

האגף לשעת חירום

הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(
ג
)חל"ך(

מצב כוננות
)ב(

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

משמעות לבתי חולים
)ד(

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(

 .1קידום מוכנות לאירוע חל"ך:
(1

תיאום התייצבות גורמי הצלה ,יחידות צבאיות
וארגונים אזרחיים מתגברים והיערכות
לקליטתם.

(2

הכנת ופריסת אתרי קליטה וטיפול בנפגעי חל"ך.

(3

הדרכות ותרגולים באתרי הקליטה.

(4

קידום ציוד לאתרי קליטה ,ללא פריסתו.

(5

פריסת ציוד תקשורת ומחשוב והצבת שילוט
מכוון.

(6

חלוקת ציוד מיגון לסגל באתרים חיצוניים
ובדיקת התאמת ותקינות מיגון אישי.

(7

השמשת מתקן הטיהור באופן מלא )כולל פינוי
מגרשי חניה והרכבת המקלחות(.
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אמצעים נדרשים
)ה(

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
משרד

האגף לשעת חירום

הבריאות

Ministry of Health

מס"ד
)א(

מצב כוננות
)ב(

ד )כללי( כוננות מלחמתית
מלאה  -הפעלת
מערך מל"ח בהיקף
מלא

Emergency and Disaster
Management Division
04341409

הנחיות "רשות" נדרשות
)ג(
 .1הפסקת פעילות אלקטיבית
בבתי החולים.

משמעות לבתי חולים
)ד(
 .1ביצוע מיידי של כל הפעולות שפורטו במצב הכוננות
הקודם.
 .2הפעלת אתרים ויחידות בית החולים:
 (1הפעלת מטה חירום מלא.
 (2וידוא מוכנות אתרי קליטה וטיפול.
 (3מנחת מאויש ,לרבות רכבי פינוי )אם נדרש(.
 (4מרכז מידע מאויש ומוכן להפעלה מידית.
 .3הפסקת פעילות אלקטיבית ,רק על פי הנחיית ה"רשות".

ד
)חל"ך(

 .1מתן קדם טיפול לחל"ך ,לצוותים רפואיים ,לפי הנחיית
ה"רשות".
 .2צוות המוצב באתרים חיצוניים מצויד בערכות מיגון.
 .3הפעלת מערכות האוורור והסינון בבתי חולים בהם קיים
מרחב מוגן ,לרבות פתיחת מסנני אב"ך במרחבים
המוגנים.
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אמצעים נדרשים
)ה(

