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                                                                                       "ג תשרי, תשע"הי      ירושלים, 

 2014אוקטובר,  7       

 מנהלי בתי חוליםאל: 

  קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 (המורחב)דו"ח ברלו  בבי"ח כללי ומרכזים רפואיים גריאטריים ת מיטותתפוס על דיווח יומיהנדון: 
 

  רקע:  .1

 מועברים נתונים אודות תפוסת מיטות ומאושפזים מונשמים בבתי החולים , מדי יום, מזה מספר שנים

 בוטלההדיווח הישנה מערכת  1.4.2014. החל מיום ממוחשבת באמצעות מערכת דיווח)דו"ח ברלו( 

 ועבר למערכת חדשה. מווח היומי והדי

בבתי החולים ר ניכעומס ההריכוז הנתונים במינהל הרפואה במשרד הבריאות חיוני ביותר על רקע 

. עומס זה נובע בחלקו ממטופלים שלא נימצאה בתקופת החורף הכלליים ובמיוחד במחלקות הפנימיות

 .או מוסד עבורם מסגרת להמשך טיפול

 

 מטרה: .2

הפנימיות  במחלקותו ,בכללכלליים וגריאטריים  בית החוליםבת ועל תפוסשוטף  חדיווהסדרת קבלת 

התערבות וויסות  על כלל המערכת. התמונה תאפשר למשרד תמונת מצב עדכנית , במטרה ליצור בפרט

 .ומהווה חלק מההערכות לעומסים הצפויים בחורף במקרי הצורך

 

 הגדרות:  .3

  "מחלקות גריאטריה פעילה":

שיקומי במר"ג )מרכז רפואי  ריאטרי או גחולים -פוז הגריאטרי מחוץ לבי"ח כללי בביתבמערך האש

-מחלקה תת"ו "גריאטריה שיקומית""סיעוד מורכב", "הנשמה ממושכת",  גריאטרי(, הכוללות מחלקות ל

 מחלקות לגריאטריה פעילה בבתי החולים הכלליים.  או, "אקוטית

 

   מונשם כרוני": -מטופל"

 ניסיונות גמילה מהנשמה, בהפרש של שבוע, שלא צלחו. 3ות נעשו לפח  .א

 הותקן פיום הקנה )טרכאוסטומיה(.   .ב



 

 

 נוטרופיות חיוביות.אייציב המודינמית ללא צורך בתרופות   .ג

 ללא תחלואה המחייבת טיפול אינטנסיבי/ייחודי שלא ניתן לתת  במוסד הקולט.  .ד

 ופא המטפל.ללא התווית נגד רפואית אחרת, על פי חוות דעת הר  .ה

 

": מטופל המוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש באופן קבוע שהוא במצב בלתי מורכב-סיעוד -מטופל"

יציב, סובל מבעיות רפואיות שבגינן לא נדרש אשפוז בבי"ח כללי ומאידך, נדרשים טיפול רפואי, ניטור 

פולי סיעודי וממצב רפואי עם מיומנויות מקצועיות גבוהות כתוצאה מעומס טי רפואי והשגחה ע"י צוות

  .(4/2010המוגדרים בחוזר מינהל רפואה )

 

מטופל הזקוק לטיפול שיקומי לחזרה מלאה או חלקית לתפקוד, כתוצאה ממחלות  :מטופל שיקומי""

 כגון: (4/2004המלוות בירידה תפקודית )כמפורט בחוזר 

 אירוע מוחי ופגיעות נוירולוגיות שונות. .א

 .ים או קטיעות ו/או החלפות מפרק )כולל מטופלים עם עיכוב דריכה(בעיות אורטופדיות כשבר .ב

 דלקות פרקים עם הפרעות תפקודיות. .ג

 .(severe deconditioning)מחלה ממושכת  עקבותבעם "נסיגת כושר / תפקוד" מטופל  .ד

 

 "65אקוטי מעל גיל -מטופל תת"

שינוי טיפול מידי יום  ,ניטור ,אשפוזדורש עדיין מטופל הסובל ממחלה לאחר השלב החריף, הטיפול בו  .א

מקצועי, האמור לשפר את מצבו הרפואי והתפקודי בטווח קצר יחסית וניתן להעבירו -וטיפול רב

 . של בית חולים כללי ממחלקה פנימית

לרוב עקב מחלות פנימיות כגון: דלקת ראות, התלקחות של מחלה  ,אקוטי-מטופל שמוגדר תת .ב

זון לאחר גמילה ממנשם עם טרכאוסטומיה,  מטופל לא יציב עם ריאתית חסימתית כרונית, אי

, תסחיף ריאתי, אי ספיקת לב, אנדוקרדיטיס, צלוליטיס, B-PAP-תמיכה נשימתית כ

אוסטאומיאליטיס, זיהום קשה בדרכי השתן, במע' עיכול או במע' בילארו הפטית והפרעות 

 מטבוליות )כגון, הפרעות באלקטרוליטים, התייבשות( וכו.

 לבבי יציב.ההמודינמי והמצבו מטופל אשר  .ג

 המחלה החריפה שבגינה אושפז המטופל צריכה להיות מאובחנת וכוללת קביעת תכנית טיפול. .ד

 

 :(המורחב)דו"ח ברלו  מערכת הדיווח החדשה .4

עיקר השוני בין מערכת זו לקודמתה הינו בהוספת דיווחים מדובר בדיווח מסכם )מספרי ולא פרטני(. 

וקבלת מידע אודות  במחלקות לגריאטריה פעילהחולים המועמדים להעברה להמשך אשפוז  יומיים על

וויסות העומס בסייע אמור לריכוז מידע זה  .ערך האשפוז הגריאטריהמיטות הפנויות לסוגיהן ממ

 הערכות לעומס במערכת לרבות בחורף.החלק מלהוות ו במערכת האשפוז

    

 

 



 

 

 

 כללים לדיווח:  .5

לדיווח ולצפיה על נתוני בית החולים/ המוסד  המדווח אפשרית רק לגורם בבית  הכניסה למערכת .5.1

 .שהתקבל מאגף המיחשוב במשרד הבריאות קוד אישי וסיסמההחולים/מוסד  שיש לו 

 ."כרטיס חכם"ולהם קיבלו הרשאה לכך רשאים להכנס עובדים ש .5.2

 בבוקר.  10  -שעהל עד ועבר הדיווח הינו יומי וי .5.3

במועדים אחרים דווח העביר בתי החולים ידרשו לסיבות אחרות נאו בשל ארועי חירום במקרים חריגים  .5.4

 ./ נוספים

 

 :אחריות .6

באחריות מנהלי בתי החולים הכלליים ומנהלי המר"גים לוודא כי יועבר ממוסדם דיווח מסודר בהתאם 

 לדרישות חוזר זה. 

 

 דכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוס

 

                   

 ב ב ר כ ה,             

  

 ד"ר ורד עזרא          

 )בפועל( רפואההראש מינהל                  

 

 הבריאות שרהעתק :  

 מנהל הכלליה

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –קציבים רכז הבריאות, אגף ת

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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מים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי כתובת אתר האינטרנט בו מפורס 

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 

 


