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לעדררוני

לבידודנשלחורפואיצוותאנשי3,030
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1'

הוציאולא"למההחולים:בביתבכיר

שמגיעמישכלנוהלשבועייםלפני

מבוגר,צעיר,יולדת,ילדה,ילד,למיון
בקורעה?"חשודחוםאוטראומה

חשופיםבחזיתהצוותים

לבידודשנשלחורפואיצוותאנשימספר

814
רופאים

ורופאות

1,323
אחרים:מקצועות

מעבדה,עובדי

סניטרים,
ועודעזרכוח

893
ואחיםאחיות

לבידודהסיבות

660
שנחשפואנשים

שאובחןלמטופל
כחולה

521
לאיששנחשפואנשים

1,849
שנחשפואנשים

אחרתבדרך

לדוגמה()בקהילה

כחולהשאובחןצוות

הבריאותמשרדמקור:

לינדררוני

נמ־רפואיצוותאנשי3,030

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$,רופאים814מהםפכידוד

ואחיות;אחיםו-398ורופאות
כקורונהחלוצוותאנשי42

מש־שלמנתוניםעולתפך

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$,לאת־המעודכניםהכריאות
מול

$TS1$לאתמול$TS1$
$DN2$לאתמול$DN2$.אנשימקריםככמהככוקר

נשלחושלמותמחלקותשלצוות

כיהוחלטזאתוכעקכותלפירוד,

כנדלעכודהיעכרוהחוליםפתי

קפועים.פצוותיםשמרות
שנמצאיםהצוותאנשימבין

למטופלנחשפו660בבידוד,

521ו-קורונהכחולהשאובחן

אחרצוותלאיששנחשפולאחר

מביןקורונה.בהולהשאובחן

צוותאנשיהםהרובהמבוררים,

.1,567החוליםבבתירפואי
עובדי780לבידודנשלחוכןכמו

עו־295בקהילה,החוליםקופות

בדי

$TS1$עובדי$TS1$

$DN2$עובדי$DN2$135ירושלים,ממזרחבריאות

חו־בבתיעובדים95מד"א,עובדי

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$,חוליםבבתי74פסיכיאטריים

שי־חוליםמבתי25גריאטריים,

קומיים,

$TS1$,שיקומיים$TS1$

$DN2$,שיקומיים$DN2$17משרדממטהעובדים

הבריאות.מלשכותו-51הבריאות

החו־בביתשלמהמחלקהכך,

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$המחלקהבטבריהפוריה
אנשי38המונההאורתופדית,

ביתילבידודהוכנסהצוות

הרופאיםאהדכישהתגלהלאחר

הבידודבעקבותבקורונה.חלהבה

לקליטתתיסגרהמחלקההמלא
נמ־שכברההוליםחדשים.חולים

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$אחר.צוותידיעליטופלובה

בביתהראשון.המקרהלאזה

ביוםנסגרהבחולוןוולפסוןהחולים

הצוותוכלפנימיתמחלקהחמישי

שהתג־לאחרלבידודנכנםשלה

לה
$TS1$שהתגלה$TS1$

$DN2$שהתגלה$DN2$היובהשאושפזוחוליםשניכי

נשל־שעברבשבועקורונה.חולי
חו

$TS1$נשלחו$TS1$
$DN2$נשלחו$DN2$אחיותו-06רופאים25לבידוד

כוללהשומר,תלבשיבאמהמיון

הרופאיםשאחדלאחרהמיון,מנהל

שח־מאדםבקורונהנדבקבמחלקה

זר

$TS1$שחזר$TS1$

$DN2$שחזר$DN2$.מחו"ל

הושבתהאביבבתלבאיכילוב

ו-04כולה,האורולוגיתהמחלקה

לאחרלבידודנשלחוצוותאנשי

בקורונה.נדבקבההרופאיםשאחד
אנ־תשעהנשלחובחיפהברמב"ם

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$שבתבליללבידודמהמיוןצוות

לאדםשנחשפושהתבררלאחר

ופצי־טראומהשלרקעעלשהגיע

עה

$TS1$ופציעה$TS1$

$DN2$ופציעה$DN2$,גםשהיהבדיעבדוהתבררקלה

התר־דומיםמקריםקורונה.חולה

חשו

$TS1$התרחשו$TS1$

$DN2$התרחשו$DN2$בי־בהדסהברחובות,בקפלן

רושלים,
$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$ובבתיבקהילהבמרפאות

נוספים.חולים

עבודה,שעות12
תנוחהשעות24

לראשיגרמוהאלההאירועים

לפ־כברלהבין,הבריאותמערכת
ני

$TS1$לפני$TS1$
$DN2$לפני$DN2$לארגןשחייביםמשבוע,יותר
העבודה,סידוראתאחרתבצורה

ינוטרלולאשלמיםשצוותיםכך
חוליעםמגעבעקבותאחתבבת

הנוכחיההדבקות"בקצבקורונה.

מחלקותלראותצפוייםאנחנו
מחסורמפאתנסגרותשלמות

אתמולאמרמטפל",אדםבכוה
פרופ׳הרפואית,ההסתדרותיו"ר

להמשיך"אי־אפשרחגי.ציון
הב־למערכתקוראאניזו.בדרך

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$שלמחדשלארגוןלהיכנס

בדחיפותהחוליםבבתיהעבודה

שלגישהלנקוטישהאפשרית.

לה־כדיקטנותבקבוצותעבודה
פחית

$TS1$להפחית$TS1$
$DN2$להפחית$DN2$ולדאוגצוותיםשלחשיפה

ולכלהמחלקותבכלמסיבילמיגון
בהקדם".הרפואייםהצוותים

בתימהשבועההלואכן,

להתחילעומדיםרביםחולים

הפ־שתבטיחבמתכונתלעבוד

רדה

$TS1$הפרדה$TS1$

$DN2$הפרדה$DN2$העבודהשיטתצוותים.בין

משמ־להיותצפויההמקובלת

רות

$TS1$משמרות$TS1$

$DN2$משמרות$DN2$מנו־ואחריהןשעות12של

חה

$TS1$מנוחה$TS1$

$DN2$מנוחה$DN2$חלילה.וחוזרשעות24של

הת־כברהזההעבודהמודל

חיל
$TS1$התחיל$TS1$

$DN2$התחיל$DN2$בש־שיבאהרפואיבמרכז

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$,בתילכללויתרחבשעבר

השבוע.הממשלתייםהחולים

הכלליתשלהחוליםבתיגם
במש־לעבודהלעבורצפויים

מרות

$TS1$במשמרות$TS1$

$DN2$במשמרות$DN2$באופןהשבוע,במהלך
למתכונתיעברוראשיתמדורג,
חיוניותהמוגדרותהמחלקותזו

הרדמה,מיון,הקורונהבזמן

התאוששות,הקורונה,חלקות

למניעתוהיחידותנמרץטיפול
זיהומים.

המשמרותלשיטתהמעבר

שלהתגמולבשיטתבשינויכרוך

משכרםגדולשחלקהרופאים,

ובכללנוספתעבודהעלמבוסם
ושעותכוננויותתורנויות,זה

עםיתבטלושלמעשהנוספות

"ברגעהמשמרות.לשיטתהמעבר

מחייבזהלמשמרותשעוברים

שיבטיהמיוחדקיבוציהסכם

לאהרופאיםשלשההשתכרות

עלחתימהסףעלואנחנותיפגע,
פל־זאבד"ראומרכזה",הסכם

המדינה.רופאיארגוןיו"רדמן,

שהושגהסיכוםפיעללדבריו,

ייגזרהשכרהאוצר,משרדעם

בש־רופאכלשלהממוצעמשכרו

לושת

$TS1$בשלושת$TS1$

$DN2$בשלושת$DN2$לתחילתשקדמוהחודשים

שכרוכוללבמשמרות,העבודה

"ישלדבריו,נוספת.עבודהעבור

החו־מבתיחלקשלהבנהחוסר

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$שמחייבחירוםבמצבשאנחנו

מופרדיםבצוותיםלעבודהלעבור

שיהיוכךזה,עםזהנפגשיםשלא

אורגנייםצוותיםשלושהלפחות

שאםכדיתפעוליתיחידהלכל

שניאזלבידורנכנסאהדצוות

להמשיךיוכלוהאחריםהצוותים
לאוכלוסייה".השירותאתלתת

:TheMarker^אמרובאוצר
שלמתקדמיםבשלבים"אנחנו

שלמלאההבנהותוךומתןהמשא
הרופאיםאךלחתימתו",החשיבות

מהמשרד.לתשובהמחכיםעדיין

דומיםובידוד"חשיפה

במלחמה"לפציעה
המתמחיםבארגוןבינתיים,

מההסתדרותדורשיםמרשם,

שלשורהעללעמודהרפואית

עלחותמתשהיאלפנינושאים
למ־למעברבנוגעקיבוציהסכם
שמרות.

$TS1$.למשמרות$TS1$
$DN2$.למשמרות$DN2$שכתבהבפייסבוקבפוסט

היאביטון,רייד"רמרשם,יו"ר

סעיפיםלהסכםלהכניסדורשת

רופאותשלשכרןכישמבטיחים

לידה,מחופשתשחזרואובהיריון,
חודשיבשלושתהשכרלפייהושב

התורנויות;הפסקתלפניהעבודה

ורו־רופאיםשתפצהקרןלהקים

פאות

$TS1$ורופאות$TS1$

$DN2$ורופאות$DN2$שבתיבזמןבייביסיטרעל

לא־מושבתים;הילדיםוגניהספר
סור

$TS1$לאסור$TS1$
$DN2$לאסור$DN2$שאינהאלקטיביתעבודהעל(

חשיפהלצמצםכריר"ל(דחופה;

בתקופתלהכירוכןלקורונה;
צוותיםנשלחיםשאליהבידוד

קו־לחוליחשיפהאחרירפואיים
רונה

$TS1$קורונה$TS1$
$DN2$קורונה$DN2$כימיולאעבודהכתאונת

וכניסהחשיפהלדבריהם,מחלה.

החו־בבתיהעבודהבזמןלבידוד

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$בזמןלפציעהדומהוהמרפאות

יגרורהבידודכייתכןולאמלחמה,

בשכרם.פגיעה

לצוותיםהתשלוםנושא
בעקבותלבידודשנכנסורפואיים

עבודתםבמהלךהוליםעםמגע

ההס־ביןבמחלוקתנמצאעדיין

תדרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$האוצר.למשרדהרפואית

הבידודבימילהכירדורשיםבאוצר

המחלהמימישינוכומחלהכימי
מוחיםהרופאיםאךהרופאים,של

פו־בפגיעהשמדוברמכיווןכךעל

טנציאלית
$TS1$פוטנציאלית$TS1$

$DN2$פוטנציאלית$DN2$ימישכןבשכרם,קשה

נוספתעבודהכולליםאינםהמחלה

מהכנסתם.ניכרחלקשהיא

נש־רביםשצוותיםהעובדה

לחים
$TS1$נשלחים$TS1$

$DN2$נשלחים$DN2$אתמאודמטרידהלבידוד

מכיווןגםהבריאותמערכתעובדי

מאודמתוסכליםחלקםנוסף:

שהיהמספקמיגוןציודמהיעדר

לאממקורהדבקותלמנועיכול

שלהנוכחיותההנחיותלפיידוע.
רקלהתמגןישהבריאות,משרד
בקו־החשודחולהבודקיםכאשר

רונה,

$TS1$,בקורונה$TS1$

$DN2$,בקורונה$DN2$שכרגעהנחהמתוךוזאת

עדייןבקהילההקורונהשכיחות
מעטלאקרושכבראלאנמוכה.

חשודהיהשלאאדםשבהםמקרים

בדיעבדהתגלהקורונהכחולה

כחולה.

אומרמתסכל",כךכל"זה

שאנ־החולים,מבתיבאחדבכיר

שי

$TS1$שאנשי$TS1$

$DN2$שאנשי$DN2$לבידוד.נשלחובורביםצוות

כברהוציאולאלמהמביןלא"אני

שכלשאומרנוהלשבועייםלפני

ילדה,ילד,למיוןשמגיעמי
אוטראומהמבוגר,צעיר,יולדת,

חשודבדלת,שנכנסמיכלחום

כיוםרפואיצוותהריבקורונה.

אנשיםאלהבזהב.משקלושווה

חוליםביתכללאבד.אפשרשאי
אפשרקורונה.ספינתכמוהוא

ביומייםשלםחוליםביתלאבד

להגידצריךהיהצוות.מבחינת

הואאםחולהמקבללאאחדאף

ממוגן".לא

שלושהלפחותשיהיוכךלהתארגן"צריך
צוותשאםכדייחידה,לכלצוותים

הצוותיםשניאזלבידודנכנסאחד

לפעול"להמשיךיוכלוהאחרים


