מוות מיותר של פעוט מגבעתיים ואיך זה קשור לשרפות
האחרונות?
מוות מחיידק טורף הוא לא הכרח המציאות .זיהוי מוקדם של הבעיה והתחלת
טיפול מידי יצילו חיים ברב הגדול של המקרים .על משרד הבריאות ללמוד
מהתנהלות שרותי הכבאות ,לקדם את מספר חדרי המיון הקדמיים ולטייב
משמעותית את איכותם.
ד"ר אודי פרישמן
לפני מספר ימים התבשרנו בצער רב על מותו של פעוט מגבעתיים שנפטר מחיידק טורף.
החיידק הטורף -בדרך כלל חיידק מסוג סטרפטוקוק -מאופיין בכך שהוא חודר לגוף וגורם לנמק
בשכבות התת עוריות ,לרבות כתמי דם וכאב ניכר ,וזאת כתוצאה מהפרשה של רעלנים אותם מפריש
החיידק.
החיידק יכול לפגוע בכל אדם ,אך בדרך כלל פוגע באוכלוסייה שסובלת ממערכת חיסונית מוחלשת
מסיבה זו או אחרת.
במקרה שלפנינו הפעוט הגיע לחדר מיון קדמי )מוקד של קופ"ח שבה היה חבר( ונשלח לביתו עם
הפנייה לחדר מיון במידה ותהיה הרעה במצבו.
חשוב לדעת שההצלחה בטיפול במחלה זו תלויה במהירות שבה החולה יתחיל לקבל את הטיפול
האנטיביוטי.
השהיית הטיפול ,בשעות ספורות אפילו ,יכולה לגרום למות של החולה כפי שאירע במקרה שלפנינו.
חדרי המיון בבתי החולים בישראל עמוסים ביותר ,ביקור בחדר מיון הוא חוויה לא נעימה בלשון
במעטה ורבים יעשו הכול כדי להימנע ממנו .המתנה של שעות לקבלת טיפול רפואי היא דבר
שבשגרה ברוב חדרי המיון.
קופות החולים מאפשרים לציבור המבוטחים להגיע לחדרי מיון קדמיים או כפי שהם מכונים מרמ"ים
או מוקדים.
אפשרות זו יכולה להיות פתרון מצוין להקטנת העומס בחדרי המיון וככל שיהיו יותר חדרי מיון קדמיים
ניתן יהיה להבטיח שבסופו של יום שהציבור שיגיע לחדרי המיון ובתי החולים יהיה אך ורק הציבור
שבאמת צריך להגיע לשם וכל שאר המקרים הקלים יותר יטופלו בקהילה.
אולם אליה וקוץ בה ,חדרי המיון הקדמיים ,על מנת שיהיו יעילים ועל מנת שיצליחו להשיג את
מטרתם ולשמש שומר בשער שיבצע את הסינון המקצועי ויפנה לחדרי המיון רק את אלה
שבאמת צריכים להגיע לשם ,צריכים להיות מקצועיים ואיכותיים מאוד.
תפקידו של הרופא במיון הקדמי הוא לבצע אבחנה מבדלת ולשים את האצבע באמצעות הכלים
העומדים לרשותו -מה הבעיה שממנה סובל החולה .לדוגמא ,כאב ראש יכולים לנבוע ממגוון רחב של
סיבות החל ממיגרנה וגידול מוחי .כאבי בטן יכולים לנבוע גם הם ממגוון רחב של סיבות החל מקלקול
כיבה ועד חסימת מעיים שמחייבת התערבות דחופה וכך הלאה ,את האבחנה הזאת ,לדלות את
המוץ מן התבן ,להפריד את העיקר מן הטפל ואת הדחוף מהלא דחוף ,צריכים לעשות הרופאים
בחדרי המיון הקדמיים.
עבודה זו דורשת מיומנות רבה ,אחריות כבדה וניסיון לא מועט ,לצערנו לא כל חדרי המיון הקדמיים
מאוישים בצוותים המנוסים ביותר ומצוידים בציוד המתקדם ביותר .ואת המחיר משלם החולה.

בימים אלו היינו עדים למהפכה המרשימה שחלה בשירותי הכבאות ,כאשר כתוצאה מאסון הכרמל
עברה שינוי מקצה אל קצה שינוי שיעילותו ומקצועיותו הוכחה זה מכבר .אמנם מותו של הפעוט
מגבעתיים על אף היותה טרגדיה עצומה אדירה למשפחה ולחברים היא לא אסון הכרמל אבל
היא בהחלט יכולה להיות הטריגר שיוביל את משרד הבריאות לעשות מהפכה בכל הקשור
בהיערכות בניהול ותפעול המוקדים הקדמיים במדינת ישראל.

