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יש רק דרך אחת לנצח את המגפה

מדינת  אילו  בימים 
צועדת  ישראל 
בטוחים  בצעדים 
אסון.  לקראת 
הקיר  על  הכתובת 
וכולם  ובוהקת  זועקת 
העיניים  את  עוצמים 
פי  על  ומתעלמים. 
הממשלה,  מדיניות 
נגיע  ימים  תוך 
של  אלפים  לעשרות 
ביום,  קורונה  מאומתי 

והציבור – אדיש, יהיה מה שיהיה.
בבתי החולים יתמלאו המחלקות, ייתפסו מיטות 
והצוותים  האקמו  ומכשירי  הנמרץ  הטיפול 
ברורות  המשמעויות  ויחסרו.  יחלו  הרפואיים 
 – עליהם  לדבר  נוח  ולא  נעים  לא  אם  גם  לכל, 

כאוס מוחלט ואולי חלילה מלחמת אחים?
והיא  הזו  המגפה  את  לנצח  אחת  דרך  רק  יש 
בתי  הבריאות,  משרד  המדינה,  בית.  אשפוז 
חייבים  הפרטי  והשוק  החולים  קופות  החולים, 
להיערך במהירות לאפשר אשפוז בית של חולי 

בבתי  מיטות  שישחררו  אחרים  וחולים  קורונה 
החולים. גם אם אשפוז הבית שנעשה בחופזה 
בטוח  ולא  חולים  בבית  מאשפוז  במידה  נחות 
שזה כך, עדיין הוא חלופה מצוינת אם אין מקום 

בבתי החולים.
את  שנים  מונעים  והרגולטור  ישראל  מדינת 
לכך  יש  בישראל.  בית  אשפוז  של  ההתפתחות 
דרך  תקציביים,  מלחצים  החל  רבות,  סיבות 
שיקולים של עמדות כוח בתוך הממסד הרפואי 
במערכת  זמן  ארוכת  אסטרטגיה  העדר  וגם 
כל  לאורך  המערכת  את  שמאפיינת  הבריאות, 

הדרך.
הוא  בקהילה,  רפואי  טיפול  או  בית,  אשפוז 
באפריל  כבר  העולם.  בכל  מתפתח  תחום 
ראשון  עולמי  כנס  מדריד  בעיר  התקיים   2019
לאשפוז בית ושם הוצגה ההתפתחות העצומה 
ספרד,  כמו  רבות  במדינות  בית  אשפוז  של 
פינלנד,  צרפת,  אנגליה,  איטליה,  אוסטרליה, 
טייוואן  ליטא,  אירלנד,  ברזיל,  פורטוגל,  קנדה, 

וארה"ב. 
היום, עם ההתפתחות המשמעותית של תחום 
בבית  האשפוז  )טלמדיסין(,  מרחוק  הרפואה 

יותר,  מקצועי  יותר,  בטוח  יותר,  פרקטי  הופך 
והחסמים נגדו קטנו משמעותית. 

ראש הממשלה, שאמון על ניהול משבר הקורונה, 
להקמת  ולפעול  לנושא  להיכנס  בבהילות  חייב 
שיקטין  קהילתי  ואשפוז  בית  אשפוז  מערך 
יש  הבריאות  למערכת  החולים.  מבתי  עומסים 
כלים להתמודד עם האתגר, אבל לצד המערכת 
הציבורית חובה לאפשר גם למערכת הפרטית 

להיכנס במהירות לתחום.
מהמערכת  יותר  זריזה  הפרטית  המערכת 
הציבורית, והיא תוכל להיערך למתן פתרון של 
החולים  מבתי  העומסים  והקטנת  בית  אשפוז 

מהר יותר מהמערכת הציבורית. 
ויש  התוכנית,  לפרטי  להיכנס  המקום  לא  זה 
שיטות ודרכים שונות להיערך לה, אבל זה הזמן 
לזעוק שאנחנו בדקה ה-90 ואם אנחנו לא רוצים 
ומי  יונשם  מי   - אחים  ומלחמת  קריסה  לראות 

לא, זה הפתרון.

ובביטוח  בריאות  במדיניות  מומחה  הוא  הכותב 
פרש  בריאות וסיעוד, יועץ בכיר בחברת הייעוץ 

קונספט

 המדינה, משרד הבריאות, בתי החולים, קופות החולים והשוק הפרטי חייבים 
להיערך במהירות לאפשר אשפוז בית של חולי קורונה וחולים אחרים שישחררו 

מיטות בבתי החולים  גם אם אשפוז הבית שנעשה בחופזה נחות במידה מאשפוז 
בבית חולים ולא בטוח שזה כך, עדיין הוא חלופה מצוינת אם אין מקום בבתי החולים
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