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הגיעו

מטר

 72אחו! עקב מחלה ו־  28אחוז

מסיבה

$TS1$׳וולפסון׳$TS1$
׳וול־
אחרת ,שאינהלידה .הנתון מציב את
ן׳ $DN2$במקום הרביעי ברשימת בתיהחולים
פסון׳
בארץ אליהם מגיעים הכי הרבהמטופלים,
אחר־ ׳שיבא׳ (מקום ראשון) ,׳רמב״ם׳ (מקום

שני) ו׳אסף הרופא׳ (מקוםשלישי).
המטופלים ,כשלושה
005,131
מתוך
היו בני יום עד שנה ,עשרה אחוזיםמגיל שנה
עד  14וכ־  43אחוזמגיל  14עד  44מטופלים
אחוזים

בני  44עד  64היו  19אחוז ,שמונה אחוזים בני
 65עד  74וכ־ 14

אחוזמגיל 85
ומעלה.

לפי ממצאיםאלה,
'וולפסון׳
לביתחולים

 22אחוז

שמעמיד אותו

כאחד

מהאנשים שפנו

היו מעל גיל
מבתיהחולים

65

מה

שבו אחוז

המבוגריםהמטופלים
למרות העומס ,בכיתחולים

חדר

המיון.

אחת

גבוה

של

מטופלים

נזבוגרים

צילום;

קובי

קואנקס

הוא הגבוה ביותר.
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בכך

3.4

אחוזים מהפונים המתינו במיון רק חצי

יותר

מחמש שעות,

מתייחסים לאלה שזקו־
$TS1$שזקוקים$TS1$

קים
בסטנדרט המקובל של זמני
$DN2$שזקוקים$DN2$לבדיקות נוספות או לאלה
 5.9אחוזים שהו במיון חצי שעה עד שעה
שעה,
שהם עומרים
חוות דעת שנייה או של מומחה.מלבדם ,ניתן
וכ־  46אחוז שעה ער שלוש שעות .יותר מ־ 40
ההמתנה במיון ,יחסית למרבית בתיהחולים
ממתינים זמן
שמרבית המטופלים
לראות
ההמתנה הוא גבוה
אחוזנאלצו לשהות במיון יותר משלוש שעות,
בארץ ,שם ממוצע שעות
ביניהם לא פחות מ־  15אחוז
מועט באופן יחסי ,ואנחנו תמיר משתדלים
שנשארו יותר
מאוד .על פי דוח משרד הבריאות ,כל מטר
לצמצם את זמני ההמתנה״.
51.3
ב׳וולפסון׳ שהה במקום
פל שהגיעלמיון
מחמש שעות.
ד״ר
שעות בממוצע ,כאשר הנתון מתחלקלפי משך
״לאחרונה אישרלנו
ברלוכיץ הוסיף כי
מנהל ביתהחולים ,ד״ר יצחקברלוביץ:
הטיפול .מטופל ששוחררלביתו היה בממוצע״׳וולפסון׳ נמצא בדיוק בממוצע הארצי בד
משרד הבריאות תוספת של  15עמדות במיון
תוכנית הרשה
ההמתנה במחלקת המיון .הנתונים שמ־
$TS1$שמתייחסים$TS1$
מני
שעות במיון,ומטופל שהועברלאשפוז
61.3
שתקצר עוד יותר את זמני
ההמתנה״.
שממתינים
$DN2$שמתייחסים $DN2$ל־  15אחתמהמטופלים
תייחסים
שעות במיון.
41.3
היה בממוצע
שמצבם דורש

