الفصل الثالث عشر  -الصحة
طب الطوارئ
.1
ّ
سجّلت في أقسام طبّ الطوارئ في المراكز الطبية
الزيارات  -عدد التوجهات التي ُ
سجّل لها سبب الدخول "مرض" .الزيارات بسبب اإلصابات المتع ّمدة،
سبب الدخول  -الزيارات بسبب المرض هي زيارات ُ
سجّل لها سبب الدخول
حوادث الطرق ،حوادث العمل ،الحوادث غير المتع ّمدة والحوادث بقصد غير معروف هي زيارات ُ
سجّلت بسبب دخول "والدة" وكذلك الزيارات التي
"إصابة" .البيانات في الجداول  13.2 ,13.1ال تشمل الزيارات التي ُ
سجّلت في قسم طبّ الطوارئ التوليدي.
ُ
الزيارات المتكررة  -العودة إلى قسم طبّ الطوارئ في أحد المستشفيات خالل فترة محددة من تاريخ الخروج من قسم طبّ
الطوارئ .نسبة الزيارات المتكررة في فترة معينة هي عدد الزيارات المتكررة في الفترة المحددة من بين إجمالي مجموع
الزيارات.

 .2المستشفيات
األسرة التي تمت الموافقة عليها للمؤسسة من قبل وزارة الصحة.
األسرة المستوفية للمعايير  -عدد
ّ
ّ
أيام المكوث العالجي  -مجموع أيام مكوث المريض في المستشفى خالل العام .أيام استقبال المريض غير محسوبة.
نسبة اإلغشاال  -عدد أيام مكوث المرضى الفعلية ،كنسبة مئوية من عدد أيام العالج المحتملة خالل فترة محدّدة.
العالج النهاري  -عالج مستمر يُقدّم وفقا لبرنامج ثابت ،والذي يستلزم مكوثا لعدة ساعات في كل مرة ،من أجل تحقيق
العالج.
مرضى النهار في المؤسسات واألقسام الخاصة بالصحة النّفسية  -المرضى الذين يأتون لتلقّي العالج النفسي على األقل
لعدة أيام في األسبوع ،على مدى عدة ساعات كل يوم أو على مدى اليوم كله.

 .3صناديق المرضى
ّ
مستحق للخدمات الصحية وفقا لقانون التأمين
عرف بأنّه "مقيم" ألغراض قانون التأمين الوطني وهو
المؤ َّمن  -كل من يُ َّ
معرف في قانون التأمين الوطنيّ ،
الصحي الوطنيّ .
فإن تحديد اإلقامة يستند إلى
ألن مصطلح "المقيم في إسرائيل" غير ّ

األحكام القضائية الواسعة والموجودة حول هذا الموضوع .للتفاصيل طالعوا :مؤسسة التأمين الوطني ،العضوية في
صندوق المرضى ،االستطالعات الدورية ،للسنوات المالئمة .)Int.( ،المقيم الذي بلغ من العمر  18عاما ملزم بالتسجيل

في واحدة من صناديق المرضى األربعة وتسجيل أوالده القاصرين بها ،غشريطة أال يتم تسجيلهم في أكثر من صندوق
مرضى واحد.

 .4محطات صحة العائلة
ضع
تطور الر ّ
محطات صحة العائلة (مراكز األمومة والطفولة)  -مراكز للطب الوقائي ،العالج ،إعطاء التطعيمات ومتابعة ّ
واألطفال حتى ّ
سن السادسة ،والتي يتم تشايلها من قبل قسم صحة الجمهور في بلدية أورغشليم-القدس .في الماضي كانت
النساء الحوامل تتلقّى الرعاية في المحطات ،بدءا من عام  2006تجري رعاية النساء الحوامل ومتابعة الحمل عن طريق
صناديق المرضى المختلفة.
العائالت المس ّجلة  -العائالت التي تعيش في أورغشليم-القدس مع طفل واحد أو أكثر تحت ّ
سن السادسة ،باستثناء عدد قليل
من العائالت التي تختار عدم تلقّي الرعاية في محطات صحّة العائلة.

 .5قائمة مصادر الجداول
الجداول  :1،2/13وزارة الصحة ،زيارات في قسم طبّ الطوارئ ،مميزات النشاط ،للسنوات المالئمة.
الجداول  :3،4/13وزارة الصحة ،المستشفيات ووحدات العالج النهاري في إسرائيل ،للسنوات المالئمة.
جدول  :5/13مؤسسة التأمين الوطني ،العضوية في صندوق المرضى ،االستطالعات الدورية ،للسنوات المالئمة.
جدول  :6/13بلدية أورغشليم-القدس ،قسم صحة الجمهور ،خدمات صحة الجمهور
جدول  :7/13بلدية أورغشليم-القدس ،قسم صحة الجمهور ،الخدمات البيطرية

