פרק י"ג – בריאות
 .1רפואה דחופה (מיון)
ביקורים – מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה במרכזים הרפואיים
סיבת כניסה – ביקורים עקב מחלה הם ביקורים שנרשמה להם סיבת הכניסה "מחלה" .ביקורים עקב
פגיעות מכוונות ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה ,תאונות לא מכוונות ותאונות עם כוונה לא ידועה הם
ביקורים שנרשמה להם סיבת כניסה "פציעה" .הנתונים בלוחות י"ג 2 ,1/אינם כוללים ביקורים שנרשמו
בסי בת כניסה "לידה" וכן ביקורים שנרשמו במחלקה לרפואה דחופה יולדות.
ביקורים חוזרים – חזרה למחלקה לרפואה דחופה באחד מבתי החולים בתוך זמן מוגדר מתאריך השחרור
מהמחלקה לרפואה דחופה .אחוז הביקורים החוזרים בתקופה מסוימת הוא מספר הביקורים החוזרים
בתקופה הנתונה מתוך סך כל הביקורים.

 .2בתי חולים
מיטות תקניות  -מספר המיטות שאושרו למוסד על ידי משרד הבריאות.
ימי אשפוז  -סך כל ימי השהייה של חולה במשך השנה .ימי הקבלה של החולה אינם מובאים בחשבון.
אחוז תפוסה  -מספר ימי האשפוז בפועל ,כאחוז ממספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה
מוגדרת.
טיפול יום  -טיפול מתמשך הניתן על פי תכנית קבועה ,המחייב אשפוז למספר שעות בכל פעם ,לשם ביצוע
הטיפול.
חולי יום במוסדות ובמחלקות לבריאות נפש  -חולים הבאים לטיפול נפשי לפחות למספר ימים בשבוע,
למשך מספר שעות ביום או למשך כל היום.

 .3קופות החולים
מבוטח – כל מי שמוגדר "תושב" לעניין חוק הביטוח הלאומי והוא זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי .מאחר שהמושג "תושב ישראל" אינו מוגדר בחוק הביטוח הלאומי ,קביעת התושבות
מבוססת על הפסיקה הענפה שקיימת בנושא זה .לפירוט ראו :המוסד לביטוח לאומי ,חברות בקופת
חולים ,סקרים תקופתיים ,לשנים המתאימות .)Int.( ,תושב שמלאו לו  18שנים חייב להירשם באחת
מארבע קופות החולים ולרשום בה את ילדיו הקטינים ,ובלבד שלא יירשמו ביותר מקופת חולים אחת.

 .4תחנות לבריאות המשפחה
תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב)  -מרכזים לרפואה מניעתית ,טיפול ,מתן חיסונים ומעקב
התפתחותי לתינוקות וילדים עד גיל  ,6המופעלים על ידי האגף לבריאות הציבור בעיריית ירושלים .בעבר
טופלו נשים הרות בתחנות ,החל משנת  2006טיפול בנשים הרות ומעקב הריון מתבצע דרך קופות החולים
השונות.
משפחות רשומות  -משפחות המתגוררות בירושלים עם ילד אחד או יותר מתחת לגיל שש ,למעט מספר
מצומצם של משפחות הבוחרות שלא לקבל טיפול בתחנות לבריאות המשפחה.

 .5רשימת המקורות ללוחות
לוח י"ג :2 ,1/משרד הבריאות ,ביקורים במחלקה לרפואה דחופה ,מאפייני הפעילות ,לשנים המתאימות.
לוחות י"ג :4 ,3/משרד הבריאות ,מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל ,לשנים המתאימות.
לוח י"ג :5/המוסד לביטוח לאומי ,חברות בקופת חולים ,סקרים תקופתיים ,לשנים המתאימות.
לוח י"ג :6/עיריית ירושלים ,אגף בריאות הציבור ,השירות לבריאות הציבור
לוח י"ג :7/עיריית ירושלים ,אגף בריאות הציבור ,השירות הוטרינרי

