"הצלחנו להביא לתודעה את
חשיבותו של טיפול רפואי ביתי
איכותי ויתרונותיו הרבים"

בית החולים מגיע הביתה,
והוא כולל גם שירות
אשפוז פסיכיאטרי .חברת
שרן רפואה עד הבית,
מציבה סטנדרט אחר
בפריסה ארצית
גלי לויטה

תמונת הזקנה במסדרון כשהיא מאושפזת בבית
החולים ,חשופה לזיהומים ואינה זוכה לפרטיות
מינימלית ,היא תמונה אייקונית המתארת את הצח
פיפות בבתי החולים .עומס דומה ניכר גם בבתי
החולים הפסיכיאטריים.
אלא שהתמונה הזו יכולה להשתנות ברגע .תאח
רו לעצמכם את אותה זקנה ,מקבלת את כל השיח
רותים הדרושים בביתה ,בחיק משפחתה האוהבת,
מנוטרת מדי יום ,כולל מענה רפואי ,פרא-רפואי
ונפשי .נושא האשפוז הביתי ,קיים בישראל כבר
קרוב לשני עשורים ,והוא נמצא כפתרון יעיל
ומקצועי ,המסובסד על ידי קופות החולים .חברת
שרן המתמחה ברפואה בבית מאז  ,2004מפעילה
בפריסה ארצית צוותים מקצועיים של אנשי רפואה
וסיעוד ,עובדים סוציאליים ועוד ,המעניקים תמיכה
מלאה ועוטפת למטופל ולבני משפחתו.

אפס זיהומים נרכשים
"איסוף נתונים והטיפול בעשרות אלפי חולים
הציג אפס זיהומים נרכשים באשפוז הביתי ,לעומת
העומס והידבקויות בבתי החולים" מדגיש ד"ר איב
ביטון – המייסד ,הבעלים ,היו"ר והמנהל הרפואי
של שרן" .יצרנו חברה שמבצעת כל צעד ברמה
הכי גבוהה שאפשר ,והצלחנו להביא לתודעה של
הקהילה הרפואית והציבור בישראל את החשיבות
של טיפול רפואי ביתי איכותי ויתרונותיו הרבים,
הכוללים גם חסכון בחיי אדם ובתחלואה ,כמו גם
שירות מקצועי בפריפריה המאפשר גישור על הפח
ערים הקיימים".
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על פי נתוני שרן 60% ,מהחולים הזוכים לאשפוז
ביתי הם מעל גיל  ,75וכ 80%-מעל גיל  .65עם
זאת ,מספקת החברה שירותים לכל מבוטחי קופות
החולים ,מגי ל  18ומעלה ,הניתנים ללא עלות ל�ח
ברי הקופות שבהסדר וכוללים:
 0אשפוז בית אקוטי  -חלופה בטוחה ונוחה ל�א
שפוז במחלקה פנימית בבי"ח ,לרוב על רקע החמרה
במחלה כרונית קיימת .המטופל הנשאר בחיק משח
פחתו ,זוכה לביקורים של רופא/ה ,אח/ות לפחות
פעם ביום .במסגרת זו בונים עבורו תוכנית טיפולית
ומעניקים לו את כלל המענה שהיה ניתן לו בבית
החולים  -תרופות ,משככי כאבים ,עירויים ,חביח
שות ,בדיקת מדדים ועוד.
 0שירות טיפול תומך והוספיס בית  -מטרת
הטיפול התומך (פליאטיבי) היא להקל על סבלו של
החולה ולשפר את איכות חייו בזמן שנותר לו .ד"ר
ביטון מגלה כי בכל רגע נתון ,מאות חולים בישראל,
מסיימים את החיים בכבוד בביתם ,מלווים בצוות
רפואי ,בעובד/ת סוציאלי/ת ובבני משפחה.

 0שירות מעבדה עד הבית  -כ 10,000-בדיקות דם
מבוצעות מדי חודש בפריסה ארצית ,עבור מבוטחי
כללית מושלם ופלטניום המעדיפים או שלא יכולים
לצאת מהבית ,בהשתתפות עצמית מינימלית.
 0שירות אשפוז בית פסיכיאטרי  -עליו יורחב
בהמשך.
שירותי אשפוז בית אינם מתאימים לחולים
שזקוקים לתמיכה נשימתית עם מכשור ולמטופלים
שמצבם אינו יציב .לחולים אלה עדיף שיהיו תחת
השגחה בבית החולים.

מערך מוסדר ושקיפות מלאה
הביתי ,המנוסה והוותיק של חבח
האשפוז
מערך
מגזין
מרקר
ידי
ועל
הבריאות
מערכת
ידי
על
אומץ
רת שרן,
 TheMarker Magazineהמחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי חודש 2020
כל קופות החולים ,דבר שמאפשר פריסה רחבה בכל
הארץ ומתן שירותים מצפון ועד דרום.
בשקיפות מלאה מול המטופלים
"אנחנו
עובדיםחיתוך
נדל"ן -
החולים ,שמח
גם מול
משפחותיהם ,כמו
שיווקי | חודש 2020
קופות  -תוכן
המסחרית
המחלקה
ובני דה מרקר
קבלות דיווח מלא על כל ביקור .כדי לאפשר טיפול
מתאים למי שזקוק לכך ,גיבשנו רשימת קריטריונים
אותם הרחבנו בחוח
חיתוך
לזכאים ללא
נדל"ן -
לאשפוז ביתי,
מדויקים
מסביר
המחלקההקורונה",
האחרונים בגלל
ביטון |.שם המוסף | חודש 2020
ד"רשיווקי
תוכן
המסחרית -
דשיםדה מרקר

24

משולבת ומותאמת אישית ,המאפשרת אשפוז בית
פסיכיאטרי ,נותן מענה גם לסוגייה זו.
"מדובר בשירות חדשני ,שנותן חלופה איכותית
לאשפוז בבית חולים ,המבטיחה למטופל/ת תוכח
נית בהתאמה אישית ,ליווי של צוות רב מקצועי,
תשומת לב מרבית והשתלבות חוזרת קלה יותר
בקהילה .בצורה כזו ניתן למנוע מצב של דלתות
מסתובבות ,בו המטופל יוצא מבתי החולים וחוזר,
שוב ושוב .הביקורים התכופים של צוות רב מקצועי
וההימצאות בסביבה הטבעית של המטופל ,מונעים
ניתוק ממשפחתו ,קרוביו ,מהקהילה ,מעבודתו ומסח
ביבתו המוכרת ,ומאפשרים לו ליהנות ממענה מקח
צועי הולם ,תוך הקטנת החשיפה לזיהומים ושיפור
מהלך ההחלמה" ,מסביר ד"ר מיכאל בז'מין ,פסיח
כיאטר ומנהל רפואי שירות אשפוז בית פסכיאטרי.
במהלך תקופת האשפוז הפסיכיאטרי הביתי,
נמצא המטופל בהשגחה צמודה של מטפל עיקרי,
בדרך כלל בן משפחה ,עם זמינות של הצוות המח
טפל וזמינות  24/7של מוקד שרן לכל התייעצות
או עדכון דחוף.
"להפתעתנו בתי חולים שהתנגדו בתחילת
הדרך ,רוצים כעת לפתוח מחלקות דומות ,לאחר
שהבינו כמה הדבר חשוב וחיוני" ,מציין ד"ר בז'מין.

יתרונות אשפוז פסיכיאטרי ביתי
ד"ר בז'מין מונה את היתרונות הרבים הנוספים
של מערך זה" :ברגע שהמטופל/ת מקבל/ת את
דלתות מסתובבות
דו"ח בריאות הנפש בישראל (משרד הבריאות
השירות בביתו ,יש השפעה משמעותית על קיצור
התורים וחסכון כלכלי ,ויש משמעות גם לצד הקח
 ,)2019הראה כי בעשור האחרון אחוז האשפוזים
ליני .ההמתנה למחלקת אשפוז יום אורכת בממוצע
החוזרים בתוך  30ימים נע בין  .21%-19%בשנת
חודשיים וחצי ,דבר שגורם לנזק בטיפול ,כתוצאה
 ,2019שליש מהמשוחררים חזרו לאשפוז תוך חצי
מהפסקות יזומות של בתי החולים ,שלא רואים טעם
שנה ממועד השחרור ;  20%חזרו פעם אחת;  7%פ�ע
מיים ו 5%-שלוש פעמים ומעלה.
בקביעת תורים עם הפרשים כה גדולים".
נתון חשוב שמעיד על אפקטיביות האשפוז הפח
מערך האשפוז הביתי ,המספק גם תוכנית טיפול
סיכיאטרי הביתי הוא הירידה בתופעת הדלתות המח
סתובבות" :נכון לרגעים אלו ,אף אחד מהמטופלים
שלנו לא חזר לאשפוז לאחר סיום הטיפול .אנחנו
לא קוסמים ויחד עם זאת ,הצלחנו לעצור את החזרה
לאשפוזים עבור מטופלים שעברו  15-30אשפוזים
במהל ך  10שנים .זה קורה גם בזכות הליווי והתמ�י
כה שמאפשרים למטופל להשתלב בחיי הקהילה ,גם
לאחר הפסקת מערך האשפוז הביתי.
"אני שמח לומר כי לאחר שנים בהן הטיפול בנח
פש והפסיכיאטריה היו בחצר האחורית של מערכת
מענה,
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הרפואית המוגדת בחוק ,נותן מענם הולם וראוי
שהם
שמקבלים את
ולמשפחתו,
כל -מהתוכן שיווקי
המסחרית
המחלקה
למטופלדה מרקר
חודש | 2020
צריכים בבית הבטוח והנעים" ,מסכם ד"ר בז'מין.
למידע נוסף והתייעצות שרן רפואה עד הבית
www.sharanmedical
.il ,1-700-508-586
המסחרית  -תוכן שיווקי
.coהמחלקה
מרקר
 | shutterstockשם המוסף | דה
צילום:חודש 2020

טאבלויד  -ללא חיתוך
| דה מרקר המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי | רפואת בית | ספטמבר 2021

ספטמבר  | 2021רפואת בית | דה מרקר המחלקה המסחרית  -תוכן שיווקי |

