
בינה? 
לעיתים

שבתי וקומי  
סיפור חדש בהמשכים

פרק ב'

כתבה ראשונה
עד כמה קל להפיץ חדשות 

מזויפות? ואולי זו רק אג'נדה? 
"הפלס" בעקבות ה'פייק ניוז'

מאחורי התשובה 'המרדים עוד 
לא הגיע' עומד מחסור חריף של 
רופאים מרדימים, אבל מערכת 

הבריאות מתפתחת דווקא 
בכיוונים אחרים

יגעת והמצאת

נרדמים במשמרת?

החוקרים מאתגרים את מערכות הבינה 
המלאכותית בכשלים מכוונים, ומגלים שלל בעיות 
המטילות את יכולת השימוש בהן בספק 

המגזין לבית ולמשפחה של 

גליון 220
פרשת לך לך  תשע"ח

מכונת בינה מלאכותית במפעל לייצור תעשייתי
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הוספת עירוי בחדר התאוששות. ההרדמה אינה מסתיימת בניתוח

נרדמים
במשמרת?
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מחמישים  יותר  ישנם  בשוויץ 

אלף  למאה  מרדימים  וארבעה 

במקום  נמצאת  והיא  חולים, 

אחריה  בתחום.  בעולם  הראשון 

יש  שבה  אוסטריה,  צועדת 

אלף  למאה  מרדימים  ותשעה  משלושים  למעלה 

מדדות  הזו  ברשימה  האחרון  במקום  חולים. 

מדינות כמו טורקיה, עם פחות מתשעה מרדימים, 

וישראל - עם פחות מעשרה כאלה.

מבתי  באחד  רפואית  פרוצדורה  חווה  מי 

'מחכים  המילים  צמד  את  לשמוע  מבלי  החולים 

למרדים'? באותם רגעים נדמה כי המרדים עסוק 

הוא  האמת  למען  אבל  שלו.  הצהריים  בארוחת 

מתרוצץ בין חדרי הניתוח למחלקות וידיו עמוסות 

מדובר  הפציינטים  עבורנו  ואחריות.  עבודה 

מערכת  אבל  ומציקה,  ארוכה  לעיתים  בהמתנה, 

הבריאות כולה, אם היא תמשיך 'לחכות למרדים' 

ולא תעשה מעשה - עלולה להגיע למצב של סיכון 

חיים חלילה.

ר' לויסון

 הרבה מאוד קורה בחדר הניתוח 
אחרי שהפציינט נרדם - אבל 
אפילו מערכת הבריאות אינה 

מודעת לגודל האחריות | מאחורי 
התשובה 'המרדים עוד לא הגיע' 
עומד מחסור חריף של רופאים 

מרדימים, שכבר שנים רבות אינם 
מתווספים למערכת ההולכת 

וגדלה | בכירי המרדימים בארץ 
מסבירים ל"הפלס" מדוע אי אפשר 

עוד להמשיך לחכות למרדים 
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בכירי הרופאים המרדימים בארץ מספרים ל"הפלס" 

על המצוקה הגדולה של מרדימים בארץ. הבעיה אינה 

רק של המרדימים החווים עומס רב, הם אומרים - אלא 

של הציבור כולו, שבקרוב, אם לא יחול שינוי, לא יוכל 

לקבל כמעט שום פרוצדורה רפואית שהוא נזקק לה.

צוואר הבקבוק
מן  קטן  חלק  שעדיין  למה  בניגוד  מרדים,  "רופא 

האוכלוסייה סובר, הוא רופא, ולא רק 'מרדים'", אומר 

ההרדמה  מחלקת  ראש  עזרי,  טיבריו  ד"ר  ל"הפלס" 

בית  וולפסון. "מדובר ברופא שסיים את  בבית חולים 

הספר לרפואה כמו כל רופא אחר, והתמחה בהרדמה 

נמרץ,  בטיפול  התמחות  כולל  שנים,  חמש  במשך 

ברפואה פנימית וכן הלאה. 

של  בקבוק"  ל"צוואר  נחשב  ההרדמה  מקצוע 

אין כמעט פעילות בבית  כל הפעילות בבית החולים; 

החולים שלא מעורב בה מרדים. בחדר הניתוח, כמובן, 

שם גם אחרי ההרדמה הוא עוקב בדריכות אחר סימני 

החיים של החולה ודואג שלא יסבול מכאב. אך יש לו 

ביצוע  כמו  הניתוח,  לחדר  מחוץ  פעילויות  מגוון  גם 

אלחוש אפידורלי בפרוצדורות שונות, או נתינת חומר 

הרופאים  כירורגית.  פעולה  בזמן  סדציה  או  טשטוש 

המרדימים הם חלק מצוות הטראומה של בית החולים 

מן  יוצאת  בלי  החייאה  כל  ההחייאה.  מצוות  וחלק 

גם  המרדימים  מרדים.   - צוות  ראש  כוללת  הכלל 

תומכים נשימתית בחולים: כשחולה סובל למשל מאי 

דרך  קנה  צנרור  לו  לבצע  צורך  ויש  נשימתית,  ספיקה 

המרדימים  למרדים.  לקרוא  חובה  קני,  התוך  הצינור 

גם מתערבים בפעילויות כירורגיות שונות: אם למשל 

לא מצליחים להכניס עירוי במחלקה מסוימת, קוראים 

למרדים. המרדימים לוקחים חלק נכבד בטיפול בכאב: 

מרפאות הכאב כיום בבתי החולים מבוססות בעיקר על 

רופאים מרדימים".

הבינלאומי',  ההרדמה  'יום  צוין  שעבר  בשבוע 

שנקבע ביום שבו ניתנה בהצלחה ההרדמה הראשונה, 

בשנת תר"ז. לפני כן, מספר ד"ר עזרי, לא הייתה הרדמה 

באמצעים  והשתמשו  בניתוחים,  רשמי  באופן  כללית 

הרופאים  מצב  לפי  מקומית.  להרדמה  פרימיטיביים 

והיום  למשוער,  מעל  הצליח  ההליך  כיום,  המרדימים 

הוא חלק בלתי נפרד מפרוצדורות רפואיות רבות מאוד 

- מה שמכניס את המערכת הרפואית בכל העולם ובארץ 

בפרט ל'מצוקת מרדימים' של ממש.

מרדימים  רופאים  אלף  כ-130  ישנם  העולם  "בכל 

- אלו הנתונים שפרסם הארגון העולמי להרדמה. כדי 

להגיע למספר ראוי, של חמישה רופאים מרדימים על 

כל 100,000 מטופלים, יש להכפיל אותם ויותר: קיים 

כיום מחסור ב-136,000 רופאים מרדימים", מציג עזרי 

מספר  הוא  אלף  מאה  כל  על  "חמישה  המספרים.  את 

סביר, אבל עדיין נמוך מהרצוי, בהתחשב בכך שללא 

ניתוחים. על פי  ניתן לבצע כלל  רופאים מרדימים לא 

הדו"ח של הארגון, 94% מהאוכלוסייה במדינות עניות, 

סובלים  גבוהה,  הכנסה  בעלות  במדינות  לעומת 15% 

מהיעדר נגישות לניתוחים.

המערבי,  לעולם  בהשוואה  כרגע,  בארץ  אנחנו 

נמוך  מקום  זה  מדינות.   42 מתוך   35 במקום  עומדים 

קטסטרופלי:  מספר  לא  אומנם  הוא  כי  אם  יחסית, 

אבל  אנשים.  אלף  למאה  מרדימים  רופאים  כעשרה 

יחסית למדינות מובילות באירופה זהו מספר נמוך".

מנקודת מבטו של הפציינט, ההרדמה היא תהליך 

וב'הפקדת'  באיבוד שליטה  גם  הכרוך  בניתוח,  קריטי 

גופו בידי הצוות הרפואי. זו הסיבה, שרבים רואים צורך 

לבחור לא רק את הרופא המנתח באופן פרטי, אלא גם 

את הרופא המרדים. למעשה, רבים מהפציינטים אינם 

בינה  איך פועלת ההרדמה, מה ההבדל  יודעים בדיוק 

בכל  עליהם המרדים  ואיך אחראי  עמוקה,  שינה  לבין 

רגע ורגע במהלך הניתוח - ללא ידיעתם.

לא מסירים עיניים 

"תהליך ההרדמה מורכב מארבעה שלבים. השלב 

שמתבצעת  הטרום-הרדמתית,  הבדיקה  הוא  הראשון 

תור  שנקבע  אחרי  ניתוח.  לפני  שבועיים  עד  כחודש 

לניתוח, המנתח מפנה את החולה לבדיקה, שבה יעבור 

הוא  ביסודיות על התיק הרפואי של החולה.  המרדים 

מחלות  עישון,  הרגלי  לו  יש  האם  נתוניו,  את  יבדוק 

עורך  המרדים  הרופא  וכדומה.  מאוזנות  לא  נלוות 

בדיקות  בתוצאות  ומביט  גופנית  בדיקה  גם  לחולה 

המעבדה, ובתום הבדיקה הוא קובע איזו שיטת הרדמה 

רצויה, תוך שהוא מסביר לחולה או לאפוטרופוס שלו 

מהי שיטת ההרדמה שבה יתבצע הניתוח, מהן תופעות 

הלוואי וכיצד היא תתבצע בדיוק.

גם  להתבצע  עשויה  הטרום-הרדמתית  הבדיקה 

בית חולים אסותא אשדוד. צילום: דוד שי
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לפני  יום  התאשפז  החולה  למשל  אם  לניתוח,  סמוך 

קלים  ניתוחים   - אמבולטוריים  בניתוחים  הניתוח. 

המתבצעים לרוב באשפוז של יום אחד בלבד - הרופא 

לפני  שעה  עד  שעה  כחצי  החולה  את  בודק  המרדים 

הפעולה. מספר שעות לפני ניתוח והרדמה צריך, כידוע, 

בזמן  בהרדמה:  קשורה  לכך  הסיבה  צום.  על  להקפיד 

הבליעה,  רפלקס  את  לאבד  הפציינט  עלול  ההרדמה 

וחלילה תוכן הקיבה עלול להיכנס לריאות.

קבלה  "במחלקת  לניתוח:  סמוך  הוא  השני  השלב 

נוסף.  ורופא  מרדים  רופא  אחות,  החולה  את  מקבלים 

שהכל  ובוחנים  הרפואיים  הגיליונות  את  בודקים  הם 

תקין. האם אכן זהו החולה שאמור לעבור את הניתוח? 

האם יש מנות דם למקרה הצורך? האם החולה הסכים 

לקבלן? וכן הלאה. לאחר כל הבדיקות מועבר החולה 

לחדר הניתוח. חדר הניתוח זו סביבה מאוד לא ידידותית 

סטריליות  על  לשמירה  חיוני  הקור  שם.  שקר  כיוון 

ולמניעת התפשטות חיידקים. 

השלב  מתחיל  מכוסה,  נכנס  שהחולה  ברגע 

הוא  המלאכה.  אל  ניגש  המרדים  הרופא  השלישי: 

לחולה  וחובש  העירוי  לתוך  הרדמה  חומר  מחדיר 

מסיכת חמצן. ילדים, המורדמים חלקית, מקבלים קודם 

מסכת הרדמה ולאחר שהם נרדמים מזריקים להם חומר 

לתוך האינפוזיה. המרדים עוקב אחרי הילד באמצעות 

להרדמה  חומר  גם  הצורך  למקרה  ומכין  מוניטור, 

כללית. זאת מכיוון שאחוז נמוך מן ההרדמות החלקיות 

לכל  מוכנים מראש  להיות  וצריך  להצליח,  עלול שלא 

תרחיש".

 מה הסיכון לפגיעה מהרדמה?

נמוך מאוד,  "היום הסיכון לפגיעה מהרדמות הוא 

והשימוש  בתרופות  השימוש  המודעות,  בעקבות 

בניטור. התמותה נדירה מאוד: בערך אחד ל-100-200 

אלף חולים. כמובן הסיכון עולה בהתאם לחומרת מחלת 

הניתוח  בזמן  הניתוח.  לחומרת  או  החולה  של  הרקע 

לרגע:  אפילו  החולה  מן  עינינו  את  מסירים  לא  אנחנו 

עוקבים אחרי המוניטור שלו, נוגעים בו כדי לבדוק האם 

הוא מזיע, בודקים את לחץ הדם שלו, ואם יש דימום 

בודקים את הצורך לתוספת מנת דם. אם חסרים נוזלים 

אנו מוסיפים נוזלים, ואם יש צורך בחומר הרדמה נוסף 

גם הוא ניתן ע"י המרדים במהלך הניתוח".

 מה ההבדל בין הרדמה לשינה?

"הרדמה כללית זו לא שינה. זו שינה פארמקולוגית 

ניתן להעיר  רגילה בה  ובניגוד לשינה  בעזרת תרופות, 

הרדמה  לאחר  החולה  את  להעיר  ניתן  לא   - הישן  את 

כללית, רק לאחר הסרת התרופות. 

רוב החולים מתעוררים בסוף הניתוח, אלא אם כן 

- האם להותיר  נוצרת דילמה  ואז  אירע חלילה סיבוך, 

את החולה מונשם ומורדם ולהעביר אותו להתאוששות 

או לטיפול נמרץ להמשך טיפול, או האם לעורר אותו. 

גם אחרי שהניתוח הסתיים והחולה התעורר, עדיין 

לא תם תפקידו של המרדים.

המרדים  התאוששות.  שלב  הוא  הרביעי  "השלב 

עוקב אחרי החולה עם הסרת חומרי ההרדמה לפחות 

קבוע  רופא  יש  לחלוטין.  ער  לא  עדיין  הוא  כי  שעה, 

דם  לחץ  דקות  כמה  בכל  הבודקים  מיומנות,  ואחיות 

רופא  כל  או  שמרדים,  חשוב  בכאב.  ומטפלים  ודופק 

מטפל, יסביר לחולה בזמן ההתאוששות מהו סולם כאב 

 3 כלל ממדד  בדרך  כאשר  עד עשר"'  'מאחת  המוגדר 

נותנים לחולה תרופות לשיכוך כאבים".

 האם רופא מרדים מבצע גם הרדמה מקומית?

כלל  בדרך  חלקית.  או  כללית  מרדימים  "אנחנו 

לא מעורבים. הכירורג עושה  אנחנו  בהרדמה מקומית 

חלקית,  הרדמה  של  סוגים  מספר  ישנם  בעצמו.  זאת 

וניתוחים  כירורגיות  פעולות  ביצוע  בעת  שניתנים 

כדי  גבוה,  בריכוז  אפידורלית  הרדמה  מסוימים: 

שיספיק למשך זמן הניתוח; הרדמה ספינאלית הדומה 

הרצוי,  המקום  את  אזורית  מרדימה  שגם  לאפידורלית 

והרדמת חסמים עצביים - כמו למשל בניתוח אצבעות 

העצב  שורש  ליד  זריקה  נותנים  שם  ברגל,  או  ביד 

ומבצעים הרדמה של חסם עצבי".

הצורך גדל - התקנים לא
 אז מהי הסיבה למחסור דווקא ברופאים מרדימים?

מציין  למחסור",  עיקריים  גורמים  שני  "ישנם 

כל  שלא  הקשים  העבודה  תנאי  הוא  "הראשון  עזרי. 

התחום.  מן  אותם  ומרחיקים  לצעירים,  משתלמים  כך 

הלומדים  מבין  אילו  ושאלנו,  סקר  ערכנו  בעבר 

רפואה מעוניינים לפנות אל מגמת ההרדמה. 20% מן 

ואפס   - בהרדמה  לבחור  רצו  הסטודנטים האמריקאים 

וכוללים  קשים,  העבודה  תנאי  מהישראלים.  אחוזים 

כדי להשיג משכורת  ותוספת שעות  עבודה בתורנויות 

ראויה. המשכורת לעומת זאת לא בהתאם. אם היו לנו 

משכורות ותנאי עבודה כמו בארה"ב, ייתכן שהמקצוע 
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היה פופולארי בקרב לומדי הרפואה גם כאן. 

בצורך  המשמעותי  הגידול  הוא  השני  הגורם 

מספר  היו  האחרונים  העשורים  במהלך  בהרדמה. 

ציוני דרך ששינו את אחוז הרופאים המרדימים. אחרי 

שביתת המרדימים ב-1983, נוספו תקנים וכוננויות של 

רופאים מרדימים, וכך גם ב-88', לאחר שביתה נוספת, 

כמות המרדימים בישראל עלתה משמעותית. גם בזמן 

מרדימים  רופאים  העולים  בין  הגיעו  הרוסית,  העלייה 

הפסקת  עם  אבל  המספר.  בהגדלת  שסייעו  רבים, 

הצורך  באוכלוסייה,  הגידול  ועם  מרוסיה  העלייה 

ברופאים מרדימים הלך וגדל ונוצר מחסור. עוד גורם 

שמוסיף למחסור הוא האוכלוסייה המזדקנת, שהולכת 

וגדלה - וזקוקה לטיפולים רפואיים. גם כמות הניתוחים 

אם  גדלה.  הרדמה  המצריכות  הרפואיות  והפעולות 

ולהרדים  לנתח  מאוד  חששנו  ה-80  בשנות  בעבר 

לא   90 גיל  מעל  חולים  קבלת  כיום  מבוגרים,  חולים 

נחשבת כמאורע יוצא דופן. ומשום מה, כמות הרופאים 

פרופורציונאלית  בצורה  גדלה  אינה  המרדימים 

לצרכים".

פרופ' בנימין דרגנר, יו"ר איגוד הרופאים המרדימים 

בישראל, שותף למצוקה. "הצרכים של ההרדמה הולכים 

ל"הפלס".  דרגנר  פרופ'  אומר  יום",  מדי  ומתרחבים 

רק  מרדים  התערבות  שדורשות  הרפואיות  "הפעולות 

מתרבות. כמעט כל פרוצדורה רפואית לילדים מצריכה 

סדציה )טשטוש, ר' ל'( אף אמא לא רוצה שלילד שלה 

בלב,  הצנתורים  באחוז  הגידול  את  למשל  קחו  יכאב. 

בכלי הדם ובמוח: בבית החולים נהריה מבצעים היום 

מכון  לב, בצפת פתחו  ניתוחי   - מוח, בטבריה  ניתוחי 

 ,MRI מכון  ישנו  כמעט  חולים  בית  ובכל  אונקולוגי, 

המצריך הרדמה במקרה של בדיקת תינוקות וילדים. כל 

זה כמובן בנוסף לכלל הניתוחים והמחלקות; גם שם 

זקוקים לרופאים מרדימים באופן נואש".

 הבעיה היא המחסור במרדימים, או חוסר היכולת 

של בתי החולים לקלוט אותם? 

לא  מרדימים,  רופאים  להוסיף  מעוניינים  אם  "גם 

לכל בית חולים ישנה אפשרות להוסיף תקנים וכוננויות 

לרופאים חדשים", אומר דרגנר. "הנה למשל, מנהל בית 

החולים בנהריה ביקש ממנהלת מחלקת הרדמה לגייס 

רופאים מרדימים חדשים, אך היא סירבה לבצע זאת על 

חשבון הרופאים הוותיקים - שכמובן יזעמו מאוד אם 

יקצצו להם בשעות ובשכר. בית החולים לא יכול היה 

להוסיף כונניות ותורנויות חדשות, אלא רק עוד רופאים 

על חשבון הקיימים, שלא יסכימו לדילול בשכרם. ברגע 

שאין תוספת מוגדרת של כוננויות חדשות, לא מוסיפים 

זו הבעיה, שאין הלימה בין צורכי  עוד רופאים כאלו. 

ההרדמה לבין כמות הרופאים המרדימים".

בבית  במרדימים  המחסור  בפועל  מורגש  איך   

החולים?

הכל.  סך  מרדימים   33 יש  בוולפסון  "אצלנו 

מרדימים.   40 צריכים  אנחנו  האידיאלי  החישוב  לפי 

כבר  קבעו  המרדימים  ואיגוד  הרפואית  ההסתדרות 

מזמן, שהרדמה בטוחה משמעותה שרופא מתמחה לא 

נמצא אף פעם לבדו בהתמודדות מול חולה מורדם. אנו 

מקפידים שכל 2-3 מתמחים יהיו 'מכוסים' על ידי רופא 

בכיר שמסתובב כל הזמן בין החדרים. אבל בפועל זה 

הרופא המרדים  רבות  פעמים  לביצוע:  ניתן  תמיד  לא 

מוזעק לחדר טראומה או לחדר מיון, ואז עלינו לתמרן 

יכולים להישאר לבדם  מול הרופאים המתמחים שלא 

עם החולה על שולחן הניתוחים. 

ניתוח,  חדר  עוד  לפתוח  דרישות  ישנן  לפעמים 

בדרך  פנוי.  מרדים  רופא  לנו  אין  כי  מסרבים,  ואנחנו 

אם  אבל  לניתוח,  מוזמנים  תורים  מבטלים  לא  כלל 

מצטברים מספר ניתוחים בו זמנית וכירורג מבקש חדר 

כלים המשמשים להרדמה
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חובה  הרי  לפתוח.  מאפשרים  אנחנו  תמיד  לא  נוסף, 

טיפול  במחלקת  מרדימים  תורנים  שיהיו  לדאוג  עלי 

נמרץ, ובסיום התורנות שלהם חובה עלי לשחרר אותם 

להזעיק  עת  בכל  יכול  איני  למנוחה.  שעות  למספר 

מחלקות  כל  בין  לתמרן  עלינו  הניתוח.  לחדר  אותם 

תמיד  לא  חריגה  ותוספת  לנו,  הזקוקים  החולים  בתי 

מתאפשרת לאור המחסור. הרופאים המרדימים הם גם 

המנחים של המתמחים והסטז'רים, שגם אותם לא ניתן 

להותיר לבד ללא הדרכה. ומצבנו כבית חולים במרכז 

- ידוע לי שיש בתי חולים בפריפריה  עוד יחסית טוב 

במצוקת מרדימים גדולה יותר. הם צמאים לכוח אדם".

אין מרדימים, אין ניתוחים
כל המצוקה הזו מתרחשת, צריך לציין, כשמערכת 

ומרפאות  מחלקות  למדי.  איתנה  נחשבת  הבריאות 

נפתחות, והקיימים משתכללים כל העת. נדמה כאילו 

הענף  על  מדלגת  הבריאות  מערכת  של  התפתחותה 

החשוב לה מכל שעליו היא בעצם יושבת - ההרדמה.

"בזמן האחרון התווספו עוד כחמישה עשר חדרי 

"עשרה  דרגנר.  פרופ'  אומר  הארץ",  ברחבי  ניתוח 

מתוכם הם בבית החולים אסותא החדש באשדוד. ואת 

הרופאים  לא,  איך  לאייש,  אמורים  האלו  החדרים  כל 

עובד  היום  מרדים  רופא  כל  הנוכחיים.  המרדימים 

כוננויות  תורנויות בחודש,  לו שש  יש  מסביב לשעון, 

נוספות, הוא עובד במשמרת שנייה ולא מוכן להוסיף 

עוד משמרת על חשבון השעות החופשיות שלו, כי זה 

לא משתלם לו. 

איכילוב  הדסה,  כמו  הארץ  במרכז  החולים  בבתי 

לפי  מרדימים  רופאים  לגייס  מצליחים  השומר,  ותל 

כמות של מרדימים, ולא על פי תקנים וכוננויות בלבד. 

שם מסתכלים על מרדים כעל ישות שצריך לגייס אותה, 

ובלעדיה בית החולים תקוע. אבל לא לכל בית חולים 

ישנה אפשרות לעשות זאת. אנחנו עומדים בסיטואציה 

החולים  בית  שנפתח  מאז  שנה  ארבעים  שאחרי  כזו, 

הציבורי הקודם, 'כרמל' בחיפה, נפתח עוד בית חולים 

השנים  במשך  באשדוד.  'אסותא'   - בישראל  ציבורי 

רק הגדילו ובנו עוד אגפי אשפוז - אבל לא פתחו בתי 

יותר  נוספו תקנים. ההרדמה היא  ולא  חולים חדשים, 

ויש  החולים  בית  של  מהפעילות  אחוזים  מחמישים 

אחוז.  ל-70%  מגיעה  היא  שבהם  בעולם  חולים  בתי 

ופה בארץ, מוסיפים עוד אגפי אשפוז במקום להוסיף 

תקנים לרופאים מרדימים". 

פרופ' דרגנר מביע תסכול מכך, שהמערכת מבינה 

אך  אחרות,  מהתמחויות  רופאים  של  חשיבותם  את 

דווקא את המרדימים - אלו שבלעדיהם רופאים אחרים 

פעמים רבות אינם יכולים לפעול - היא שוכחת.

הבריאות  שמשרד  התפרסם,  האחרון  "בחודש 

עומד לממן 'פול טיימרים' בבתי חולים", הוא מספר. 

"זה פונה בעיקר למנתחים, כדי שלא ילכו לעבוד בבתי 

חולים פרטיים, ובמקום יישארו לעוד משמרת בשעות 

תוספת  ויקבלו  ינתחו  הציבורי,  החולים  בבית  הערב 

שכר. כלומר, יבצעו ניתוחים גם בשעות הלילה. מישהו 

החשיבות  בהרדמה'?  טיימרים  'פול  על  משהו  שמע 

כמובן  אותו  לוקחים  הם  אבל  ידועה,  המרדים  של 

מאליו, כאילו הרופאים המרדימים יתכופפו לדרישות 

תמורה",  ללא  לקרות  לכך  ניתן  לא  אנחנו  המערכת. 

מכריז דרגנר. "אין מדובר כרגע על סכנת חיים העומדת 

לפתחו של החולה, אבל בפירוש לא נוכל להגדיל נפח 

פעילות על חשבון בטיחות ההרדמה. לא נסכים שלא 

יגדל  לא  עוד  כל  ניתוח.  חדר  בכל  בכיר  מרדים  יהיה 

לא  הזאת  התוכנית  המרדימים  הרופאים  של  מספרם 

תוכל לצאת לפועל. אם קרדיולוג לא ישתתף בתוכנית 

ישתתף  לא  לב, אבל אם מרדים  ניתוחי  יתבצעו  לא   -

בתוכנית - לא יתבצעו ניתוחים בכלל".

הוגשה  החולים  מבתי  אחד  נגד  כי  מציין,  דרגנר 

כשהרופא  ילד  שהרדימו  אחרי  תביעה,  לאחרונה 

רופא  אין  לילד. "אם  נזק  ואירע  זמין,  היה  לא  הבכיר 

מרדים בכיר זו סכנת חיים, ואם יפתחו בארץ ארבעים 

כמאה עוד  יצטרכו  הבאות  בשנתיים  ניתוח   חדרי 

מרדימים". 

לרופאים  תחליף  למצוא  אפשרות  אין  האם   

המרדימים?

במקצוע  עובדים  שבהן  בעולם,  מדינות  "ישנן 

ההרדמה לא רק רופאים מרדימים אלא אחיות מרדימות 

או עוזרי מרדים. ניתן להכניס עוזרים לתחומי רפואה 

לסכן  עלולים  מרדים  שעוזרי  סוברים  אנו  אבל  רבים, 

בגרמניה,  ההרדמה.  מורכבות  בגלל  החולה  חיי  את 

למשל, שילבו אחיות מרדימות, ובתוך שנה היו כמה 

מקרי מוות. הרדמה היא מצב מסוכן שעלול להידרדר 

שעתיים,  במשך  ורגוע  שקט  ניתוח  ייתכן  עין;  כהרף 

הוא  אם  מתערער.  החולה  מצב  דקות  תוך  ופתאום 

מאבד את הדופק חלילה, רק רופא מומחה מזהה את 

המצבים המסוכנים ברגע הקריטי. הרופאים המנתחים 

עסוקים בניתוח, מרוכזים בעדשות המצלמה ובטיפול, 

ולא תמיד הם רואים מה קורה לחולה. לפעמים תרופות 

לעקוב  וחייבים  שונים,  לתסמינים  גורמות  ההרדמה 

לב  ישימו  שהרופאים  עד  החולה.  אחר  צמוד  באופן 

למתרחש, זה עלול להיות מאוחר מדי". 

לשביתת  מזמן  יוצאים  היו  נדמה,  כך  המרדימים, 

מחלקות  בכל  השעון  סביב  מועסקים  הם  אך  מחאה, 

רק  נותר  הצרכים.  כל  על  לענות  כדי  החולים,  בתי 

לקוות, שמערכת הבריאות תתעשת, ותציל לא רק את 

קהילת המרדימים הקטנה מהכחדה, אלא את בריאות 

הציבור כולו.

המרדים 
מפקח על מצב 
החולה בזמן 
ההתאוששות


