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 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל, משרד הבריאות

 , משרד הבריאות, ראש חטיבת הרפואההגר מזרחי ד"ר
 , משרד הבריאותטאוב, ראש אגף רפואה-ד"ר סיגל ליברנט

 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסמבורג, מנהלת 
 פרופ' שאול דולברג, מנהל האגף להבטחת איכות, משרד הבריאות

 יו"ר איגוד מנהלי בתי החולים בישראלד"ר איתן וירטהיים, 
 פרופ' רון מיימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

 

 סטים לביצוע הרדמה אפידורליתשל חוסר הנידון: 

 

 רב,שלום 

 

סטים לביצוע הרדמה צפוי בידי ימעל מחסור מדאיגים לאחרונה קיבלנו דיווחים 

שהתקבלה מחברת ר הודעה ולאצפוי זה מחסור  .עוד בשנה הזותבטא כול לה, שיאפידורלית

Portex  באספקהממושכים וקשיים צפויים על (, "עמוס גזית"חברת נציגיה בארץ )בקרב ,

מוצרי יצרן זה הינם העיקריים . גלםחומרי בעקב חוסר עולמיים פערי ייצור משניים ל

"עמוס לפי נציגי  .(, ובעולםמהשוק 80% -מלמעלה באומדן גס )בתחום האפידורלים בארץ 

-חודשמלאי של רמות שגרה, לעת ממלאי של שנה בירדו מלאי הארצי , רמות הגזית"

 .לכל היותרים יחודש

 

בארץ יצרני החברות המייצגות כל נציגי עם דחופה סדרת פגישות בתגובה לדיווח זה קיימנו 

, והעברנו התרעות מקדימות למנהלי מחלקות ההרדמה ונציגי מחלקות סטים אפידורליים

כנסו החלופיים נ רו ליצרני המוצריםעבושהההזמנות  לפיהם קיבלנו דיווחים. הרכש

. זמנים ספציפייםהבטחות לגבי כמויות שיסופקו בפועל, או ללוחות ללא ת המתנה ורשימל

, כך שנים האחרונותתחום בבבעולם המובילה  Portexמהיות חברת כאמור הדבר נובע 

חשוב לציין . בקרב היצרנים האחרים צווארי בקבוק ברמות ייצורמוביל לעומס ההזמנות ש

באספקת חומרי אפשריות גם דיווחים הנוגעים לבעיות בקרב יצרנים אלה מועברים גם כי 

 גלם.

 

עם עמיתים בחו"ל, התמונה האיגוד ומוסדותיו נציגי ים מקיפים שנערכו על ידי בבירור

משמעותיים המתגבשת בעולם דומה: דיווחים גם מאירופה וגם מארה"ב על קשיים 

החלפות תדירות של חסרים ראשוניים ברמות מלאי, ולשכבר גורמים לסדירה הבאספקה 

  בהגברת סיכונים בביצוע הפעולה., צעד שמלווה בבתי החולים השוניםמוצרים 
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מטיפול מאוזן , ומניהול איכותי ובטיחותי של לידותמהותי אלחוש אפידורלי הינו חלק 

על היקף הבעיה נוכל להצביע מנתונים וראוי בכאב חריף וכרוני עבור מטופלים אחרים. 

רלי. אלף יולדות מקבלות מדי שנה אלחוש אפידו 70-80המצויים בידינו, לפיהם לפחות 

 , ביילודיםלהוביל לפגיעה בריאותית ישירה ביולדותיכולה פגיעה ברציפות שירות זה 

משמעותי יעילות פחות באופן חלופות לאלחוש אפידורלי הינן אחרים: הובמטופלים 

 העדר אלחוש אפידורלי יוכל לשנות את אופי ניהול חלק מהלידות ;ובטוחות פחות

יילודים או מטופלים מבוגרים לתרופות אופיואידיות שלא לחשוף , והניתוחים הקיסריים

 , ועוד.לצורך

 

המשרד באופן מעורבות מצריך לדעתנו את , בארץ השירות האפידורלי שימורהמאמץ ל

השיחות שקיימנו עד כה עם נציגי החברות בארץ הדגימו שקיפות ושותפות להבנה כי דחוף. 

אחרים היות השוק הישראלי קטן יחסית לשווקים . לאומיתהפתרון מחייב התגייסות 

מדינות המתמודדות מולנו על זמינות הסטים החלופיים, מחייב את עזרת המשרד וגיוס ב

למוצרים  זירוז הליכי קבלת אמ"רבין אם אנו קוראים לקידום של כל פתרון, יכולותיו. 

כפי , וניהול מלאים רכש בהליכיישירה מעורבות ואף  איתור יצרנים נוספים,סיוע ב, חלופיים

טיפול רפואי ללא אלחוש אפידורלי יהווה פגיעה  .שנעשה בעת הטיפול במגפת הקורונה

 מהותית בסטנדרט הטיפולי, ועלינו למנוע זאת.

 

 

 בכבוד רב,

  

 

 

 ד"ר שי פיין

 יו"ר איגוד הרופאים המרדימים בישראל
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