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:מספר הנדבקים  
1,930 

:מספר חולים קשה  
34 

:מספר מתים  
3 

:מספר המחלימים  
53 

 פערי דיווח ומדיניות במזרח התיכון עלולים להוביל למשבר בגבולותינו

 תמונת מצב ישראל 

 צפיפות אוכלוסין מדיניות הסגר מתים חולים מרחב\מדינה

 ר"נפש לקמ 103  בלבדסגר בלילות  15 366  מצרים

 ר"נפש לקמ 121 (למעט חיוניים)סגר מלא  0 127 ירדן

 ר"נפש לקמ 103 הגבלות חלקיות נתוניםאין  1 סוריה

 ר"נפש לקמ 525 תנועה והתקהלות   הגבלות 4 304 לבנון

 ר"נפש לקמ 8000 אין סגר מלא 0 2 עזה

 ר"נפש לקמ 770 משמעותיות הגבלות 0 58 ש"איו

 למשבר להוביל עלול בישראל הגובלות והמדינות ש"איו ,בעזה נרחב תחלואה היקף
  בריאות מערכות ,כלכליים משברים) השגרתיים האתגרים נוכח בפרט ,הומניטארי

  :בגבולותיה לישראל אתגרים לייצר עלול זה משבר .(מבית ומחאות טרור איומי ,מוגבלות
 .ש"ואיו בעזה הרגיעה וערעור המדינה לפנים מהגבול ירדני כ"סד הסתת ,פליטים הגעת

  וסיוע רפואי הומניטארי סיוע בדמות טובה לשכנות ייחודיות הזדמנויות מייצר ,זאת לצד
 .אפקטיבית ובמדיניות בידע

 ומתים חולים כמות על מצביעים בישראל הגובלות במדינות הרשמיים הפרסומים
  לפחות מהמדווח אחוזים במאות גדולה החולים כמות ,להערכתנו .יחסית מצומצמת

  רקע על הנתונים של אפשרי ועיוות בדיקות של מצומצם מספר עקב זאת .מהמדינות בחלק
  ביותר חריף משבר ייתכן האזור מדינות במדיניות שינוי שללא חשש קיים .פוליטי אינטרס

 .הקרובים בשבועות  מערכות קריסת לכדי עד
 נתוני התחלואה והמיתה המדווחים במזרח התיכון
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 משבר הקורונה פוגע קשות באיטליה

  לא ,מבוגרים ובקרב זכרים בקרב ניכר באופן גבוהים והתמותה החולי שיעורי באיטליה
 בעלי בעיקר נבדקים במרץ 23-ל נכון .ומטה 30 בגילאי חולים בקרב מוות מקרי במדינה דווחו

  .הקורונה במחלת כחולים מתגלים מתוכם וכרבע למחלה תסמינים
 

 רקע מחלת אף ללא מתו ספורים שאחוזים עולה במדינה מתים 450-כ של מדגם מבדיקת
 העיקריות הרקע מחלות .אחת רקע ממחלת יותר הייתה מהמתים ניכר לחלק ,כן כמו .קשה
  ישנה ,בגיל העלייה עם .איסכמית לב ומחלת סכרת ,דם לחץ :הן המדגם קבוצת חלו בהם

 החולים גיל השפעת בין להפריד קשה ולכן רקע מחלות לריבוי בסבירות עלייה גם
 .הרקע מחלות והשפעת

 
  מוקד את מהווה אשר לומברדיה מחוז ,חריף במשבר איטליה בצפון הרפואית המערכת
 הטיפול ממיטות 99% של בתפוסה נמצא ביותר הגדול המשבר את וחווה הנגיף התפרצות

  המאוכלסים הם וסביבתו לומברדיה במחוז החולים בתי .קורונה בחולי שמאוכלסות הנמרץ
 מאמצים משקיעה איטליה .יורד התפוסה אחוז כך ,עולה מלומברדיה שהמרחק וככל ,ביותר
  ,זאת .הכשרות וזירוז הפרטי הסקטור ,גמלאים בסיס על ,הרפואי הצוות להרחבת רבים

 .(עצמי ייצור) ומפנים (רכש) מחוץ הנשמה מכונות השגת למאמצי במקביל

ומספר המיטות היחסי לפי מחוזות באיטליהאחוזי תפוסת מיטות בבתי חולים   

  החולה בגיל התחשבות תוך חולים ואשפוז תסמינים בדיקת מדיניות להגדיר ממליצים
 החולים כמות לוויסות מנגנון לבחון ממליצים ,בנוסף .שלו הרפואית וההיסטוריה

 במוקדי חולים בתי על רב מעומס להימנע מנת על השונים החולים בתי בין ופיזורם
 .הנשמה במכונות להצטיידות המאמץ להגברת במקביל ,זאת .התחלואה


