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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית של " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של , סיפוריהם האישיים

 במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם

ום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

בפייסבוק מפרסם פוסטים המסבירים מחקרים מדעיים בקיצור ובשפה פשוטה כדי " לק מדע;אמ"הדף 

תקציר של מחקר הרלוונטי במיוחד עבר פרסם הדף בשבוע ש. להפוך אותם לנגישים יותר לקוראים

אנו . המפרכיםלפיו כשליש מהרופאים המומחים סובלים מדיכאון בשל תנאי העבודה , לפרויקט שלנו

אל שר הבריאות בבקשה שישנה  -כמונו  -שפונים , מפרסמים כאן את התקציר בהרשאת מנהלי הדף

 :םאת תנאי העבודה של רופאים צעירי

 סובלים, החולים בתי של והידיים השדרה עמוד, מהמתמחים 44%-ל 21% שבין מצא ענק מחקר"

 .ההתמחות שנות לאורך מתגברת זו תופעה. מדיכאון

-  לקי;אמ פחות

( ההתמחות בסוג כתלות, הרפואה בעולם שנים 7-8-ל שנה בין" )צעירים" רופאים אותם הם המתמחים

 .מבאסים באירועים חולים בבתי פוגשים אתם שאותם

 . רופאים אלף 08-כ כ"בסה וכלל האחרונות השנים 01-מ מאמרים 44 סקר, אנליזה-מטא הוא המחקר

 .ההתמחות שנות לאורך מחריף רק ושהדיכאון גבוה מאוד הוא המתמחים בין הדיכאון שאחוז נמצא

 הבריאותי הנזק על לדבר שלא, טוב פחות טיפול נותן מדוכא רופא כי כולם את להדאיג צריך הדבר

 (.הציבור את מעניין פחות שאולי מה) עצמו לרופא הטווח ארוך

 ברצף שעות יותר עובדים הרופאים בה, שבמדינתנו להניח יש אבל בישראל רופאים בדק לא המחקר

 .יותר גרוע אף ואולי שונה לא המצב, קלים לא ובתנאים המערבי בעולם המקובל מאשר

 .השערות להעלות קל אבל, לדיכאון הסיבות את מציין לא עצמו המחקר, מקרה כל על

 ?לעשות יכולים אתם מה אז
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 הרבה-להרבה ברצף שעות 26-מ התורנויות אורך את להפחית יכולים אתם, הבריאות שר אתם אם

 (.העולם בשאר עובד זה) פחות

 לא אם!(. ופיצות חיוכים, סבלנות) שלכם הצעיר לרופא נחמדים להיות נסו פשוט, מטופלים אתם אם

 .יותר טוב טיפול לקבל לכם לעזור בשביל אז היום את לעבור לו לעזור בשביל

 .Journal of American Medical Association-ב פורסם המאמר

-  המקורי למאמר

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2474424." 

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, חיתהתקופה הנוכ ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 .כעת האחריות נמצאת בידיכם. בפועל קורסת היא, "קריסה סף על"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

אלא גם את השמירה על , ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית

 נו נמשיךא .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים, תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


