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 ,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

, "בנפשנו"לפניכם דיווח של ארגון . הפרויקט ממשיך לעקוב אחר יישום הרפורמה בבריאות הנפש

בצורה דרסטית את האפשרות לקבל טיפול פסיכולוגי המתריע מפני הקיצוץ במימון מתמחים שמפחית 

 :במסגרת הרפואה הציבורית

 העוסק חוזר, גולדברג ימימה גברת, הבריאות במשרד הארצית הפסיכולוגית הפיצה כחודשיים לפני"

 -מה: כדלקמן הינה החדשה השיטה של מהותה. בפסיכולוגיה למתמחים המלגות הקצאת שיטת בשינוי

. כה עד שעשה כפי, בפסיכולוגיה התמחות עבור מלאות מלגות לממן יפסיק הבריאות משרד 0.6.06

 שליש שני את יממן ההתמחות מוסד ואילו מתמחה כל עבור משרה שליש ורק אך המשרד יממן, מעתה

 . התוכניות לפי לפחות, מצוין סידור. הנותרים המשרה

- כמובן ובסוף, הוזה, מדמיין הבריאות שמשרד ממה שונה מעט להתנהל נוטה שהמציאות לעשות מה

 . מבטיח

 משרד. אחד לאף משתלמת ללא המתמחים העסקת את הופך בלבד משרה שליש של מימון - במציאות

 לא זה אם. במערכת בכירים פסיכולוגים י"ע ושוב שוב בפניו הוצגו בעניין ואזהרות זאת יודע הבריאות

 משרד אבל. החדשה בשיטה מתמחים תקלוט שלא)!(  גלי בריש הצהירה כללית החולים קופת - מספיק

 .בשלו הבריאות

 כבר. ישימים בלתי וליעדים אפשרי בלתי כלכלי ללחץ מוביל היום כבר הרפורמה מתווה - להבין חשוב

 יוכלו מציאות באיזו. במרפאות" Overbooking" ולעשות הטיפול שעת את לקצר לניסיונות עדים אנו היום

 ?יקוצצו שבהן המתמחים ממימון שליש ששני לאחר לנשום להמשיך המרפאות

 בבריאות הרפורמה לעניין המשנה והשתתפנו בוועדת עלינו שוב לכנסת 01.10.0106-רביעי ה ביום

 אפס זה - מתמחה ששליש החולים וקופות הבריאות משרד ולנציגי הכנסת לחברי הבהרנו. הנפש

 בהכשרה אמיתית השקעה ללא, מקצוע אנשי של מימון ללא להתקיים יכולה לא פסיכותרפיה. טיפול

 . בפסיכולוגיה ההתמחות מוסד על אחריות לקיחת וללא שלהם



 

 מספר את לרבע מעוניינים אכן אם. פסיכותרפיה הוא מומחיותם שמוקד המקצוע אנשי הם פסיכולוגים

 ".הראויה ההכשרה את להם ולאפשר המתמחים מספר את בהתאם להגדיל יש, המטופלים

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

  ישראל אוכלוסיית

 אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה

עקב , לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק

 .פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

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

 .יות נמצאת בידיכםכעת האחר. 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

 אנו נמשיך .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


