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 ,שלום רב

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

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

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

אנו . ום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, החולים

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

  .כדי לתקנו

ואיתו עולות בעיות לגבי ההשלכות של , לקיצור התורנויות נמשך" מרשם"המאבק של ארגון המתמחים 

כפי שמסבירה . מלווה בהגדלת מספר התקנים של הרופאים מהלך כזה חייב להיות. קיצור התורנויות

ויותר ויותר מתמחים , כרגע יש יותר ויותר חולים, "מרשם"בדיון שהתקיים בפורום  המתמחה מעיין

, אבל משרדי האוצר והבריאות בולמים את המהלך המתבקש של הוספת תקנים -שממתינים לתקנים 

 :בניגוד לכל הגיון והגינות

 בארץ לרפואה הספר בתי בוגרי גדל מספר שבה האחרונות בשנתיים מדאיגה למגמה עדים רובנו"

 מעל שמחכים קולגות מכירים רובנו. בהתאם השתנה לא חולים בבתי התקנים ומספר 100%-ל בקרוב

 נהוג כשבעבר) ועוד גניקולוגיה, בפנימית נבחרות מחלקות, בילדים התמחות להתחלת ויותר שנה חצי

 (. ג"אא, עיניים, פלסטיקה תדוגמ במיוחד מבוקשות להתמחויות רק דומים זמן פרקי לחכות היה

 מאבק איך מבינה לא אני ,ישיםמאו התקנים)!(  כלבו ש במקום לחודש תורנויות 7-כ שעושה כמתמחה

 על חורט לא - והפריפריה המרכז אנשי, ההורים, הנשואים, הרווקים - המתמחים כל את לאחד שמעוניין

 .התקנים הוספת עניין את דגלו

 מערכת של העומס תחת שקורסים מתמחים בנוכחות ומובטלים מוכשרים רופאים הרבה כך כל

 ?התורנויות אורך על הוא במאבק והדגש ,הציבורית הבריאות

 בנוכחות רק להתקיים שיכולה דרישה היא התורנויות קיצור - דיונים במספר כבר כאן שנאמר כמו

 בייחוד) העבודה תנאי את תחמיר דעתי ולעניות ,ריאלית לא היא אחרת דרישה כל. התקנים הגדלת

 ."(ירבו כן אמן - בחודש תורנויות 4-כ עושים שבהם במרכז חוליםה בתי 5ב- עובדים שלא לאנשים

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

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

 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

 .הממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת ו, 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

 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


