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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

 . פשוט בדיחה. בדיחה

על ידי ההסתדרות הרפואית מסמך שפורסם בשבוע שעבר ל" מרשם"כך הגיבו המתמחים בארגון 

הקמת מועדונים לאמנות ? מה כללו ההצעות. בעיית השחיקה של מתמחיםוהציג הצעות לפתרון ( י"הר)

התורנות ומספר התורנויות קיצור שעות ? מה הן לא כללו... שימוש בשיטות מדיטציה, וספרות יפה

איך בדיוק יפנו המתמחים זמן " מרשם"תוהה ביחד עם " מכתבים לבריאות"צוות . שגורמות לשחיקה

 :מאתר מאקוכתבה בנושא הנה ה? כשאין להם אפילו זמן למשפחה וחברים, מועדונים הללוהשתתף בל

 הפתרון את מציגה היא בו, חבריה לכל מייל בישראל הרפואית ההסתדרות שלחה האחרון ראשון ביום"

 ניתן בעוד אך. המרובות העבודה שעות בשל השחיקה מניעת בנושא המתמחים הרופאים עבור שלה

 מועדון, יין מועדון היו ההסתדרות של ההצעות בין, נוספות מנוחה שעות למתמחים שיוצעו לצפות היה

 .אומנות וחובבי היסטוריה אספנות מועדון, יפה ספרות

 מהספרות ידוע כי היה, התחביבים בנושא להתמקדות מכתבם בהסתדרות השתמשו בו הנימוק

 התגובות. שחיקה למנוע עוזר הפנאי שעות במסגרת עניין תחומי ופיתוח תחביבים שעידוד המחקרית

, להצעות הלועגים ברשת פוסטים להעלות החלו המתמחים. איחרו לא ההסתדרות להצעות הזועמות

 כך על מצביעות ההצעות המתמחים לדברי. שלהם בשחיקה המלחמה את לקדם עוזרות לא, שלטענתם

 רק מבקשים הפנוי שבזמנם למתמחים ולא - זמן להם שיש מומחים לרופאים מכוונים מועדונים שאותם

 .משפחותיהם עם להיות או לישון

 יותר הרבה המתמחים את שישרת 'שינה מועדון' שיקימו הציעה, לרעיון שהגיבה המתמחות אחת

 האידיאלי העולם על מספר נוסף מתמחה. עובדים שהמתמחים הרבות השעות לאור, יין ממועדון

 עם יין למועדון להגיע העירנות ואת הזמן את באמת יש למתמחים' שבו, לייצר מנסה שההסתדרות

 עין מעלים הארגון כי טוען הוא. המצב זהו לא אך, ''ברידג לשחק או יין ולשתות המתמחים חבריהם

 ".מועדונים אותם כל יוקמו מי חשבון על תוהה וגם, המתמחים נמצאים בו מהמצב
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 ":  מרשם"תגובת ארגון ו

 של השחיקה לבעיית אמיתיים פתרונות למצוא ומנסה ומציף חוזר' מרשם' לרפואה המתמחים ארגון"

 .המתמחים

 הקמת - הרפואית ההסתדרות ידי על לבעיה שהוצעו הפתרונות את השבוע לראות שהופתענו מודים

 ...ועוד אספנות מועדון, יין מועדון, יפה ספרות מועדון

 את לייצג בתיאוריה ואמורה, אלו פתרונות שהעלתה הרפואית ההסתדרות אם לתהות אלא אין

 עם!( בפריפריה למתמחים שעות 033) בחודש בממוצע עבודה שעות 073 שאחרי מבינה, המתמחים

 את בחברותא לקרוא או היין במועדון קיאנטי לטעום זמינים פחות - בבית שמחכים קטנים 0 או ילד

 כך כל רבות שעות כשמחכים במיוחד. אגב דרך מומלץ מאוד - עמיר אלי הסופר מאת)' כפרות תרנגול'

 (.אדם וכוח בתקנים חמור מחסור בגלל במיון

, תקנים הוספת - הציבורית הבריאות מערכת תיקון להיות צריך לשחיקה שהפתרון להבהיר לנו חשוב

 ".ועוד רפואי צוות נגד באלימות מאבק, מספרן והורדת תורנויות קיצור

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

 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 תמערכ

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, להתגייס למטרהולהפציר בכם  לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


