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 לכבוד:
 

 אביגדור ליברמןח"כ      ניצן הורביץח"כ                ח"כ יאיר לפיד               נפתלי בנטח"כ      

 שר האוצר   ר הבריאותש      ראש הממשלה החלופי        ראש ממשלת ישראל  

 
 

 ממשלההשעה מיומה הראשון של הצו  – הרפואה הפנימית בישראלחיזוק הנדון: 

 

 . בישראלתה של ממשלה חדשה ם לתפקידים החדשים והרכבכברכות חמות עם כניסת

 חזרה לתפקוד ממשלי תקין ויעיל.כולנו מלאי תקווה לתקציב מדינה ול ,לאחר שנתיים של קיפאון

  

 ,ןראובן ריבלימר  ,ששלח אלינו נשיא המדינה ,פנימית בישראל. במכתבהאליכם עוסק ברפואה זה  מכתב

"הפכתם ליהלום שבמחלקות הכתר".  :תיפנימה הרפואהאומר על הוא  ,ורונהת הקמגפחר ולא ,רונהלאח

 .בישראלו חזית מערכת הבריאות נימי שגרה אנחם בוג ,מגפהאנחנו עמדנו בחזית ההתמודדות עם ה

  

 קותחלבמשוהים  המאושפזיםמרבית  ,ובכל רגע נתון ,ותמחלקות פנימי 111בבתי החולים בישראל פועלות 

חולים ובני וחצי מיליון כ, ורית הגדולה ביותר בארץאנחנו נקודת המפגש הציב ,םסויובן מבמפנימיות. ה

 . בישראל ההאוכלוסייכיבי ומרמכל אזורי  םמחלקות במהלך השנה, אזרחימשפחה פוקדים את ה

תן לומר וני, יומקצוערים, גישות חדשניות, טיפול איכותי מסותים צווות הפנימיות הם מוצאים במחלק

 מהטובים ביותר בעולם. - רבהעות בצני

 

הנדרשים על מנת  המשאבים בהן קעוא הושול ,בבתי החולים תמשך שנים, הוזנחו המחלקות הפנימיוב

לא ות פפיוצשל מאושפזים מסים כבדים י ביטוי בעוו באה ליד. הזנחה זםלאזרחילספק רפואה מיטבית 

 - ח אדם רפואי וסיעודייקות ופעולות רפואיות, כוכים לבדנה ממוש, זמני המתהפנימיות במחלקותסבירה 

 תשתיות מספקות. בחוסר מושחיקה סובל מהמצוי במחסור תמידי ו

 פחות יעילים.וסים וים בבתי החולים עמדעמוסות, גם המלר"כאשר המחלקות הפנימיות  ,ידוע כי

 

לקות שלנו הוסבו מהמח 02% -וב לקר נה.בבתי החולים בנגיף הקורות הובלנו את המאבק החולפבשנה 

 גברו ביתר שאת.במחלקות עומסים הו ,המשכנו גם לטפל בחולים השגרתייםבמקביל, לפנימיות קורונה. 

 

יפור הועדה לשהבריאות דאז, שרד מנכ"ל מעל ידי הוקמה  ,ותהמחלקות הפנימי לאור מצב ,0212בינואר 

נציגי משרדי הבריאות  : בין חבריה היו. פאטור כס פרופ' רן , בראשות פול במערך האשפוז הפנימיהטי

  ם והנהלות בתי החולים ונציגי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית.והאוצר, נציגי קופות החולי

ד כה. מו עשומהן ייאולם רק מעט ,  יוהמלצותאות אימץ את משרד הבריו 0212ביולי  0 -דו"ח הועדה הוגש ב

 ם. ב ויישווהמלצות ממתינות לתקצזיות שבהמרכ

 

רחי ערכת הבריאות, על מנת להבטיח רפואה נאותה לאזחיזוק מיישום המלצות הועדה הוא המפתח ל

 ת:לפעול ללא דיחוי ליישום המיידי של ההמלצו שיישראל, בשגרה ובחירום. 

 

במחלקה.   רופאים תקני 16 על צהמליכספא הטור ועדת  – במחלקות הפנימיות תקינהה הגדלת .1

, תקנים 002 מדובר בפער של תקני רופא בלבד.  10-ל 11הוא בין  במחלקה כיום יםהתקנממוצע 

 .למחלקות הפנימיות םייעודייתקנים  ירתו על ידי הקצאתלפעול במהירות לסג שיש



 

 

 

 

 תקנים שהוקצו 622-מ קכחל תקני רופאים, 002-מחלקות הפנימית כהוקצו ל ,שנת הקורונהב

 לחזור אחורה. קות הפנימיות לצמיתות. אין טעם במחל םהשארת. יש לפעול לה"חלבתי

 

 ,שיצא אחריהן ,חוזר מנכ"ל הבריאות , כמו גםהמלצות הועדה – נותאיסור אשפוז חולים במסדרו .0

שנים. ארבע פחות מעוד אשפוז חולים במסדרונות באיסור ל ךלהיערדורשות מבתי החולים 

 חוזר מנכ"לשל  ידיימחולים יישום וש מהנהלות בתי היש לדר. םריכה להתחיל היוערכות ציהה

 . המהלךלטובת  ,בריאותולהבטיח תקציבים הולמים למשרד ה ,שפורסם ,ריאותמשרד הב

 

ל רופאי ורופאות המחלקות חיזוק דור העתיד ש – שקעה במומחים ובמתמחים ברפואה פנימיתה .3

 ומקצועיות מתת טמון בהבטחת עוצחיזוק המערכחלקות. המ תפקודקריטי להבטחת  אהי הפנימיות

 ממשי בשנים הקרובות. מצא בפני משבר כוח גדול י. אם לא יעשה כן, אנו עלולים לההדור הבא

 ת הפנימיות. יש לפעול ליצירת תמריצים לעידוד מתמחים להשאר כמומחים במחלקו

 

לא עילות, פלא השבתנו  במחלקות.צלנו אטופלים מהפוגעים בלא נקטנו בצעדים  מעולם ,השנים במהלך

יחד עם זאת, בשנה האחרונה ראינו השקעות והתעלמנו מהקוראים לנו 'לשבור את הכלים'. חסמנו צמתים

משאבים לצערנו,  הקורונה.התמודדות בטווח המיידי עם לטובת  במערכת הבריאות משאבים רחבות היקף

 הפנימיות. המחלקותה  םהדרושים לשיקו ארוךהבינוני והצרכים לטוות תנו מענה לנלא ה אל

 נו מצפים לשינוי.יתהצוותים תח

 

 ימי חסד.  122שאיננו מותירים לכם צר לנו, ו, כםיבידעתה הכדור חיכינו לכם. 

 ליישום המלצות ועדת טור ,ללא דיחוילפעול  המקצוע שלכם לגורמי מצפים לקריאה מיידיתבמחלקות אנחנו 

 בהקדם.  כךפא ולהקצות את המשאבים הדרושים לכס

 

עניק לאזרחי מדינת ישראל את הל ,הגיעה העת ובשלו התנאים ,ידיכם החדשיםם כניסתכם לתפקע

 ית הראויה להם.מהרפואה הפני

 הצלחתנו.  -הצלחתכם

 
 בברכה, 

 
 

 ' אבישי אליספרופ

 פנימיתהאיגוד הישראלי לרפואה יו"ר 

 

 
 העתקים:

 בכנסת תאודת הבריו"ר ועח"כ עידית סילמן, י

 רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר

 וגב גרדוס, ראש אגף תקציביםי

 חיים הופרט, סמנכ"ל תכנון, תמחור ותקצוב, משרד הבריאות


