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 המיון חדריב סבל בלתי נסבל: הנדון

 

 עמן הביאו שוב החורף מחלות. בישראל הדחופה הרפואה שירותי של טוטלית מערכות לקריסת עדים אנו האחרונים בשבועות

 נאלצים המיון מחדרי בחלק. מנשוא קשה המצוקה שהפעם אלא, המיון חדרי על ובפרט החולים בתי על אדיר עומס שנה כמדי

 במחלקות נרשמים כבדים עומסים .500%-התפוסה בחדרי המיון מגיעה לכ. רפואי לטיפול שעותעד עשר  להמתין הפונים

 ממש של סכנה להוות עלולים אלא, ובזכויותיהם המטופלים בכבוד שפוגעים רק לא אשר ולדוחק לצפיפות וגורמים, הפנימיות

 .לחייהם ואף לבריאותם

 ביום כרעם הבריאות מערכת על נפלה החורף עומסי עם הנוכחית ההתמודדות כי לטעון יוכל אשר ישראל במדינת גורם אף אין

 מחזות. עמם להשלים יכולה אינה מתוקנת מדינה אף אשר החולים בבתי נסבלים בלתי למחזות עדים אנו, כן פי על אף. בהיר

 .סובלת היא ממנו הכרוני התקצוב מתת הנובע, הבריאות מערכת שרויה בו המשבר עומק את חושפים אלה

 ובפרט בישראל הבריאות מערכת של ומתדרדר ההולך מצבה על שנים מזה ומתריעה חוזרת( י"הר) בישראל הרפואית ההסתדרות

 זו מערכת של נתוניה(. דחופה לרפואה מחלקות) דים"המלר -המיונים  מערך – ובתוכה האשפוז מערכת של הגוברת מצוקתה על

 :מצבה לחומרת באשר לספק מקום מותירים אינם

 OECD - 0.50 – ה ארגון מדינותב כחצי מהממוצע – נפש אלף לכל בלבד דחופה לרפואה עמדות 0.00 בתקן כיום יש בישראל

 .נפש לאלף עמדות

 -כ על עומד בשנה הביקורים שמספר מכיוון. ד"במלר ביקורים 0:5000 של יחס קובעת בישראל הדחופה הרפואה עמדות נוסחת

 -בכ מפגרת שישראל מכאן, דחופה לרפואה עמדות 0,020 כיום יש בישראל. עמדות 0,000 -ב צורך יש כי הדבר פירוש, מיליון 5.2

 .דחופה ברפואה ברופאים פחות לא חמור מחסור מתלווה בעמדות למחסור. לה הדרוש התקן אחר עמדות 520

 

 



 

  

 מיטות שיעור. הדחופים מצרכיה אחד חלק רק אלא, הישראלית הבריאות מערכת בנוף דופן יוצאת אינה ים"המלרד מצוקת

 הכללי האשפוז מיטות תפוסת, מכך כתוצאה. נפש לאלף מיטות 0.1 על ועומד בעולם מהנמוכים הוא בישראל הכלליות האשפוז

 עם להתמודד למערכת מאפשרים אינם אלה תנאים. בממוצע 12% על ועומדת המפותחות המדינות מבין הגבוהה היא בישראל

 .החורף תחלואת בשל הנגרם העומס עם וחומר קל, בשגרה ישראל אוכלוסיית של הבריאות צרכי

 במדינת. הלאומית ברמה בהן מתמשך השקעה היעדר של ישירה תוצאה אלא, גורל גזירת נואי המערכת תשתיות של הרעוע מצבן

, OECD -ה ארגון נתוני פי על. 00% על עומד הוא אירופה שבמדינות בעוד, ג"מהתמ 7.2%-כ מהווה לבריאות ההוצאה ישראל

 עומדת זו השקעה הארגון מדינות שבקרב הרי, בשנה)ערך קנייה(  5,300$-כ על עומדת לנפש בבריאות ההשקעה שבישראל עודב

 איננו השירותים סל. הבריאות שירותי סל את שוחקת ישראל ממשלות של הכלכלית מדיניותן. בשנה בממוצע 3,200$-כ על

 מאז הבריאות בסל המצטבר הגירעון. הבריאות ביוקר ולעלייה והזדקנותה האוכלוסייה לגידול בהתאם הראוי בקצב מתעדכן

  .₪ מיליארד 1.2-לכ הגיע, 0110-ד"התשנ ממלכתי בריאות ביטוח חוק הוחל

  :מידיים הבראה צעדי של בשורה לאלתר לנקוט יש על מנת להבטיח לתושבי ישראל רפואה זמינה ואיכותית

  מיליארד ש"ח בשנה למערכת הבריאות 1תוספת 

 מיטות אשפוז 0,000 הוספת 

 הדחופה במדינה על פי המתווה של האיגוד הישראלי לרפואה דחופה של הר"ידי של התכנית לפיתוח הרפואה יישום מי 

 להשגת מטרות אלה, לרבות, הבטחתן בהסכמים הקואליציוניים. 02-אנו דורשים מכל מפלגה להתחייב לפעול בכנסת ה

 

 

 ,בכבוד רב

 ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר
 ההסתדרות הרפואית בישראל


