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רופאים ורופאות יקרים,
לפני כחודש נכנסתי לתפקידי כיו"ר האיגוד .זוהי תקופה קריטית שיכולה להשפיע על עתיד המקצוע
לעשרות השנים הבאות .תקופה שיכולה לשנות מציאות  ,ואני קורא לכולכם להצטרף אלינו ולשלם את
דמי החבר לאיגוד ,על מנת להבטיח את אחדותנו והצלחתנו במאבק.
הפסיכיאטריה היום נמצאת על סדר היום הציבורי .לראשונה מזה שנים ישנו שיח על הקצאת משאבים
ותקנים למערכת .ישנה הבנה כי המצב הקיים לא יכול להימשך .גם אם השיח נראה לעיתים חורק ,הוא
מתקיים ואי אפשר להתעלם מההישג הזה .במשך עשרות שנים לא הושקעו משאבים במערכת בריאות
הנפש וכעת הדיון הוא על כמה צריך להשקיע.
אנו ,ועד איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,נאבקים על עתיד המקצוע ,וזהו מאבק יומיומי שדורש
התגייסות.
זה המקום לציין כי מתחילת המשבר ועד היום ההסתדרות הרפואית העניקה לנו גיבוי מלא ,הן מול
משרד הבריאות ,הן מול התקשורת .כמו כן ,מעבר לתמיכה הגורפת ,ההסתדרות הרפואית מימנה עבור
האיגוד שירותי ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה ,ייעוץ לובינג וייעוץ משפטי במידת הצורך.
יד ביד עם ההסתדרות הרפואית ,אני מתכוון להילחם על הכללתה של הפסיכיאטריה כמקצוע במצוקה
בפתיחת הסכם הרופאים בעוד כשנתיים ולמקד אנרגיות ומשאבים על מנת להשיג זאת .זו שעת הש',
אם לא נשכיל לעשות זאת כעת בעוד עשור-שניים יפחת מספר הפסיכיאטרים במחצית.
כפי שרובכם יודעים ,במרץ  , 2016לפני קצת יותר משנתיים ,פורסם דו"ח בזכות בנושא ההגבלות בבתי
החולים הפסיכיאטרים .מנתוני הדו"ח עלה כי כרבע מהמטופלים המאושפזים במחלקות פסיכיאטריות
הוגבלו לפחות פעם אחת .על אף שעל פניו הנתונים היו ידועים לנו ,הכותרת אחד מכל ארבעה מטופלים
נקשר ,וכותרות זה מה שמעניין עיתונאים ,את זה כבר למדתי ,הכתה גלים.
הפרסום של הדו"ח זכה להדים תקשורתיים חסרי תקדים במחוזותינו" .זכינו" לכותרות ראשיות
ולכתבות במהדרות החדשות .כשחשבנו שהסיפור מאחורינו ,החל גל פרסומים של סיפורים אישיים של
מטופלים שהעמידו את כולנו על המוקד .כל בתי החולים "חטפו" ,שער מנשה יותר מכולם.
התגייסתי יחד עם חברים נוספים לצוות התקשורת מטעם האיגוד .כהחלטה אסטרטגית ,למעט
במקרים נקודתיים ,החלטנו שלא להשאיר את הזירה התקשורתית ריקה .התראיינו לעיתים על בסיס
שבועי .זה לא היה נעים ,אבל הבנו שמדובר במצב חירום ,שצריך להיכנס תחת האלונקה ולשאת בנטל.
עם זמן ,למדנו להתמודד גם עם ראיון עויין ,למדנו להציג את עמדתנו בצורה מקצועית ונחרצת ולנצל
את הבמה התקשורתית שניתנה לנו בכל ראיון בכדי להשמיע את קולנו.
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המשבר התקשורתי הזה ,גרם לחשבון נפש לכל המערכת .לנו הפסיכיאטרים ,המשבר גרם להביט פנימה
ולבחון מחדש האם נכון ליישם פרקטיקות שהיו נראות לנו חלק מהשגרה ,ומבט מפוקח גרם לנו להבין
אחרת .תוך שנה ,ההגבלות הופחתו בכל בתי החולים בעשרות אחוזים.
הלחץ התקשורתי והציבורי גרם למנכ"ל משרד הבריאות להורות הקמת ועדת ההיגוי לצמצום הגבלה
מכאנית בישראל ,אני הייתי חלק מהועדה כנציג שירותי בריאות כללית .הועדה המליצה על צמצום
ההגבלות לצד הוספת תקנים ,הכשרת צוותים ובניית תשתיות .באופן מפתיע או שלא ,הצעד הראשון
שנעשה היה פרסום חוזר מנכ"ל ,מבלי שהוקצה תקן אחד או משאב למערכת .אנחנו כמובן שלא יכולים
להסכים לכך ודורשים לקבל את המשאבים שיאפשרו את קיום החוזר.
על אף שנושא ההגבלות זכה לתשומת לב מיוחדת מצד המנכ"ל ומצד התקשורת ,אנחנו רואים בו חלק
מהתוצרים של מצוקת המקצוע .מזה כשנתיים אנו קוראים להקמת ועדה ציבורית חיצונית שתבחן את
מצוקת המקצוע ותמליץ המלצות מחייבות .דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה העלה על הכתב את
המציאות העגומה אותה אנו חיים עשרות שנים .גם המבקר המליץ על הקמת ועדה במתכונת זו .בתגובה
לדו"ח המבקר פרסם משרד הבריאות כי בכוונתו להקים ועדת בדיקה בראשות מנכ"ל המשרד .זו כמובן
בחירה בעייתית .הגוף המבוקר לא יכול לעמוד בראש ועדה שבודקת פעילותו ואנו מתנגדים לכך
ופועלים במרץ בכדי למנוע הקמת ועדה שכזו .הדרך לחולל רפורמה איכותית בבריאות הנפש תלויה
בין השאר בהבטחת ועדה מקצועית ללא משוא פנים.
אנחנו בעיצומה של הזדמנות שלא היתה כמותה ואני קורא לכל אחת ואחד מכם לשלם את דמי החבר
לאיגוד ולהצטרף אלינו למאמץ להוביל לשינוי משמעותי שיכריע את עתידנו ואת איכות הטיפול
לחולים שלנו.
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