
 

 2019ליוני  23ראשון,  יום

 כ' בסיון תשע"ט

 לכבוד

 יעקב טסלר  ח"כ 

 דין מערכת הבריאות כדין מערכת הביטחון!   הנדון:

 תושבי ישראל בקרבאובדן חיים וסבל מניעת תקציבי חירום תביא ל

התקציבי. ניסיון העבר רעון יתעסוק בגכ"א סיון תשע"ט,  24/6/19 ,הקרובביום שני מליאה ישיבת הנודע לנו כי 

אלא יימנע תקצוב חירום הדרוש לשיקומה של  ,ידרוש קיצוצים במשרדי הממשלהלא רק ש מלמד כי גרעון כזה

 .מערכת הבריאות הציבורית

החברים , המאגד תחתיו מטפלים ומטופלים ,"לבריאות חמישה מיליארד"החירום הלאומי אנו, חברי פורום 

להצטרף קוראים לך  ,, מטפלים וארגונים אזרחייםואחים , אחיותורופאות רופאיםארגני חולים,  60 -יותר מ ב

 כן ש, ולהקים ועדת מיוחדת לתקציב מערכת הבריאות לפגוע בתקציב משרד הבריאותלדרישתנו שלא 

 .דורשת תקצוב חירום מידיהמוטלת על הכף,  ,המדינה תושבישל בריאותם 

 

 חולים נדחסים במסדרונות, בהמסרבים לקבל מציאות  ,ומטפליםמטופלים  –תושבי ישראל המייצגים את  אנו

  גזירת גורל.זו אינה . וניתוחיםמרפאות לעבודה, ותורים ארוכים  עומסיבשל קורסים צוותים  ,מתחננים לתרופות

 

שירותי איננה מספקת עוד : היא אנו מסרבים להשלים עם כך "שמדינת ישראל הפרה את מחויבותה כלפי תושביה

בריאות באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח/ת, ואיננה עומדת בעקרונות שהיא 

מתן שירותי בריאות לתושביה תוך שמירה על צדק, שוויון ועזרה  - עצמה הגדירה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

ופטות בדימוס ד"ר דפנה אבניאלי ומיכל כפי שקבעה במסקנותיה ועדת החקירה האזרחית בראשות השהדדית". 

      ( לדו"ח המלא של הוועדהקישור )  חברי ועדה אנשי אקדמיה, רפואה, כלכלת בריאות ומשפט. לצד  לויט

 

האזרחית לתקציב מידי עולות בקנה אחד עם עמדת פורום החירום הלאומי והגורמים המלצות ועדת החקירה 

לבסיס תקציב משרד הבריאות ₪  מיליארד  5  של תוספת מיידיתהכוללות . המלצות המקצועיים במשרד הבריאות

, ליישום הצעת המחליטים שהוגשה לשולחן הממשלה על ידי המנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד 2020

 ואחיות: ות/, בתוספת תקצוב מידי לתקנים של רופאים17/01/19הבריאות ביום  

סל התרופות הממלכתי אוטומטי של לעדכון  - 

 .(₪מיליון  750) מעלות הסל 1.65%ב

רפואה מונעת , שיקום )לתקצוב התוספת השלישית   -

 .( ולשיקום מערך בריאות הנפשאשפוז סיעודי ועוד

להוספת מיטות אשפוז בהתאם לגידול ולהזדקנות  - 

 -מיטות אשפוז ל 1.9-)לא יפחת מ האוכלוסייה

 נפש( 1,000

לתוספת מידית של אלפי תקני אחיות ורופאים בבתי  - 

 הציבור .החולים בקהילה ובריאות 

גידול והזדקנות לעדכון סל הקופות בהתאם ל  -

 ₪ (מיליון  200אוכלוסייה וליוקר הבריאות )ה

 וחיזוק רפואת הקהילה

תמיכה תקציבית וקביעת מנגנון ₪ למיליארד   -

לבתי החולים  עצמאי תקצוב 

השנה "זוהי שנת ההזדמנות של אזרחי ישראל וממשלת ישראל לויט כי   –עוד קבעה ועדת החקירה האזרחית אבניאלי 

לעצור את ההידרדרות ולהשיב את מערכת הבריאות לאיתנה. החמצת ההזדמנות תוביל בהכרח לקריסתה של המערכת 

 בתוך שנים ספורות" .
 

מערכת מוגדלים תקציבי  ,כולל בעת הזו ,שבכל שנת גירעוןכשם  דין מערכת הבריאות כדין מערכת הביטחון!

מניעת תקציבי החירום הנדרשים לשיקומה של מערכת   .מערכת הבריאותתקציב עם גם לנהוג  ישכך  ,ביטחוןה

        לאובדן חיים בקרב תושבי ישראל.אף וממשי הבריאות הציבורית תוביל בהכרח לסבל 

, לוודא שלא תהיה פגיעה המליאה הקרובהמערכת הבריאות בישיבת של ה הקשה אנו מבקשים ממך להעלות את מצב

 .שיקומהל יחירום מיידולדרוש תקציב בתקציב המערכת 

 
 בכבוד רב,

 
 שמוליק בן יעקב

 
 פנינה רוזנצוייג

 
 אילנה כהן

 

 
 ד"ר זאב פלדמן

 
האגודה לזכויות 
 החולה בישראל

 -עמותת נאמן 
נפגעי  אירוע 

 מוחי

ההסתדרות 
 האחיות בישראל

ארגון הרופאים 
 עובדי המדינה

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Report%20of%20the%20Committee%2028.5.19.pdf


 

 

 


