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 ץ ההתמודדות עם נגיף הקורונה מ למחלקות הפנימיות כחלק ממא רופאים הנדון: הקצאת תקני  

 

, אני פונה אליך כעת על מנת להתריע בפניך על מחדל בהקצאת תקני  20/5/20בהמשך למכתבי אליך מיום 

 בעקבות משבר הקורונה. תגבור המחלקות למחלקות הפנימיות במסגרת רופאים  

 

המקצועיות,  . עם נגיף הקורונה להתמודד  ים ראשונ ה המחלקות הפנימיות צוותי  תגייסו ההמשבר,  תחילת עם 

להישג  ולהתמודד עם הנגיף בצורה המיטבית  הם שסייעו למערכת הבריאות ינו העומדים לרשותהידע והניסיון 

נמוך של נפטרים. מדינת ישראל הינה המדינה המערבית היחידה בה צוותי המחלקות הפנימיות   מספרשל 

אשפוז חולים   מחייביםה  ,תי החולים הקיימים בב הכבדיםמיומנים בהנשמת חולים. עובדה זו נעוצה בעומסים 

ולא במחלקות לטיפול נמרץ. נראה שזו הפעם הראשונה בה אזרחי ישראל   הפנימיות במחלקותמונשמים 

ממנו סובלת המערכת כולה.   במיטות אשפוז  המחסור מומהעומס הרב על המחלקות הפנימיות  "הרוויחו "

חולים, ואויישו על ידי צוותי המחלקות הפנימיות,  התקופה בה פעלו מחלקות הקורונה בבתי ה , לאורךמקביל ב

הפעילו צוותי המערך הפנימי גם את המחלקות הפנימיות כבשגרה. גם במקרים בהם נאלצו צוותי מחלקות  

 שלמים להכנס לבידוד עקב חשיפה לנגיף, לא נותרו מחלקות מיותמות או חולים ללא מענה.  

 

  200-, על הכוונה להקצות כולאורכו המשבר  בתחילת שמחנו מאוד לשמוע בתקשורת ומאנשי משרדך, כבר 

תקנים נוספים לרופאים במסגרת חיזוק מערכת הבריאות בעת הזו. שמחתנו אף גדלה כשהובהר לנו על ידי  

ל תקן אחד לכל  תקנים יוקצו למחלקות הפנימיות, על פי מפתח ש  110 -מתוך תוספת זו כ  אנשי המשרד כי 

ועדת טור כספא  הזדמנות של ממש לצמצום הפער הקיים בין ההמלצות    היא זו  תקנים    הקצאת מחלקה פנימית.  

 לבין המצב במחלקות. 

 

 התקנים לבין המציאות אין ולו דבר. תוספת לצערנו, התברר לנו כי בין ההכרזה על הקצאת  

  הגיעהלא תוספת התקנים המובטחת התברר כי  , אחרוניםבשבועות ה ית מפניבמיפוי שערך האיגוד לרפואה 

הוקצו לבתי  אכן  המדוברים  כי התקנים  אנשי המשרד  לנו באופן מפורש על ידי    נאמר  אמנםלמחלקות הפנימיות.  

אלא  בהתאם למפתח שהוגדר,  ,לא ניתנה הוראה להקצותם למחלקות הפנימיות באופן יעודיהחולים, אך 

, למגוון רחב של  שירותי בריאות כללית או  הבנת מנהלי בתי החוליםאפשרות להקצותם, על פי ניתנה 

 מחלקות.  

 

הפער בין  עולה כי בכל המחלקות הפנימיות שערכנו מהמיפוי  נציין כי  על מנת להדגיש את משמעות החלטה זו 

  תקנים   110קצאת  ה  תקנים.  450  -על ככיום  עומד    לבין המלצות טור כספא   הפנימיות  במחלקות  ם הרופאי  תקני

מהתקנים   25%הקצאת )ת טור כספא ליישום המלצות ועד להוות צעד ראשון היתה יכולה למחלקות הפנימיות 

   .( הדרושים לצמצום הפער

 

המחלקות   אחת:א הי למחלקות הפנימיות באופן ייעודי את תוספת הרופאים סמן ההחלטה שלא ל משמעות 

וזאת למרות   הקורונה  נגיף בעקבותהבריאות  מערכת חיזוק ל  המאמץ לא חוזקו כלל במסגרת הפנימיות 

המשבר הנוכחי ולמרות ההמלצות   ובמהלךבשגרה השנים  לאורךהצורך הברור, למרות ההתגייסות 

   שנה.לפני כבר  משרדך על ידי   ומצואשטור כספא    ועדת של הברורות  

 



 
 
 
 

 

  המשיכו לתת צוותי המחלקות הפנימיות ריסון וסבלנות, הפגינו , במהלכה המתנהלא יתכן שלאחר שנה של 

 .  ת טור כספא התקדמות ביישום המלצות ועד  כל   לא זכינו לראות  ,פעולה עם המשרד   שיתפוו  אמון מלא במערכת 

 

 

שיתוף   למול בתהליך רב שנתי ובאופן מדורג. יחד עם זאת, יישום המלצות הוועדה יתבצע אנחנו מבינים כי 

של   מוחלט היעדר ב נתקלים אנולקשיי המערכת,  מצדנו הבנה ה  וגילויי הבריאות משרדהפעולה שלנו עם 

 .  בפועל הפנימי   האשפוז מערך  ושיפור פעולות ממשיות ומכוונות ליישום ההמלצות 

 

כמי שעומד בראש האיגוד לרפואה פנימית בשנתיים האחרונות, אני נדרש לתת דין וחשבון לחברי האיגוד, מנהלי  

מעבר לכך, אני  לצערי, אני נאלץ להשיב פניהם ריקם, גם הפעם.   פנימית ומתמחים.  ברפואה מחלקות, מומחים 

לציבור הרחב בישראל. אין   גם ובעיקר טור כספא מגיעות ועדת סבור כי התשובות בנוגע לאי יישום המלצות 

ועדת  אזרח במדינת ישראל שלא נדרש או ידרש לטיפול במחלקה פנימית, שלו או של קרוביו. אי יישום המלצות  

 פוגע בכלל הציבור בישראל.  טור כספא 

 

 אני סמוך ובטוח כי עם כניסתך לתפקידך כשר הבריאות מונחות לפתחך משימות רבות וחשובות.  

תי  הקצאת המשאבים לחיזוק ב  .טור כספא באופן מיידי וללא עיכוב ועדת  המלצות    יישום לפעול לזאת, חשוב    עם

  י תשתיתחיזוק שם ל , ושבת השקעה מח לאחר שנים רבות של צמצום, דורשת  , אנו עדים בעת הזו החולים לה 

להפגין את    שנוכלעל מנת  הוא צעד חיוני ונדרש    ןחיזוק  .המחלקות הפנימיות   ניצבות  בסיסהאשר ב  מערכתשל ה

 הקורונה ועם אירועים עתידיים.  ף עם נגי מודדתלהלישראל  , יםמסייע  םועוד   ,החוסן והעמידות שסייעו 

 

ייעודית  הקצאה כ התקנים לבתי החולים  110הקצאת על ההחלטה  מיקוד ל בדחיפות אני קורא לך לפעול 

 למחלקות הפנימיות.  
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