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 לכבוד

 שר הבריאות

 ח"כ ניצן הורוביץ

 

 הצלת מערך הדימות במדינת ישראל הנדון:

 מכובדי,

מבקש להניח על שולחנך גם אני  בימים טרופים אלה, שנושא הבריאות מנהל את סדר היום הציבורי, 

 .הסובל מהזנחה רבת שנים  –את מצוקתו של מקצוע הרדיולוגיה 

אנו מציגים לך נושא מאחר וכולנו חשים שאתה והממשלה כולה באמת חרטתם  על דגלכם קידום 

 של נושא הבריאות בארץ.   אמיתי

גם . המודרנית הרפואה בנויה עליהן החשובות התשתיות אחת את המהווה מקצוע היא הרדיולוגיה

 מהווים הדימות מרכזירי שאם ליבת תשומת הלב מוקדשת למיגור וטיפול בהשלכות נגיף הקורונה, ה

 מפנימית, מוות ועד מלידה, ברפואה המקצועות מענה לכלל הנותנת" מרכזית עצבים מערכת" מעין

 פועלים אמנם הרדיולוגים. אונקולוגית רפואה ועד דחופה רפואה דרך מונעת מרפואה, כירורגית ועד

 על לנו זקוקים חולים אותם כל של הרופאים אך אותנו, רואיםתמיד  לא והחולים הקלעים מאחורי

 .לא לחינם נקראנו: "רופאי הרופאים",  ומעקב טיפול, אבחנה לצורך, יומי בסיס

 השלכה יש ולהזנחתה הרדיולוגיה, באיכות מאוד תלויה המדינה אזרחי שמקבלים הרפואה איכות

 מזמינות פחותה לא משמעות בעלות הפענוח ומהירות איכות .האזרחים חיי ותוחלת איכות על ישירה

 לעזרתך ולעזרת משרדך זקוקים ואנו אדם, חיי על ישירות השלכות לכך יש, בארץ ומיקומם התורים

 .ונשחקת הולכת היום שכבר, עבודתנו של הגבוהה האיכות על לשמור מנת על

מחסור זה  . רדיולוגים נוספים 250-רדיולוגים, אך קיים מחסור של כ 500-כיום עובדים בישראל כ

. המחסור מתפרס על  בדיקה של גורם חיצוני מקצועי שלא היה קשור לאיגוד הרדיולוגי על ידי הוגדר 

בבתי החולים בפריפריה. לצד תוספת  וקיצוניפני כל הארץ, הן בבתי החולים הגדולים במרכזה 

חדשים, חייבים  MRIמכשירי  6בדמות , בארץ  שאישרתם לאחרונה למערך הרדיולוגי  המכשור

אחרת הם יישארו חסרי תוחלת, ולא תהיה בכך !!  אותם ויפענח  קנים למי שיפעיל לאשר גם ת

 השפעה על קיצור התורים או טווחי זמן פיענוח הצילומים.

אודה להתערבותך בהקצאת תקנים דחופים אלה, על מנת להבטיח את המשך איכות עבודת 

 הרדיולוגיה והשפעתה על כלל מערך הבריאות של מדינת ישראל.

 כמובן שאני ונציגי האיגוד נשמח להיפגש איתך לפרט ולהסביר נושא חשוב זה 

 פרופ' אילן שלףאילן  בברכה, 

 יו"ר איגוד הרדיולוגיה בהסתדרות הרפואית

 מנהל מכון הדימות במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 משנה לדיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 



 

 העתקים:

 נפתלי בנט ראש הממשלהמר 

 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש

 יו"ר ועדת הבריאות בכנסת ח"כ עידית סלמן 

 פרופ' חגי ציון יו"ר ההסתדרות הרפואית

 גברת לאה וופנר מנכלית ההסתדרות הרפואית 

 

 

 

 

  

 


