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ו' בתמוז תשע"ט
אחיות ואחים יקרים,

די לעומסים על האחיות – נמשיך במאבקנו הצודק!

עדכון פגישה מיום  04.07.2019בין משרד הבריאות ומשרד האוצר לבין הסתדרות האחיות
בפגישה זו הבהרנו ,שוב ,למשרדי הבריאות והאוצר כי האחיות אינן מוכנות עוד לשאת את העומסים הכבדים המוטלים יום
יום על גבן ,ללא תוספת של כוח אדם ותקנים.
עוד הבהרנו ,כי משרדי הבריאות והאוצר ,כמו גם הנהלות מוסדות הבריאות ,הם האחראים הישירים למצב מערכת הבריאות
הציבורית ,ועליהם לקום ולעשות מעשה ,ולאלתר .
תקופה ארוכה משרד הבריאות מעמיס את המחלקות בחולים וממלא את המסדרונות במיטות מחוץ לרישיון החוקי ,רישיון
שהוא עצמו נתן  -והעומסים הכבדים האלו ,נופלים עלינו  -האחיות!  ...למרות שאנחנו האחיות נותנות  ,200%אנחנו כבר לא
יכולות יותר לספק טיפול הולם ובטוח למטופלים בישראל.
"היעלה על הדעת"! שמשרד הבריאות והמעסיקים השונים ימשיכו ולהטיל על כתפינו ,האחיות ,מאות נהלים ומטלות
נוספות ,וכל זאת ,לאחר שמאות אחיות שטיפלו ישירות במטופלים נלקחות מתוך עבודתן במחלקות ובמרפאות לצרכי
אדמיניסטרציה ,פיקוח וניהול  -והכל על חשבון זמן אחות  -מטופל .
"היעלה על הדעת"! שמשרד הבריאות יעמיס על גבן של האחיות בבריאות הציבור  12שעות רצופות של חיסונים בעת
התפרצות החצבת יפתח תחנות חדשות ועוד ,ללא הקצאת כוח אדם ,תוך פגיעה קשה בבטיחות של המטופלים.
"היעלה על הדעת"! להעמיס על גבי האחיות בקהילה בקופות החולים עוד ועוד סמכויות ומטלות ,ללא תוספת כוח אדם
ותקנים.
"היעלה על הדעת"! שמשרד הבריאות יאמץ תקן אקרדיטציה אמריקאי במערכת בריאות הסובלת מתת תקצוב ותת
משאבים כאשר כולם יודעים שמדובר על מצג שווא.
"היעלה על הדעת"! שמשרד הבריאות ימשיך להעלים עין מהמצב הבלתי נסבל בו יום אחרי הביקורות ,באותם מקומות
שעברו ב"הצטיינות" ,האמצעים המיוחדים שהוקצו ל"מסדר המפקד" נעלמו באחת ,והחולים בוקעים שוב במסדרונות,
המטופלים מועברים מהטיפול הנמרץ למחלקות הפנימיות ,האחיות חוזרות למשמרות הרגילות עם כוח אדם חסר ,ללא
תקנים ,אמצעים וכוח אדם מתאימים .
על כן ,ומעוד סיבות רבות נוספות ,הודענו כעת למנכ"ל משרד הבריאות ולממונה על השכר ,שעמדתנו היא כי "לא יעלה על
הדעת"! שהמצב הזה יימשך ,וכי אנו נמשיך להיאבק על זמן אחות  -מטופל ,במקום "לטפל" במחשב ולהשתתף ב"הצגות
איכות" – נחזור לטפל.
המצב הקיים מזיק ומסוכן! "לא יעלה על הדעת"! שאזרחי ישראל והמטפלים ישלימו עם התורים המשתרכים והחולים
במסדרונות ,זה לא חוקי ! זה לא מוסרי! זה לא מקצועי!
האחיות החליטו " :די לעומסים  -כן למטופלים".
משרד הבריאות חייב לקחת את ההחלטה המתחייבת ולעצור לאלתר את הנוהג הפסול של אשפוז חולים מחוץ לרישיון
ובמסדרון ,את ההמתנות הבלתי נגמרות לשירותים רפואיים והסבל לאחיות ולמטופלים.
ברוח דברים אלו ,בתום הפגישה קראנו למנכ"ל משרד הבריאות לקחת אחריות ולהצטרף למאבק האחיות לצמצום העומסים
ולחזרה של האחות למטופל :להקפיא את מבחני האקרדיטציה ,לבחון מחדש את התאמת הנהלים למערכת הבריאות
הישראלית ולהתאים את כו ח האדם והתקנים למשימות ולמטלות הנדרשות על מנת להעניק טיפול הולם לאזרחי ישראל –
הבהרנו ,כי האחיות ,כמובילות במערכת הבריאות ,לא יהססו להמשיך ולשאת על נס את דגל החזרה למטופל ,וכי הן נחושות -
"די לעומסים  -כן למטופלים".
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אלון מסר ,משנה לממונה על התקציבים באוצר
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