
 

 

 
 2019ביולי  9

 ' בתמוז תשע"טו
 

 אחיות ואחים יקרים,
 

 !נמשיך במאבקנו הצודק –על האחיות עומסים די  ל
 האחיות סתדרותלבין ה האוצרמשרד ו הבריאות משרדבין  04.07.2019מיום פגישה עדכון 

 
המוטלים יום האחיות אינן מוכנות עוד לשאת את העומסים הכבדים כי  והאוצרהבריאות  ילמשרדשוב,  ,הבהרנובפגישה זו 

 ח אדם ותקנים. וללא תוספת של כ ,על גבןיום 

מצב מערכת הבריאות האחראים הישירים להם   ,מוסדות הבריאותוהאוצר, כמו גם הנהלות הבריאות  ימשרדעוד הבהרנו, כי 
 .  , ועליהם לקום ולעשות מעשה, ולאלתרהציבורית

רישיון מסדרונות במיטות מחוץ לרישיון החוקי, ממלא את הובחולים המחלקות מעמיס את משרד הבריאות תקופה ארוכה 
, אנחנו כבר לא 200%האחיות! ... למרות שאנחנו האחיות נותנות  -האלו, נופלים עלינו כבדים העומסים וה -שהוא עצמו נתן 

 . בישראל לספק טיפול הולם ובטוח למטופליםיכולות יותר 

מאות נהלים ומטלות  ,האחיותנו, ולהטיל על כתפי כומשיוהמעסיקים השונים ימשרד הבריאות ש "!היעלה על הדעת"
לצרכי מרפאות במחלקות ותוך עבודתן במ תנלקחושטיפלו ישירות במטופלים אחיות , וכל זאת, לאחר שמאות נוספות

 מטופל .  -ות על חשבון זמן אחוהכל  -אדמיניסטרציה, פיקוח וניהול 

שעות רצופות של חיסונים בעת  12 בבריאות הציבור עמיס על גבן של האחיותימשרד הבריאות ש !"הדעת על היעלה"
 תוך פגיעה קשה בבטיחות של המטופלים. ללא הקצאת כוח אדם,  יפתח תחנות חדשות ועוד, התפרצות החצבת

ח אדם וללא תוספת כ ומטלות, עוד ועוד סמכויותבקופות החולים  בקהילהלהעמיס על גבי האחיות  !על הדעת" היעלה"
 ותקנים. 

ותת תקן אקרדיטציה אמריקאי במערכת בריאות הסובלת מתת תקצוב יאמץ משרד הבריאות ש !"היעלה על הדעת"
 . שמדובר על מצג שוואכאשר כולם יודעים משאבים 

מקומות באותם  הביקורות, יום אחרישמשרד הבריאות ימשיך להעלים עין מהמצב הבלתי נסבל בו  !"היעלה על הדעת"
מסדרונות, בוקעים שוב בהחולים האמצעים המיוחדים שהוקצו ל"מסדר המפקד" נעלמו באחת, ושעברו ב"הצטיינות", 

ח אדם חסר, ללא וגילות עם כהאחיות חוזרות למשמרות הרהפנימיות ,ת ומועברים מהטיפול הנמרץ למחלקהמטופלים 
  .כוח אדם מתאימים, אמצעים ותקנים

 על יעלה"לא עמדתנו היא כי שולממונה על השכר, הודענו כעת למנכ"ל משרד הבריאות , ומעוד סיבות רבות נוספות, על כן
"הצגות להשתתף בו, במקום "לטפל" במחשב מטופל - זמן אחותלהיאבק על נמשיך שהמצב הזה יימשך, וכי אנו  !"הדעת

 . נחזור לטפל – איכות"

חולים התורים המשתרכים והעם  והמטפלים ישלימו אזרחי ישראל ש "!הדעת על יעלה לא"המצב הקיים מזיק ומסוכן! 
 לא מקצועי! זה לא מוסרי! זה מסדרונות, זה לא חוקי ! ב

 .   "למטופליםכן  -די לעומסים : " יטוהאחיות החל

עצור לאלתר את הנוהג הפסול של אשפוז חולים מחוץ לרישיון לוהמתחייבת החלטה את הלקחת משרד הבריאות חייב 
 .     , את ההמתנות הבלתי נגמרות לשירותים רפואיים והסבל לאחיות ולמטופליםובמסדרון

האחיות לצמצום העומסים  הצטרף למאבקת ולקחת אחריובתום הפגישה קראנו למנכ"ל משרד הבריאות לברוח דברים אלו, 
לבחון מחדש את התאמת הנהלים למערכת הבריאות  ,להקפיא את מבחני האקרדיטציהולחזרה של האחות למטופל: 

 – ח האדם והתקנים למשימות ולמטלות הנדרשות על מנת להעניק טיפול הולם לאזרחי ישראלוהישראלית ולהתאים את כ
  -ילות במערכת הבריאות, לא יהססו להמשיך ולשאת על נס את דגל החזרה למטופל, וכי הן נחושות הבהרנו, כי האחיות, כמוב

 .   "כן למטופלים -די לעומסים "

 בברכה                                                           
 

 אילנה כהן                                                           
 יו"ר הסתדרות האחיות                                                           
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