
 

 

 2020מאי ב 19
 כ"ה באייר תש"פ

 לכבוד
 ח"כ יולי אדלשטיין

 שר הבריאות בממשלת ישראל
 באמצעות פקס ומייל

 
 א.נ.,

 הסתדרות האחיות –נושאים לדיון דחוף הנדון: 
 

- בבתי החולים, בקהילה בבריאות הציבור ובמוסדות הלימוד  -בשם האחים והאחיות בכלל מערכת הבריאות הישראלית 

אנו מבקשים לאחל לך הצלחה בתפקידך המכריע כשר הבריאות של ממשלת ישראל, ומייחלים כי הממשלה החדשה תמצב 

עובדי מערכת  -תן בידנו יאת בריאות העם בראש סדר העדיפות הלאומי, תוך הקצאת המשאבים המתחייבים על מנת ל

 טיפול הולם לאזרחים הבאים בשערי מוסדות הבריאות.להעניק את האמצעים   - ותהבריא

כבר עם כניסתך לתפקידך כשר הבריאות, כי בפני ממשלת ישראל מונחים  -בהמשך ישיר לכך, חשוב לנו להדגיש בפניך 

   כדלהלן: ול מידיתועליה לפע - בבחינת פיקוח נפש של ממש  -אתגרים משמעותיים, אשר אינם ניתנים עוד לדיחוי 

דוחקים חולים אל מסדרונות המחלקות בבתי החולים, המוטלים על כתפי האחיות ואשר  הפחתת העומסים הבלתי נסבלים

, המעמידים את הישראלים בתורי המתנה משתרכים ובלתי נגמרים של אחיות המותירים מונשמים ללא כוח אדם מספיק

בריאות הציבור בטיפול בהתפרצויות של מחלות ומגיפות, האחיות בשל מערך  בחדרי הניתוח ובקהילה, הפוגמים במוכנות

 ועוד; 

שהמדינה מתחמקת במודע מיישום אין זה ראוי  , מיגור האלימות הפושה בכל מערכת הבריאות כנגד צוותים רפואיים

 ,את האחיות חשופות ללא הגנה יםמסקנות הוועדה וההסכמים המחייבים למיגור האלימות, ובתוך כך כאמור מותיר

 ומופקרות ללא מאבטחים והרתעה; 

 תי; י, כך שיינתן בידי הצוותים את הזמן הדרוש לטיפול אמשל האחיותהגדלת תקן כוח האדם 

בהעדר משאבים וכוח אדם  – ואחיותמשאבים מידית של תוספת  עד שתוקצה הפסקת תהליכי האקרדיטציה,

שתוצאתה  ,אל מול המחשבבעבודות בירוקרטיות אינסופיות ושהות שעות רבות את האחיות להאקרדיטציה מאלצת 

 .שאסור כי יימשךמצב  - מהמטופלהרחקתה של האחות 

העשייה במערכת תר בכל מישורי ומצוקת האזרחים והתסכול של המטפלים ההולכים וגוברים כאמור, פוגמת יותר וי

וכוח משאבים ההעדר , במערך הגריאטרי והפסיכיאטרי. ופגיעה בנפשבריאות העם, עד כדי סכנת חיים בת עהבריאות ופוג

שאין לו מצב  –אנוש בכבודם כבני בלתי נתפשת פגיעה , בנוסף לכל האמור, לחמור שבעתיים ומביא את המטופליםהאדם 

 במדינה ובחברה מתוקנת. מקום 

, "חוק האחיות"באמצעות בישראל הסדרת מקצוע האחיות את על וישלים כמו כן, הגיעה העת, כי משרד הבריאות יפ

 מצע חוקי אשר ייתן ביטוי לסמכויותיו הייחודיות של מקצוע האחיות ולמקומו המרכזי בישראל.שייצור 

והן תמשכנה להיות הראשונות להתייצב לצדך  שלפני המחנה הנחשוןהסתדרות האחיות מתכבדת להודיעך, כי האחיות הן 

הן תתעקשנה על כי מערכת הבריאות תשוב  ,בריאות בישראל, אך יחד עם זאתהבכל אתגר שיידרש על מנת לקדם את 

תקבלנה את האמצעים הנדרשים על מנת להעניק את הן ש ךדנה על כולמקומה המרכזי בסדר העדיפות הלאומי, ותעמ

 בנות הארץ.הטיפול המיטבי, לבני ול

 



 

 

 

 

 

שנתגלה במהלך משבר הקורונה, ולאור התרחישים הצפויים בחודשים מה לאור כל  לאור ניסיון השנים האחרונות ,

 של כלל הגורמיםומשולבת כי שעון החול של מערכת הבריאות הולך ואוזל, ונדרשת פעולה מידית  - אין חולק - הקרובים

תוספת משאבים ותכנון מוקפד, על מנת שבעתות משבר ובשגרה יינתן מענה מבוססת על החלטה מושכלת של ה, במדינה

 , שהרי כל אחד מהמטופלים הוא בבחינת עולם ומלואו. מוסדות הבריאות לכל הבאים בשערי

להתחיל ו לאור האמור לעיל, נבקשך לתאם עמנו דיון דחוף, על מנת שנוכל לקדם את בריאות העם בכוחות משותפים

 .ערכת הבריאות, בין היתר בנושאים שפורטו במכתבינו זה וכפי שנפרט בפניך ה הקשה במלפתור את המצוק

 

 ובהצלחה, בברכה

 אילנה כהן
 יו"ר הסתדרות האחיות

 

 העתקים:
 בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראלח"כ 
 ישראל כץ, שר האוצרח"כ 

 ח"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות
 ההסתדרות החדשהארנון בר דויד, יו"ר מר 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 מר ארז און, יו"ר חטיבת בתי החולים הממשלתיים

 קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי העבודהמר 
 מר אפי מלכין, משנה לממונה על השכר והסכמי העבודה

 שאול  מרידור, הממונה על התקציבים במשרד האוצרמר 
 מר פרוספר בן חמו, יו"ר ארגון עובדי קופת חולים כללית

 גולדברג, אחות ראשית ארציתגב' שוש 
 גב' לילי פרלמן אחות ראשית קופת חולים כללית

 מונה על התקציבים באוצרממר אלון מסר, סגן ה
 לי קופות החוליםכ"מנ

 אורי פליישמן, מנכ"ל הסתדרות האחיותעו"ד 
 ראשי חטיבות

 מנהלי מחוזות, מנהלי לשכות הבריאות ,לי בתי חולים"כמנ
 בבתי החוליםמנהלות הסיעוד 

 בתי הספר לסיעודועדי אחיות בבתי החולים, בקהילה, בבריאות הציבור וב
 
 


