עדכון לחברי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית
12.11.20
שלום לכולכם,
חלף זמן מאז העדכון אחרון והעשייה באיגוד בימים אלו מרובה ומשמעותית .חברים רבים מתגייסים להוביל
ולקחת חלק במשימות והדבר מביא להתקדמות ,הישגים והצלחות בכל תחומי הפעילות.
עדכון זה הוא הזדמנות לקרוא לכל מי שרוצה להצטרף לעשייה – אתם מוזמנים ואנו נשמח לכל פנייה.
❖ פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות
השבוע התקיימה פגישה של נציגי האיגוד :פרופ' נמרוד מימון ופרופ' אבישי אליס וצוות היועצים של האיגוד
עם מנכ"ל משרד הבריאות ואנשיו .הפגישה התקיימה ברוח טובה ומחזקת .המסר העיקרי הוא שהנהלת
משרד הבריאות רואה בהמלצות טור כספא תשתית לחיזוק המחלקות הפנימיות וכוונת המנכ"ל לפעול
ליישומן המלא של הההמלוצת כמובן הפיכת התקנים שניתנו לקבועים.
דגש מיוחד מושם על הערכות בתי החולים למדיניות של איסור אשפוז חולים במסדרונות בתוך  5שנים .ביוני
האחרון פורסם חוזר מנכ"ל (האחרון שפרסם משה בר סימנטוב כמנכ"ל) אשר דורש מבתי החולים להגיש
תכנית להערכות למדיניות החדשה .לאור התמודדות בתי החולים עם הקורונה ,תנתן הארכה לבתי החולים.
נשמח אם בכל בית חולים תעשה בדיקה מול ההנהלה שהדבר אכן נמצא על סדר היום.
בשיחה הועלה הקושי ,הן מצד האיגוד והן מצד משרד הבריאות ,בקידום נושאים שונים לאור העדר תקציב
מדינה וקושי בהתנהלות משרדי הממשלה בעת הזו.
❖ מכתב מנהלי בתי החולים
בשבוע שעבר שלח איגוד מנהלי בתי החולים מכתב לשר הבריאות ובו דרישה להגדיל את מספר מיטות אשפוז
בבתי החולים .בראש סדר העדיפויות נמצאות המחלקות הפנימיות לגביהן דרישה לתוספות של כ800-
מיטות .בנוסף הציבו גם מנהלי בתי החולים דרישה להפוך את התקנים שהתקבלו בבתי החולים בעקבות
התפרצות נגיף הקורונה לתקנים קבועים במחלקות.
בשנתיים האחרונות אנו משקיעים רבות בפיתוח שיתופים פעולה בין האיגוד לבין איגוד מנהלי בתי החולים
ואנו רואים במכתב שנשלח על ידם עדות להצלחת העבודה המשותפת.
❖ נציגות חברי האיגוד בועדות רשמיות
בתקופה האחרונה יותר ויותר חברי איגוד מוזמנים לקחת חלק בועדות רשמיות של משרד הבריאות ושל הר"י,
בנושאים שונים הרלוונטיים לחיזוק הרפואה הפנימיות ,המחלקות ופיתוח ההון האנושי בהן .זמן רב אנו
פועלים על מנת להבטיח נציגות של רופאים ורופאות פנימאיים בצמתי קבלת ההחלטות וסביב השולחנות
בהם נקבעת ,הלכה למעשה ,מדיניות הבריאות של מדינת ישראל.
ניתן לציין את פרופ' אלון הרשקו אשר מונה לחבר במועצת הבריאות המייעצת לשר הבריאות; פרופ' אריה בן
יהודה העומד בראש ועדה של משרד הבריאות לבחינ ת אשפוז ביתי כפתרון בעת קורונה ובכלל; פרופ' מיכה
רפפורט המוביל את הצוות הפנימי בועדה של הר"י לבחינת מבנה התורנויות; ד"ר נעה אלקיים החברה בועדה
של הר"י לבחינת איכות הטיפול בחולי קורונה; פרופ' דרור מבורך שמונה כחבר בועדה של הר"י לגיבוש
המלצות להערכות לחורף.
אנחנו גאים ומודים לחברים הנענים ולוקחים חלק בעבודת הועדות.

בהזדמנות זו נזכיר כי ישנה חשיבות רבה להשמעת המסרים שלנו כאיגוד ואת קולה של הרפואה הפנימית
בועדות רשמיות ובכלל.
נשמח לדעת על כל אחד ואחת מכם המקבלים הזמנה לקחת חלק בועדות או צוותים ולחבר בינכם לבין
צוות היועצים המלווה במסירות רבה את עבודת האיגוד בשנים האחרונות :יעוץ אסטרטגי ,כלכלי
ותקשורתי.
❖ תיאום פעילות האיגוד מול הר"י
האיגוד ,שהוא חלק מהר"י ,מתואם בפעילותו הציבורית עם ראשי הר"י .נערכות שיחות עדכון ותאום ,כשראשי
הר"י מוקירים את חשיבות הרפואה הפנימית וצרכיה .יש להדגיש גם כאן את הקושי לקדם נושאים שונים
לאור העדר תקציב מדינה וקושי בהתנהלות משרדי הממשלה בעת הזו.
❖ פרסום משרד הבריאות -נתוני אשפוז במחלקות הפנימיות בשנים 2005-2019
משרד הבריאות פרסם לאחרונה מידע על פעילות האשפוז במחלקות הפנימיות ופנימית מוגבר במהלך
השנים  2005-2019בבתי החולים הכלליים בישראל ,כהמשך לפרסומי המשרד על פעילות המחלקות
הפנימיות.
הדו"ח מספר את סיפורן של המחלקות הפנימיות לאורך השנים דרך נתונים מספריים ומציג את מצב
המחלקות הלכה למעשה – למרות הגידול באוכלוסיה ,לא היה גידול במספר מיטות האשפוז בכלל ובמיטות
האשפוז הפנימיות בפרט.
עצם פרסום הדו"ח בעת הזו נותן אינדקציה נוספת לעיסוק המשרד במחלקות שלנו ועל הצורך בחיזוקן.
ניתן למצוא את הדו"ח המלא ואת תקציר המנהלים בקישור הבא:
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/internalmedical-departments2005-2019

❖ מכתב מנהלי המחלקות הפנימיות לחברה הערבית
 23מנהלי מחלקות פנימיות מהחברה הערבית – זה כוח משמעותי ברפואה הפנימית .כוח זה תורגם למכתב
לציבור הערבי בכפרים ובערים ,הקורא להקפדה על הכללים למניעת הידבקויות בקורונה ולדחיית אירועים רבי
משתתפים.
תודה לפרופ' זאהר עזאם ,שסייע בניסוח המכתב ,ולמנהלים האחרים ,שנרתמו לטובת קידום המכתב ולמתן
ראיונות בתקשורת בערבית ובעברית.
אני חוזר ,קורא ומזמין כל אחד ואחת מכם המעוניינים לקחת חלק בעשייה הענפה המתרחשת באופן
יומיומי באיגוד ,להציע נושאים או איזורי פעילות נוספים או כל רעיון או הערה אחרים – אנא פנו אלי ,בכל
עת .
בברכת סוף שבוע שקט ,בריא ובטוח לכולנו,

פרופ' אבישי אליס
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

