האיגוד הישראלי לרפואה פנימית – עדכון שבועי
28.8.20
חברים יקרים,
הפעם העדכון השבועי בפורמט מעט שונה לאור ההישג החשוב והמשמעותי של חלוקת תקני הרופאים
למחלקות הפנימיות.
לפני מספר שבועות התבשרנו על הקצאה של  400תקני רופאים לבתי החולים .תקנים אלה מתווספים
להקצאת תקני רופאים אשר בוצעה בחודש אפריל האחרון .השונה בהקצאה האחרונה הוא בהנחיה
שהועברה ממשרד הבריאות אל הנהלות בתי החולים לפיה  50%-40%מסך התקנים שהוקצו לכל בית חולים
מיועדים באופן רשמי ובלעדי למחלקות הפנימיות.
לראשונה מדובר בהקצאה של מאות תקנים באופן ייעודי למחלקות הפנימיות .הקצאת תקנים מעין זו לא
היתה בשנים האחרונות ,לא מבחינת כמות התקנים שהוקצו ובעיקר לא בשיוך הרשמי שלהם למחלקות
הפנימיות.
הקצאה זו היא תוצאה של עבודה וקשה ו תהליך ארוך ועיקש שלנו כאיגוד אל מול קובעי המדיניות :משרד
הבריאות ,משרד האוצר ,קופת חולים כללית ,הר"י והנהלות בתי החולים .היתה זו תקופה של עליות ומורדות,
תקופה של רגעי משבר והטלת ספק ,אך חשוב מכך תקופה של דבקות במטרה והידיעה הברורה בצדקת
דרכנו.
לעת זו ,אנו יכולים לזקוף לזכותנו שני הישגים מרכזיים:
 .1הקמת ועדת טור כספא לבחינת מערך האשפוז הפנימי ואימוץ החלטותיה על ידי משרדי הממשלה.
 .2הקצאת תקנים היעודיים.
זוהי הזדמנות גדולה להודות לכל מי שלקחו ולוקחים חלק בעשייה של האיגוד ,בתחומים שונים ,לקידום
היעדים המשותפים שלנו :מנהלי חטיבות ומחלקות ,מומחים ומתמחים.
נראה כי העבודה שלנו לקידום המטרות המשותפות לכולנו ,נושאת פירות ,גם אם לאט ובמשורה.
מה עכשיו?
כידוע לכם ,אין די בהקצאת התקנים .עלינו מוטלת האחריות להבטיח כי התקנים שניתנו אכן מוצאים את
דרכם למחלקות ומאוישים בהקדם.
אנו מבקשים מכם ,כל אחד בבית החולים בו הוא עובד ובמחלקה שלו ,לעשות מה שניתן על מנת לגייס ולאייש
את התקנים ברופאים נוספים החיונים לחיזוק המחלקות.
זהו אתגר לא פשוט משום שההנחייה המלווה את הקצאת התקנים היא שיש לאיישם בתוך כחודשיים ,טרם
תבוטל ההקצאה .אנו פועלים כאיגוד אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת להאריך את משך הזמן
הניתן לאיוש ואנו מקווים כי נוכל לעדכן בנושא בימים הקרובים.
אך במקביל חשוב כי כולנו נראה כי אנו מבצעים את כל המאמצים הדרושים לאיוש התקנים כבר כעת.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה המתעוררים בנושא.

בנוסף ,אנו נמצאים בעיצומו של סבב ביקורים בבתי החולים ופגישות עם הנהלות בתי החולים .במרבית בתי
החולים הפגישות מתקיימות בהשתתפות כלל מנהלי המחלקות הפנימיות.
מהביקורים שכבר התקיימו אנחנו לומדים כי המסרים אותם אנו מעבירים בשנתיים האחרונות מחלחלים וכי
ההכרה בחשיבותן של המחלקות הפנימיות כחלק מרכזי במערך בתי החולים מאפיינת יותר יותר בתי חולים.
עבודה רבה עוד לפנינו על מנת להבטיח את יישומן של המלצות ועדת טור כספא במלואן ,אך אני חושב שנכון
לנו גם לעצור בעת הזאת ולשים לב להישגים שלנו עד עתה.

ומה עוד?
בהזדמנות זאת אני פונה אל כולכם להצטרף אלינו לפעילות האיגוד ,כל אחד בתחום הקרוב לליבו.
יישום ועדות טור כספא ,חיזוק ההון האנושי במחלקות (קורס המשך למומחים ,חיזוק פעילות המתמחים),
כנס האיגוד ,שיתופי פעולה מחקריים ואחרים עם חברות התרופות ועוד.
העשייה באיגוד רבה ויחד עם זאת ,תמיד יש מקום לעוד פעילות בעוד תחומים.
אני עומד לרשותכם בכל עניין ושאלה ואשמח לשוחח על כל רעיון והצעה,
בברכה
פרופ' אבישי אליס
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

