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    משרד הבריאותבמקצועי מינוי שר להצורך  -הנדון

האירוע, משרד הבריאות נאבק בימים טרופים אלה במגפת קורונה וכל כולו מושקע במיגור המגפה. 

ארגונית בנקודת שפל מערכת הבריאות מצא את חשף ועל המדינה, לכות מרחיקות לכת שלו ה

נקודת  צמתם.את הפערים במלוא עומציף וחושף הנוכחי אירוע . ה)...( לה כולם היו מודעים ותפעולית

, הגם שחשובה, שקבעה כי הבריאות ,ארוכת שנים, פועל יוצא של מדיניותהמוצא לאירוע הנוכחי היא 

למדת כי , מ(OECD)השוואת מערכת הבריאות בישראל לסטנדרט בינלאומי  אינה חשובה דייה.

העם, מציינים  מעל כל במה, נבחריבצדק,  רבים.בריאות  ישראל ממוקמת בתחתית הסולם בתחומי

איכות מאת איכותה של מערכת הבריאות. איכות זו מקורה בצוותי הרפואה המעולים וממש לא 

כאלה שלא על על פערים אלה וגם  כוח האדם בסקטורים השונים, תכנון או ארגון.רווחת התשתיות, 

, מחקרים מים אלה, התרענו בכל הזדמנות ובכל פורום. חוקרי מערכת הבריאותמדובר בהם בי

בין ישראל לעולם , על הפערים ברפואה הציבוריתפעם אחר פעם הצביעו וועדות בדיקה וחקירה 

הפריפריה , רק מעמיקיםאלה , לטפל בפערים תניסיונוה למרות ובתוך ישראל בין מרכז לפריפריה.

( "קיצור תורים" מו למשל מבצעכשנלקחו זה מכבר )החלטות  מתרחקת מהמרכז וישראל מהעולם.

מגפת הקורונה תמוגר.  רק חיזקו את הרפואה הפרטית ופגעו פגיעה אמיתית ברפואה הציבורית.

הלקחים, לצוותים הרפואיים בשטח ובבתי החולים הציבוריים תהא רשומה זכות גדולה בכך. 

במלוא עוצמתם בסיכום צופו וינרשמים בימים אלה מציאות לנדרש הפערים, התסכולים והריחוק בין ה

, שלא כבעבר. כעת לא הזמן להשמיעם, כולנו מגויסים למשימה הלאומית לטפל בחוליםהאירוע. 

לא ניתן למסקנות, לסיכומים ולדוחות למצוא דרכם לארכיון מאובק. הפעם , בעתיד המאוד קרוב

לקבוע תקינה ו ערכת הציבורית, להעדיפה על המערכת הפרטיתנתמיד בדרישתנו לשפר את המ

וניהול נכון בכל הרמות ובוודאי במשרד הבריאות. לאור הדיונים  סטנדרטים ראויים, נאותה

לראשות משרד הבריאות ראוי שהמתקיימים בימים אלה בין המכותבים המכובדים אנו סבורים כי 

בעל ניסיון עשיר ברפואה הישראלית, בניהול ובארגון. רופא  -לתפקיד שר הבריאותימונה איש מקצוע 

יוכל  מתוכהולמד את מערכת הבריאות  רק מנהיג, שר בריאות מקצועי, אשר עבד עמנו כתף לכתף

 נדרוש ונעמוד על המשמר שתתקיים., הח"מאנחנו,  ,שכמוה, להוביל רפורמה במערכת הבריאות

 מעל לכל, בוודאי מעל הפוליטיקה.הבריאות 

 בברכה 

          


