
 
 
 

    

 

 

 על מצוקת המטופלים במערכת הבריאות כיום

מיטות 3,400 כ- בישראל ישנן כיום קריסה. בסכנת בישראל הנפש בריאות מערכת נמצאת אלה, לימים                 נכון
התקנים 180 ומתוך אשפוז) מיטות כ-10,000 היו אז לעבר, בניגוד (זאת פסיכיאטריים למטופלים בלבד                אשפוז

  למתמחים בפסיכיאטריה, רק 110 תקנים אכן מאוישים בפועל.

מהפרעה לסבול עתיד ארבעה מתוך ואחד בדיכאון, ללקות צפוי ישראלים שישה מכל אחד המזל,                לרוע
במדינת מתאבדים שנה מדי כיום, בידינו שיש ביותר העדכניים הנתונים לפי אחרת. או כזו                פסיכיאטרית
על מדובר בארץ, כיום הפועלים הפסיכיאטרים של לדבריהם כי לציין יש אדם. בני מאות מחמש למעלה                  ישראל
עתיד את המותירה נפיצה סיטואציה ספק ללא זוהי בתקשורת. המדווחים מאלו יותר אף חמורים                נתונים

 מערכת בריאות הנפש לוטה בערפל.

 

 מצבה העגום של מערכת בריאות הנפש בישראל

איגוד וכיו"ר יעקב" "באר הנפש לבריאות החולים בית כמנהל כיום המכהן קוטלר, משה פרופסור                לדברי
ההזנחה הקשה. מהמצב התעלמות של ארוכות משנים הנובעת חמורה הזנחה בתחום קיימת              הפסיכיאטריה,
בריאות מערכת לדבריו, האשפוז. במסגרות והן האמבולטורי בשירות הן אדם, בכוח חריף במחסור               מתבטאת
היד אוזלת לכך. הזקוקים לאלו וסיוע עזרה להגיש עוד תוכל לא בו למצב ענק בצעדי מתקרבת בישראל                   הנפש

 של המערכת נעשית ברורה ונוכחת.

היומיומי והקושי בתחום המקצוע אנשי שחווים השחיקה הלו, במסגרות התנאים היתר בין הם לכך                הגורמים
למעשה, נוער. ולבני לילדים הייעודית הפסיכיאטריה בתחום במיוחד בולט החיסרון זה. מעין בעיסוק               הכרוך
שכזו שהמתנה לציין מיותר פסיכיאטרית. לבדיקה ארוכים חודשים להמתין ילדים לעיתים נאלצים היום               כבר

 רק מחמירה את מצבו של הילד.

הנפש בריאות בתחום המדוברת הרפורמה לדרך לצאת עתידה 2015 שביולי הן הטובות הבשורות זאת,                עם
קוטלר אך טובות, בשורות אינן שאלו ויאמרו שיפקפקו יש החולים. קופות לידי תעבור הענף על                 והאחריות

 סבור אחרת.

 הפגיעה בציבור המטופלים

ביותר הכבד המחיר את שמשלם מי לקס, סדן תמר הגברת "אנוש", בעמותת השיקום מערך מנהלת                 לדברי
על הן כבד עול נוצר מכך וכתוצאה זמינות אינן השיקומית, המערכת גם כמו הקלינית, המערכת המטופל.                  הוא
רוויי ישראל במדינת התושבים של חייהם קוטלר, משה פרופסור לדברי משפחותיהם. בני על והן                המטופלים
לכל מענה לתת המסוגלים מקצוע אנשי של מספקת כמות בנמצא אין וכיום, דרכים ותאונות מלחמות                 סטרס,

  אלו הזקוקים לכך.

 דרישות הפסיכיאטרים

את לתעדף הבריאות ממשרד הפסיכיאטרים דורשים בישראל הנפש בריאות מערכת מצב את לשקם מנת                על
של העל מטרת המרדים. הרופא מקצוע שהוגדר כפי בדיוק במצוקה, כמקצוע עליו ולהכריז               המקצוע
חופשה ימי הוספת באמצעות לעשות ניתן זאת יותר. לאטרקטיבי המקצוע הפיכת הינה              הפסיכיאטרים

  למטפלים במהלך השנה וכן באמצעות הענקת מענקים למתמחים שיבחרו לעסוק בפסיכיאטריה.
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כפול העולם, במדינות הבריאות תקציב מתוך הנפש בריאות לתחום המוקצה התקציב קוטלר, של               לדבריו
הבריאות מתקציב אחוזים מעשרה למעלה למשל, בבריטניה, בישראל. לתחום המוקדש היחסי             מהנתח

  מוקצים לתחום בריאות הנפש ואילו בישראל מדובר על הקצאה של בין ארבעה עד חמישה אחוזים בלבד.

מקבלי עם המאבק מובילי ייפגשו הראשון בשלב למאבק. לצאת הפסיכיאטרים איגוד החליט זאת כל                לאור
לציבור. המידע את להנגיש במטרה הסברה למסעות וייצאו הבריאות ובמשרד האוצר במשרד              ההחלטות

  בהמשך הדרך ייתכן בהחלט כי יחריף המאבק במידה ולא יסתמן כל שינוי.


