
 
 

 

 

 2016לאפריל  14ו' ניסן תשע"ו, 

 

 לכבוד

 הרב יעקב ליצמן

 שר הבריאות

 

 כבוד השר,

 

 סכנה לעתיד מקצוע ההרדמה בעקבות ביטול המענקיםהנדון: 

 

איגוד הרופאים המרדימים בישראל נדהם לגלות שמקצוע ההרדמה הוצא מרשימת המקצועות 

שיקול של משרד האוצר על חסר במשאבים למענקים,  שוםהזכאים למענקי מקצוע במצוקה. 

אינו יכול לכפר על הטעות של משרד הבריאות בהמלצתו למשרד האוצר להוציא את מקצוע 

 .ורך המענקיםלצ ההרדמה מהגדרת מקצוע מועדף

 :כי מצאתי ,המעסיקות מתמחים מחלקות ההרדמה 21בסקר שערכתי השבוע בין 

 25בוגרי הארץ ועוד  7-17 – להרדמה בארץ מידי שנה מתווספים מעט מידי מתמחים -

  )נתוני המועצה המדעית(. בוגרי חו"ל לשנה.

 רופאים זרים לשנה.  25 –בנוסף מצטרפים כ  -

 כשרובם מגיעים למחלקות במרכז הארץ.מספר קטן ביותר, במיוחד 

. השנה ההצטרפות תלוייה בתמריץ מקצועות במצוקהכמעט כל המצטרפים מציינים ש -

 !את הרדמה ממקצועות המצוקה להוציא החליט משרד האוצר

 :אינם נשארים למחלקות ההרדמה מהמצטרפיםרבים 

 מרדימים 18מידי שנה פורשים לפנסיה  -    

 בשלוש שנים אחרונות( 75) די שנה לחו"ל או למקצוע אחרעוזבים מי 12% -    

 זרים עוזבים בסיום ההתמחותכל ה -    

 פתיחת חדרי ניתוח חדשים – הצרכים עולים

 צורך עצום לאתרי הרדמה מחוץ לח. ניתוח קיים  -   

           היומיות הקיימות.ם למילוי מטלות מתמחים בהרדמה הדרושי 135מנהלי המחלקות מצהירים על צורך בעוד  -   

 לשם פיתוח תחומי   עמדות הרדמה באופן מיידי 87בנוסף, ישנו צורך ודרישה של בתי החולים לתוספת  -   

 .בקטן 5 –בבינוני ו  10גדול,  בבי"ח 15רפואה חדשים. חציים דורש מתמחים. זהו צורך קבוע של      



 
 

 

 

התקנים  28 –והמחלקות משוועות ל בחלק מהמחלקות קיים מחסור חריף בתקנים,  -

 שהבטיחו משרד הבריאות ומשרד האוצר, הבטחה שלא קוימה.
 

בחישוב שבצעתי ביחד עם פרופ' צ'רלס וייסמן, שחקר ופרסם מאמרים בנושא כוח האדם 

הרפואי בהרדמה והעדפות הסטודנטים לרפואה, הגענו שנינו, בשתי דרכי חישוב שונות, 

 למסקנות הבאות:

  10-20%יגרע  2016הצעד הנוכחי של הוצאת ההרדמה ממענקי מקצוע במצוקה לשנת  -

 מהמועמדים להשתלב במקצוע!!

 ביטול המענקים יהווה מכת מוות לגיוס מתמחים בפריפריה!! -

מתמחים נוספים  14 -רק בשל הגידול באוכלוסייה ופתיחת חדרי ניתוח חדשים יש צורך ב -

רופאים  14תביא גם היא לצורך בעוד  2017נת פתיחת בי"ח באשדוד בש מדי שנה.

 מרדימים. 

קיימת דרישה גדולה בעמדות הרדמה מחוץ לחדרי הניתוח לצורך ביצוע פעולות חודרניות  -

בתנאים המתאימים למאה העשרים  ,מורכבות, או פעולות כואבות ו/או בלתי נעימות

 ואחת ומניעת סבל של מטופלים. 

האוניברסיטאים בארה"ב, מספר עמדות ההרדמה מחוץ לחדרי הניתוח צוין, כי במרכזים י

 ארץ.  ב משתווה כבר כיום לזה של חדרי הניתוח וזו המגמה גם

 נוספים. רופאים מתמחים 300עומד על  2018סך החסר במתמחים בהרדמה עד סוף 
 

 במידה שלא נוכל לעמוד ביעד זה, המשמעות הצפויה:

תי. יצוין, כי ייצור תורים בהיקף שיאפשר קיצור תורים אמלא יתבצעו ניתוחים במסגרת ק -

רופאים מרדימים, בעיקר הצעירים שביניהם, לא מסוגלים לבצע  ,כבר היום עקב עומס רב

 גם תורנויות וגם קיצור תורים. 

לא יהיו מרדימים לטפל בחולים מחוץ לחדר ניתוח, לא יהיה רופא מרדים זמין לביצוע  -

)ויאבדו את חלון  בלידה, חולים עם שבץ מוחי ימתינו זמן רב לצנתורי מוח דחופיםאלחוש אפידוראלי 

, חולים ימתינו זמן רב לצנתורי כלי דם, להשתלת מסתם באמצעות צנתור לב. ילדים ההזדמנויות(

 MRI במהלך ביצוע או הזקוקים להקלה בכאבים, לסדציה בפעולות כואבות, לרבות, עקב מחלת סרטן, 

ו לסבול המתנה ארוכה וטיפול שאינו מיטבי. בנוסף, ייפגע הטיפול במהלך אלפי פעולות וכו' ייאלצ

 המתרחשות מחוץ לחדרי הניתוח. 

 1000לא נוכל לשבץ רופאים לטיפול נמרץ, מקצוע הקשור להרדמה בעבותות, ויש בו צורך בהוספת  -

 מיטות עד סוף העשור.

ת הבריאות הציבורית תתנפץ מול קיר המציאות להחזרת ניתוחים רבים למערכתכנית משרד הבריאות 

  .של החוסר הגובר במרדימים

לא יהיו רופאים מרדימים לקיצורי תורים. התוכנית לפול טיימרים לא תתממש, והמנתחים שיסכימו לחזור 

 ולנתח בבתי החולים הציבוריים, לא יוכלו לעשות זאת בלי מרדימים.



 
 

 

 

ורא לשר הבריאות לגבש תכנית לעידוד רופאים וועד איגוד הרופאים המרדימים בישראל ק

ידית של מענקי מקצוע יוסטודנטים להתמחות בהרדמה, לרבות באמצעות החזרה מ

 .2016במצוקה והשלמות פריפריה, כבר בשנת 

 

 בכבוד רב,

 
 

 פרופסור בנימין דרנגר

 יו"ר איגוד הרופאים המרדימים בישראל 

 

 מכותבים: 

 הר"ייו"ר  –ד"ר ליאוניד אידלמן 

 מזכ"ל הר"י –עו"ד לאה וופנר 

 יו"ר המועצה המדעית –פרופ' יורם שפירא 

 מ"מ יו"ר המועצה המדעית –פרופ' גדעון פרת 

            

 


