24.3.2020
הודעה לעיתונות

דוח מבקר המדינה טיפול מערכת הבריאות במחלות
מתפרצות ומתחדשות
דוח מבקר המדינה מתפרסם בעיצומו של מגיפת הקורונה ,משבר בריאותי כלל עולמי חריף .לכאורה זהו
אירוע של פעם במאה שנה ,אבל במציאות  -מדובר בתרחישי חירום צפויים של המדינה להיערך אליהם.
הדוח מצביע על כשלים והערכות לא שיטתית מצד המדינה .חמור מכך ,סקירת התפרצות החצבת רק לפני
שנה וחצי מצביעה על בעיות חמורות שעמותת מדעת מתריעה עליהן כבר שנים :העדר תוכנית סדורה,
פערים קשים בכח אדם רלוונטי ,פערי מידע המקשים על קבלת החלטות בזמן אמת ,היעדר מערך הסברה
והתמודדות עם התנגדויות בציבור וכן נגישות נמוכה לשירותי בריאות הציבור בקרב אוכלוסיות מסוימות.
בחלקם הגדול ,אלו פערים שדוחות קודמים של מבקר המדינה הצביעו עליהם ולא תוקנו.
התפרצות החצבת בשנת  2018התרחשה בתנאים כמעט אידיאליים מבחינת המדינה :קיום חיסון יעיל
ושיעור התחסנות כללי גבוה יחסית ,והתראה ארוכה מראש על הצפי להתפרצות בישראל .הקשיים
שהתעוררו במהלך ההתמודדות עם התפרצות החצבת היו צריכים לשמש כתמרור אזהרה גדול לגבי מה
שעלול לקרות באירוע של התפרצות מגיפה בתנאים קשים יותר.
פרויקט מכתבים לבריאות שלח במהלך השנים מאות מכתבים למשרדי הבריאות ,האוצר ,וראש הממשלה
שהגיעו גם ממטפלים וגם ממטופלים ,שלא זכו לשום תשובה משמעותית.
בימים אלה אנחנו ממשיכים לקבל עדויות של רופאים מתוך המערכת ,והן לא מפתיעות לצערנו:
"אותה תמונה בכל מקום.
אין ציוד מיגון ,אין הנחיות ברורות מה לעשות ,אין הנחיות לעתיד.
הצוותים חסרי אונים במערכה הזאת ותנו לי לבשר לכם את החדשות הרעות  -היא עוד לא התחילה".
(מתוך עדותו של ד' ,רופא בחדר מיון)
אחרי שנים של התראות כשעמדנו על פי התהום ,עכשיו נראה שאנחנו כבר בנפילה חופשית ורק רואים את
התחתית מתקרבת במהירות.
מדעת פועלת בשנים האחרונות לגישור על פערים קשים של הסברה והנגשת מידע לציבור הרחב וכן בסיוע
וליווי לאנשי המקצוע .לצד זה אנחנו פועלים באמצעים שונים ,כולל קידום חקיקה ,על מנת להבטיח את
הביטחון הבריאותי של כל אזרחי ישראל בעיתות שגרה ובעיתות חירום .כל פתרון חייב לכלול התייחסות
לנגישות השירותים בתיקצוב מלא והשלמת תקנים בטיפות חלב; להסברה והנגשת מידע לציבור הרחב;
בניה ול מערך איסוף מידע מקיף ,שלם ושקוף המאפשר קבלת החלטות ציבוריות; ובהפעלת כלי אכיפה
ותימרוץ רלוונטיים.
אנו בעמותת מדעת ובפרויקט מכתבים לבריאות קוראים למדינת ישראל לפעול מיידית להשלמת הפערים
הקיימים במערך בריאות הציבור .
המשבר הנוכחי אינו מעלים את יתר איומי בריאות הציבור אלא רק מחריף אותם ,וחובה לטפל בפערי
התקציב וכח האדם על מנת למנוע פגיעה כפולה בבריאות הציבור בישראל.
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