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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו נההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

שעות במיון לצילום רנטגן בעקבות פציעה, ועמה מספר רב של  7שונית, שהמתינה של  הסיפורלפניכם 

 :כמותה בכאבים ובתסכול, בלית ברירהאנשים שהמתינו 

 לילה אחרי בבית חולים בדרום, ופדיאורת למיון הגעתי כדורשת אימון כדי תוך הקרסול עיקום בעקבות"

 . קביים ללא ללכת יכולת וחוסר, העבירו מאוד חזקים כאבים משככי שרק מטורפים כאבים עם

 צילום בשביל שעות 7) טיפול לקבל כדי ,בערב 20:00 שעה עד בבוקר 22:00 משעה במיון חיכיתי

 ילדים ביניהם ,אנשים המון לשם הגיעו זה בזמן(. מעולים וכדורים הרופא עם שיחהשל דקות  5, רנטגן

 (. לפחות שעה אחרי) מהר יחסית נכנסו 5 לגיל מתחת ילדים. קטנים

, מתלמדת, אח רק זה את כשעושים קשה קצת זה אבל. ולטפל לעזור יכולתו ככל עשה שהצוות כמובן

 . רופאים  ושני

 את לראות מאוד קשה. אותם להבין ואפשר ,תסכול מתוך הצוות על קול להרמת הגיעו גם אנשים מספר

 . בתור מלחכות רק סובל שלך הילד

   ."ברירה אין כבר /102 בשנת אבל. ומקיף וקשה עמוק להיות צריך הוא. הפתרון מה יודעים כולנו

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 כעת האחריות נמצאת בידיכם.. בפועל קורסת היא", קריסה סף על"



 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על 

 נמשיךאנו  תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי יפולכםלט ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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