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 שר האוצר, מר יאיר לפיד
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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.

על המצב הקטסטרופלי של חדרי מיון בישראל ועל הרופאים שקורסים  ,שגב חגיתשל  הסיפורלפניכם 

 :תחת העומס

 .חולים גדול באזור המרכזבית "

11./.102/ ,21:00 - 40./.2/ ,04:00 

 (.קהילה רופא הפנית עם) ימים כמה מזה גבוה חום, בוגר אדם: הפניה מהות

 כסאות על שוכבת אישה, בעמידה לעירוי מחוברים אנשים. המולה ,צפיפות. בחוץ מחכים אנשים עשרות

 .בחוץ ההמתנה

 .אחרים כסאות אין כי, גלגלים כסאות על יושבים אנשים

 .מיטות רק לא. מספיק אין, כסאות גם! כן, כן

 .למדי מטונפים השירותים

 .כשתחזור לשבת כסא אין - קמת אם כי - שהולכים לפני פעמיים לחשוב וצריך

 עמוסות, אחיות שתי. עבודה כדי תוך אוכלים - הכריך את גם. הפסקה ללא עובדים, צעירים רופאים שני

 .לעייפה

 . מיטות 4 יש, ראשוני מיון -' בטריאג

 .בדיקה דקות לשתי מיטה שתתפנה עד רגע וממתינים, לבדיקה לך קורא הרופא

 



 

, דם ולחץ חום של מדדים+  אחות עם קצרה שיחה, המזכירה אצל רישום: שעות שמונה לקח זה

 מכתב, פנימי רופא עם סיכום שיחת, כירורג בדיקת, בטן אולטראסאונד, חזה צילום, דם לקיחת

 .קריא לא בכתב שחרור

 למעט) טיפול אותו כמעט. תקווה בפתח מכבי במוקד היינו, לכן קודם יום - השוואה לצורך

 .חיוך עם, וחצי שעה לקח(, שם שאין, אולטראסאונד

 צעקות לספוג גם, החלטות לקבל גם, בערך איש במאה שמטפלים, רופאים משני לצפות אפשר איך

 עשו מה לתעד להצליח וגם, לאכול גם, לטפל גם, ייםאמפת להיות גם(, בצדק) עצבניים ממטופלים

 דקות עשר אפילו להם שאין זה על מדברת לא ואני?(. מחשב על שמע מישהו) להבין שאפשר בכתב

 .ושם פה הפסקה

 , תנאים תת, רמה תת

 ?שלישי עולם מדינת אמר מישהו

   ."בושה פשוט

אחיות, מיטות הרופאים, התקינה הקובעת את מספרי העודכנה מערכת  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"

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

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

 .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

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


