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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.

במחלקת יולדות, שהופכים ומצוקת מיטות אשפוז ברופאים על מחסור , 1022-ה של ק' מסיפורלפניכם 

 )שאמורה להיות מאורע משמח ומרגש( למסע של פחדים, בלבול ומועקה:את חוויית הלידה 

. מנהל הוא אותה לידה טרום למחלקת הגעתי ,כלשהו וסיבוך להריון מומחה אצל פגישות מספר אחרי"

לי  קרא פעם ובכל הרופאיםבביקורי  שמי את לקרוא טרח לא ףאש אלא, כלל אותי זכר לא שהוא רק לא

 לחדר אגיע כנראה שבלילה הבטחה עם, צירים לזירוז טבליה לי נתנו בהמשך. רנדומלי רוסי בשם

 . הלידה

 פעםוה ,"עכשיו לא"ב נענו רופא ראותל לאחיות תחינותיי. רופא אף ואין הלילה מגיע, מתחזקים הצירים

( מקודם מומחה אותו) המחלקה למנהל פניתי. הרופאים בביקור, בבוקר היתה לדוקטור שזכיתי הבאה

 לא כי, שלו המחלקה על ומלכלכת משקרת שאני לצעקות זכיתי ובתמורה אונים חוסר של דמעות עם

 .רופא היה שלא להיות יכול

 המיועד בחדר יולדות שתי עוד עם להיות נאלצתי הלידה לאחר גם אך, כאן מסיימת תייוהי הלוואי

 .שלך הראש עלעוברים ממש  -כך שכל המבקרים שמגיעים  במסדרוןניצבה  מיטהה. שתיים בלבדל

 כמה עוד לבלות נאלץ בני, מסתיימים שלי האשפוז שימי לנו כשהודיעו - הרבה שארתינ לא שםואפילו 

שם ביליתי  האחיות של מנוחה לחדר אותי הפנו למזלי. מקום אין כבר ליאילו ו ,בתינוקיה יםמי כמה

 .פנוי היה החדרמבית החולים, אלמלא  אותי לסלק יכלו מידה באותה אך, אחד לילה

 ואפס דחוס חדר. עליה וצועק החולה שם על מסתכל שלא המחלק מנהל לנו היה. יותר או פחות זהו

   ."חוזרת לא אני ההוא לבית החולים. מאושפז שבנה טרייה באם התחשבות

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"

 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 

 ךנמשיאנו  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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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