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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.

  :שבן זוגה יכול היה לאבד את עינו בשל מחסור ברופאי עיניים, רוניסיפורה של לפניכם 

. והתנפחה הלכה והעין הציק, גירד, כאב, שרף הדבר. לעין מה דבר נכנס זוגי לבן, בבוקר שישי ביום"

 . בסורוקה, למיון לנסוע בחום המליצה שם והרופאה כללית ח"קופ של לסניף נסענו

 למיון נויהופנ, שירותיות ולא אדיבות לא, עצבניות, פותיעי אחיות עם פגישה ואחרי לסורוקה הגענו

 וודאי לראות שמתקשה שאדם ומבוכים דלתות דרך ושם שם תפנו וככה ככה לכו - הישן בבניין. )עיניים

 (.בנבכיהן לנווט יתקשו

 דומעים אנשים. מהבוקר, בניתוח והוא החולים בית בכל אחד רופא שיש התברר עיניים למיון כשהגענו

 העיניים במחלקת האחיות. יודע השד? יבוא מתי. לרופא? למה. והמתינו בטון ספסלי על ישבו ומדממים

 וביקש למחלקה ונכנס שמצא האסרטיביות כל את גייס זוגי בן, מה זמן לאחר. לעזור או לדבר סירבו

 בתקיפות אותו פנפהשנ אחרי. לו ולעזור לקום נאלצה האחות. הכואבת עינו על גזה פד שיניחו בתקיפות

 .כן לפני

 5-/-כ יקחיש לניתוח שוב לצאת חייב שהוא ואמר רופא יצא המתנה של שעתיים אחרי, דבר של בסופו

 .הביתה שילך לו עדיף - שלא ומי שיחכה חירום מקרה לו שיש מי. שעות

 .הביתה והלכנו הכואבת העין ואת עצמנו את לקחנו אז

  ." כך מסתיימים באמת המקרים כל לא, לצערי. עזרה באמת החבושה ההמתנה דבר של בסופו

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"

 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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