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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.

א' שכמעט וקיפחה את חייה בעקבות לידה, כי האחיות הטרודות והעמוסות לא זכרו של  הסיפורלפניכם 

  :בסכנה וזקוקה לבדיקה דחופה מי היולדת שנמצאת

 . כשורה עברה הלידה. רביעית לידה. ילדתילפני כחמש שנים "

, שאימי וןומכי. וחם אדום ונהיה, שהתנפח ורידוב ברגל הבחנתי כשעה לאחר. למחלקה אותי העבירו

, שהתפתח דם קריש בגלל הכרה חסרת נמרץ בטיפול מאושפזת יתהיה, שלה הרביעית הלידה לאחר

 . הסכנה את הכרתי

 עוד לפחות הבקשה על חזרתי. הסכימה האחות. הדם כלי את  לראות יבוא שרופא מהאחות ביקשתי

 . פעמיים

 שכשהגיעה ואמרה התנצלההיא . )!!!!( שעות 10-כ לאחר למחרת רק הגיעה הגניקולוגית הרופאה

 . יעוץיל שנזקקה היולדת מי לה לומר ידעו לא והן, האחיות משמרת התחלפה, בלילה

 בדיוק, אחרת יולדת נפטרה חודש לאחר. דם לכלי למומחה קראה היא, בשלום נגמרה ההזנחה אצלי

 ".סיפור אותו עם

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

, הנוכחיתהתקופה  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 לטיפולכם ובתקווה ייהבציפ

  "לבריאות מכתבים" צוות
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 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי

 


