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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.

חולת סרטן שד שמעידה על חוסר היכולת של הצוות הרפואי להעניק לחולות מירב, של  סיפורהלפניכם 

 :במאבק מר על חייהם, את תשומת הלב המגיעה להם ברגעים הקשים ביותרולחולים, הנתונים 

 .שנים 5 לפני שד סרטן עם אובחנתי"

 בבית האונקולוגית במחלקה קבוע באופן מטופלת אני ומאז, גרורתי הפך הסרטן וחצי שנתיים לפני

 .קפלן החולים

 גדל לא והצוות, לצערי חולים ויותר יותר יש האחרונות בשנים. אדיר הוא הזאת במחלקה העומס

 יכולתן כמיטב מנסות. לרגע יושבות לא, לשני מאחד מתרוצצות האחיות את רואה אני. בהתאמה

 . מדי מעט זה אבל, חולה לכל דקות כמה להקדיש

 חולים. להם שמגיע ממה פחות הרבה ומקבלים, וטיפול לב לתשומת שמשוועים חולים רואה אני

 שנמשך, הטיפול מתחיל אז ורק) רפיהתהכימו לאינפוזיות אותם שמחברים עד, ויותר שעות / שמחכים

 קיוןיבנ ועוזרים, אוכל מחלקים, לטלפונים שעונים, במחלקה המתנדבים כל היו לא אם(. שעות כמה עוד

 .קורס מזמן היה הכל - ואדמיניסטרציה

 אחרות מחולות שומעת אני. מטופלת אני בו החולים בבית מקומית בעיה אינה שזו להדגיש רוצה אני

 . אחרים חולים בבתי יותר קשים ואף, דומים סיפורים

 משאבים עם, יכולתם כמיטב עושים כולם הם - במחלקה לצוות תלונות לי שאין להדגיש רוצה אני כן כמו

 .מספיקים שאינם

 .כולנו של הבעיה זו. שלי האישית הבעיה לא זו

 ".בהתאם אליה להתייחס הזמן הגיע. יקר משאב היא שלנו הבריאות



 

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 

 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 בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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