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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. 

נציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו ההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

, שליווה את אשתו לבדיקות דחופות. במצב שבו הצוות והאמצעים 1022 מרץא' מסיפורו לפניכם 

הרוגז והתסכול מתפרצים  -ם להמתין שעות ארוכות באי נוחות וחוסר ודאות מוגבלים, ואנשים נאלצי

 :משני הצדדים

 אותנו קיבלנו בהתחלה. למשהו אלרגית תגובה לה שהייתה אחריבבית חולים  למיון הגענו ואשתי אני"

 בדיוק לקבוע וכדי טוב המצב נחנקת לא היא עוד שכל אמר, אותה בדק אח שעה חצי רק אחרי. בסדר

 ידענו לא. חשבנו, בסדר. דם בדיקת לעשות צריך( ופריחה סחרחורות לה היו) המצב של החומרה את

 . שעות כמה לקחת יכול דם בדיקת כמו פשוט שתהליך

 הטיפולים מחדר האחיות אחת יצאה ואז. לתורנו מחכים, שעתיים במשך המתנה בחדר לחכות ישבנו

 שלא אציין? הבדיקה את נעשה איפה אז. שאלנו? אומרת זאת מה. היום דם בדיקות יותר שאין ואמרה

 .צריכים שהיו לפחות אנשים 8 עוד היו, בדיקה שצריכים היחידים היינו

 בשביל ללכת לאן בנימוס שאלנו רק, התעצבנו ממש שלא למרות, שנירגע לצעוק סיימה שהיא אחרי

 את לשאול רציתי לשם כשהגענו. המתנה חדר עוד לעבר הרחב המסדרון במורד הצביעה היא, הבדיקה

 שגם, שאיתנו האנשים ועוד אנחנו) לנו ושיקראו ברשימה שאנחנו לוודא, החדשה האחראית האחות

 . חיכינו אז. לחכות לשבת והוראה בתשובה ידיים נפנוף קיבלתי(. דם בדיקת צריכים

 והוא, שאלה לאותה תשובה לקבל ניסה 'הדם בדיקות' בקבוצת האחרים החברים אחד שעה אחרי

 הדלת את שחסם ,ממוצע מקרר של בגודל בחור, מאבטח הגיע כך אחר דקות 5. בצעקות למקומו נשלח

 . השאלות עם מדי יותר שהתפרענו כנראה. החדר של

  עלינו שצעקה, אחות עוד לנו חיכתה שם, הראשון ההמתנה לאולם חזרה אותנו שלחו נוספת שעה אחרי

, לשם אותנו שלחו !"שעה חצי כבר לך קוראת אני?! לך קוראת שאניכ באה לא את למה'? ד את"

 ? לשמוע אמורים היינו איך, אמרתי



 

. דם לקחת הסכימה סוף סוף היא, וכמה אשם מי להחליט וניסיונות, הדדיות צעקות קצת עוד אחרי

 "...אחר סיפור כבר זה אבל, התוצאות את שיקרא לרופא ההמתנה התחילה עכשיו

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 וקחבשל  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
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