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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.

אסף, על הצפיפות והעומס בחדרי מיון שנובעת מחוסר יכולת לקבל טיפול רפואי בקהילה סיפורו לפניכם 

 :בלות ביותר ועם מחסור מתמשך בתוריםפרט לשעות מוג

 . הארץ במרכז, אדום דוד במגן ופרמדיק אח אני, אסף לי קוראים"

 ולמכונים למרפאות אלא לציון לראשון לא הכוונה, ולא, בארץ הראשונית הרפואה עם קשה בעיה ישנה

 . בקהילה

 ולכן, הביתה הולך הרופא, בצהריים מסוימת שבשעה מהעובדה נובע המיון חדרי על מהעומס ניכר חלק

 . כרוניות בעיות כמו, במיון אותן לפתור איך שאין בעיות גםמפנים . למיון אנשים מפנים

 עבודתי במהלך אבל. ציניות בלי. באמת, בעולם הטובים הבריאות משירותי אחד עם מדינה אנחנו

 דרכים תאונות - למיון בגללן מגיעים שאנשים לשטויות פעמיים ולא פעם לא להיחשף לי יצא, באמבולנס

 כרונים חוליםאו למשל, . 'ביטוחיטיס' בשם הידועה מחלה - למשל, לנפגעים נזק שום ןבה שאין שברור

 ונשלחים( ביתית במסגרת גם עשותילה יכול חריף בכאב טיפול, למשל) בקהילה טיפול הוא שמקומם

 .רצון אין גם לפעמים. בקהילה אמצעים אין כי למיון

 של רובם שרוב רואים במיון והרופאים האחיות .המערכת צדי בשני לתסכול גורמים האלו המצבים כל

 חוכ כבר אין - צריך היה כשבאמת שהגיע למי גם ולכן, בכלל להגיע צריכים לא אליהם המגיעים המקרים

 .לפעמים, להתייחס

 בלי למיון מגיעים אנשים כמה - לבדוק פעם שווה) ח"מקופ החזר נקבל ככה גם? לנו אכפת מה כי

, משהו נחרטט, חולים קופת של האחיות למוקד נחייג פשוטש או. (מלא מחיר משלמיםלא  ועדיין, הפניה

 . אותנו ראו שאפילו בלי למיון הפניה לנו ויתנו

 ".רציני ש"וסופ לילה מוקד לפתוח מאשר חולים לקופת זול יותר זה - בטח



 

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"

 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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