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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.

ה של ד' מלפני שלוש שנים, על הזעזוע שחשה מהטיפול המוזנח שקיבלה אמה, חולת סיפורלפניכם 

  :אלצהיימר

 כדי ארצה אותה להביא החלטתי, יחידה כבת. בצרפת לבדה כה עד גרה היא. מאלצהיימרסבלה  אמי"

 . בה לטפל שאוכל

 למחלקה שנכנסתי ראשונה פעם. בצפון גדול חולים לבית אותה הבאתי להתדרדר התחיל כשמצבה

 מטפלים. יש בקושי מחיצות. ביחד ונשים גברים, 'האוכל חדר'ב שכבו החולים! תיעהזדעז ,פנימית

 . הרצפה על מלוכלכים סדינים. כל נילעי בחולים

 !"שלישי עולם מדינת כמו נראה זה" פלטתי הלם מרוב

 הרופא, בקיצור. לרופא לדווח לרוץ ושמחה אותי שמעה 'הירחמני' אחותאפשר לחשוב מה אמרתי! 

 . אותה לבדוק בא לא אחד ואף לידה שעות 5 נשארתי .לידה נמצאת אני עוד כל באמי לטפל לא החליט

כשהם מלחשים  האחות לחדר וחוזרים נמצאת אני אם פעם דימ בודקים והאחות הרופא את ראיתי

 . ביניהם

 . זיהוםלבדוק אם נדבקה ב או ,כלתא שאמי דאג לא אחד כשאף, הטיפול על אדבר לא

 ".הזה החולים בית יד על עוברת שאני פעם כל מתחלחלת עדיין ואני, שנה אותה בסוף נפטרה אמי

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"

 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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