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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.

שעות של כאבי תופת שניתן  -תה עדה לו בחדר מיון יעל מקרה שהי 1020ע' ממרץ סיפורה של לפניכם 

  :היו יותר אנשי צוות לטיפולהיה למנוע לו רק 

 זה אבל. קשים גב מכאבי שסבל בעלי עם באיכילוב למיון הגעתי שנים ארבע לפני. שלי הסיפור לא זה"

 .שלו הסיפור לא גם

 סבלה היא. כתף פריקת בגלל למיון שהגיעה ,00 או 00 כבת. מכירה שאיני אישה על הוא הסיפור

 .לחכות ממנה וביקשו גלגלים כסא לה נתנו אז. לעמוד אפילו יכלה ולא תופת מכאבי

. הזמן רוב במשך שם היתה היא, יום אותו במיון שעות 8-כ ביליתי. חיכתה היא שעות כמה זוכרת איני

 0 בערך לקח יום באותו. רופא לראות תגיע שלא עד כאבים משככי לה לתת הסכימו שלא זוכרת רק אני

 .לרופא הגיעו שהחולים עד שעות

 ארוך תור יש כי לעזור יכול לא הרפואי והצוות. שעות במשך. מכאבים ובוכה במיון מבוגרת אישה יושבת

 .דחופות בעיות עם למיון הגיעו וכולם לרופא

 .אקמול - כאבים על להקלה כדור קיבלה היא, האחיות אל תחנונים אחרי, דבר של בסופו

 רופא שום והמשפילה הקשה החוויה את אבל, מזמן החלימה שהכתף מקווה ואני, בסכנה היו לא חייה

 ".לשכוח אוכל לא ואני. לרפא יכול לא

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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי

 


