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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.

על האפליה בטיפול לו זוכים אנשים בעלי מעמד מיוחד לעומת אנשים ו של שלום קופלמן, סיפורלפניכם 

 : רם במקרים רבים אין מקום ואין מיטות אשפוזמן השורה, שעבו

 רעש' מעיןל יהפכו הרבות שהתלונות חושש אני ,החולים בבתי לקוי טיפול של התופעות ריבוי בגלל"

 .בבעיה לטפל שמתפקידם אלה כל אליו שיתרגלו 'רקע

 קרוביהם, שהם היא החולים בבתי לעדיפות זוכה אינו החולים בבתי העומס שפתרון העיקרית הסיבה

 זוכים ומקורביהם בדימוס או בשירות בכיר קצין או כנסת חבר, שר. מהבעיה סובלים אינם ומקורביהם

 .ואשפוז בטיפול לעדיפות

 שאין הסתבר .גב ניתוחאשפוז לילה לפני ל זומנתי כאשרגדול בירושלים,  חולים בבית חוויתי לכך דוגמא

 עבור לשלם בידם שאין כאלה יעשו מה .סמוך מלוןב לישון אשתי עם יחדב הלכתי. פנויה מיטה עבורי

 ,גדולה כך לכ הייתה הצפיפות .מנותחים / או 3 עוד עם יחד בחדר אושפזתי הניתוח לאחר? המלון

 ,נפרד בחדר בכיר צבא קצין מאושפז היה זמן באותו .לידי לשבתכדי  לכסא מקום היה לא שלאשתי

 והרופאים מהאחיות שקיבלתי השירות איכות על בפי מילים אין ,אגב. ידו על לישון יכלה כשאשתו

 !העומס למרות

 היא לשביתה הסיבות שאחת הסבירו והם ,צעירים רופאים מספר עם שוחחתי הרופאים שביתת בעת

 מועדף שירות לתת לסרב להם הצעתי. ראוי שירות לתת להם מאפשר שאינו החולים בבית העומס

 לסנקציות כך על צפויים שהם אמרו אך ,הפתרון את יזרז כזה שמעשהאתי  הסכימו הם. 'קשרים בעלי'ל

 .מהממונים

 היא -!( ומקורביהם הפרסונל אנשי של גם ,כן) ההחלטות מקבלי של לבעיהגם  ךוהפת הבעיה כאשר

  ".לטיפול תזכה



 

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. ריאותהב 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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