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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.

טרייה, על בעיית חוסר התקנים שגורמת לשחיקה ותשישות של האחיות ס', אחות של  הסיפורלפניכם 

  :מענה לכל המטופליםולחוסר יכולת לתת 

 'אקדמאית אחות להיות בואי' .שלו האקדמאים הסבת מסלולי את מקום בכל מפרסם הבריאות משרד"

 חסרות בעצם למה הוא ,בו דנים שלא הנושא אבל, לכל ומוכר וידוע ברור באחיות החוסר וכדומה.

 .בתקנים אלא, מקצועי אדם חובכ לא הוא שהמחסור ניכר בשטח. אחיות

 אנשי 3-5 בין יש ניתוח אחרי4לפני שונים בשלבים חולים 0/ על בה, כירורגית במחלקה לעבוד התחלתי

 אחרי מצבם את לנטרכדי , יחסית צמוד מעקב שצריכים באנשים מדובר(. 1 רק ובלילה) במשמרת צוות

 שייצאו היא כשהמטרה, בפצעיהם לטפל, לשירותים בהגעה ואפילו ברחצה להם לעזור, הניתוח

 .כשהגיעו משהיו יותר בריאים מהמחלקה

 לזה ,לשירותים להגיע שצריך זה בין זמנה את לחלק חולים 10 על המופקדת אחות אמורה בלילה איך

 ? מחמיר מצבו חלילה או כאב על שמתלונן לזה ,תרופות שצריך

 בוקר, בשבוע משמרות 6 לעבוד מתבקש הסיעודי הצוות, תקנים מספיק אין - כאמור ,זה כל של ברקע

 ואת הבית את לראות שעות שש או ליות"מטכ שינה שעות שש כשבתווך, בוקר ואז ערב, לילה ואז

 באותו בבוקר משבע בוקר משמרת שעבדה אחרי בלילה שתיים בשעה אחות רניתע כמה. המשפחה

 לב לשים רגע באותו מספיק חדה היא האם? החולים צרכי לכל להגיב פיזית מסוגלת היא האם? היום

? החולים בבתי לצוותים תקנים עוד הבריאות מערכת מוסיפה לא למה? מולה החולה של במצב לשינוי

 ".כמה פי מאז גדלה היהאוכלוסי ואילו, השבעים שנות מאז עודכנו שלא תקנים אלו הרי

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"

 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
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