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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.

איתנו את ניסיונה  שחלקהד', רופאה בכירה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, של  סיפורה לפניכם

  :לצוות הרפואי, וסיפרה מדוע היא מתקשה להאמין שהפעם זה יצליחמות העגום בהבטחות קוד

 .יצליח שזה מאמינה לא פשוט אני. לשנות הטוב הרצון נגד שאני לא זה"

 כיוון(, ושרים כים"ח, דהיינו) לבעיה מודעים שאינם, הדעה מקבלי היא הבריאות מערכת של הבעיה

 20 או לניתוח שנה להמתין נאלצים לא הם. הבריאות במערכת פרטי-דמוי, מועדף לטיפול זוכים שהם

 . המיון בחדר שעות

 כדי - גרמן ועדת מסקנות אחרי גם בהדסה הפרטי השירות את לבטל רצו לא שהם הסיבות אחת זו

 . הפרטי הטיפול את לקבל להמשיך שיוכלו

, תקנים עוד, תקציבים עוד לנו הבטיחו פעמים הרבה כך כל. ישתנה שמשהו מאמינה לא כבר אני

 פעם אותנו מאכזבים. חיי אכזבת היא גרמן ועדת. בטחותהה את מקיימים לא והאוצר הבריאות ומשרדי

 לא הם עוד כל? להתלונן, למחות טעם עוד יש. הדבר אותו בדיוק יהיה הפעם שגם ונראה, פעם אחר

 אני. לשנות ינסו באמת ולא, יבינו באמת לא הם, יום-יום עוברים מהשורה שאזרחים מה לעבור נאלצים

 "...התייאשתי כבר

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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