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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.

שקיבל טיפול מזורז ברמה של רפואת שדה כי לא היו מספיק רופאים בבית  ,דםאשל  וסיפור לפניכם

  :החולים לטיפול בו וגם בנפגעים נוספים

 .במארב כשנשרטתי, שלי הצבאי השירות סיום לקראת הייתי 1002 בשנת"

 .חד כאב להרגיש התחלתי עבר שהזמן שככל אפילו, מארב מבטלים לא שריטה על

 .חזקה אנטיביוטיקה וקיבלתי זיהום אצלי אובחן, העיר קצין אצל המתנה של שעות כמה אחרי

 אבל, החולצה את להוריד ממני וביקש כפפות שם הרופא, לביקורת כשהגעתי כך אחר ימים חמישה

 .אליו הגב את כשסובבתי לגמרי השתנה שלו המבט

 .'!עכשיו, החולים לבית רכב צריך אני' :לטלפון וניגש הכפפות את ישר הוריד הוא

 (.כשעה) למיון יחסית מהיר בזמן אלי ניגש שבמשמרת והרופא, העיר מקצין האבחון עם במיון הושארתי

 תאונה, דקות עשר לך יש' לו ואמר נכנס כשאח ההכנות כל את ועשה קטן צדדי חדר פינה כבר הוא

 .'לכאן בדרך הראשי מהכביש

 לאזור מסביב קרה הספריי את הרגשתי, המיטה צדדי את חזק ולהחזיק הגב על לשכב ממני ביקש הוא

 '.מצטער אני, יכאב זה' אמר והרופא, המזוהם

, לחתוך המשיכה והסכין, סליחה שוב ביקש הוא חמור ובקול, שלי בבשר חותכת הסכין את הרגשתי ואז

 .וזיהום מדלקת נקי היה שלי שהגב עד וככה, בתוכי לחתוך ממשיכה והסכין, 'מצטער כך כל אני' ושוב

 לי שנפער החור ה עד שייסגרלתקופ ואנטיביוטיקה, הכאבים לשיכוך כדור הגיליון על לכתוב מיהר הוא

 "...הנפגעים את לקבל ורץ, בגב



 

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"

 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 מערכתשל  שמוענקים לתקציב ולקשיים 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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