
 

         4102/84021  

 

 לכבוד: 

 שרת הבריאות, גב' יעל גרמן

 שר האוצר, מר יאיר לפיד

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

 

 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 טרגדיה שנמנעה ברגע האחרון בלידת בנה לפני מספר שנים ,ק'של  הסיפור לפניכם

 הרפואי לידע פרט, מאחרים שונים לא. כזו ללידה מגיע צעיר זוג שכל כמו הבכור בננו ללידת הגענו"

 לא התואר פציינטית כשאת אבל. התואר סיום לפני שנה, לרפואה סטודנטית הייתי. לי שהיה החלקי

 . אחרת לידה כל כמו מתנהלת והלידה, כולם כמו מתאשפזת את, עוזר

 לידה להשראת לנרתיק שמכניסים טבליות קיבלתי. להריון 2/ שבוע בסוף היינו כי לידה לזירוז הגענו

 לפני בהשגחה להיות צריכות כשהן יולדות הולכות אליו המקום. 'בסיכון הריון'ב ואושפזתי מלאכותית

 . מתחילה עצמה שהלידה

 . התוצאות את לפענח אחות הגיעה שעות בכמה פעם. עוברי למוניטור מחוברת הייתי

 בדופק מאוחרות האטות שהיו נראה. תקין לא שמשהו הבחנתי ,הצירים התחילו כאשר, בבוקר בשתיים

 . הגיע לא אחד אף המאוחרת השעה בגלל אבל, לאחות זמזמתי. עוברית למצוקה סימן – התינוק של

 את ראתה וכשהיא, אחות הגיעה שעה רבע אחרי רק. יותר משמעותיות נעשו ההאטות עבר שהזמן ככל

 . לידה לחדר אותי העבירו ומיד רופא הזעיקה, החווירה היא המוניטור

 הסתיימה שלנו הלידה למזלי. יותר מוקדם אלי מגיעים שהיו ספק לי אין בלילה אחיות יותר היו אילו

 "?יותר רב עומס עם במחלקות קורה מה אבל, בריא שלי והתינוק טובה בצורה

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 רותיהןלדו 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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