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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.

 -, במקרים שהיו יכולים לקבל מענה בקהילה לאשפוז מיותרעל נהלים שגורמים  ,'קשל  הסיפור לפניכם

  :הקהילתיות היו נותנות מענה מתאיםלו רק המרפאות 

 וחייך צחק, גמור בסדר היה הוא. באפו ונחבל מהמיטה נפל הוא שנה חצי בן היה שלי הגדול כשהבן"

 חולים בבית למיון אותו לקחתי, ולחוצה צעירה אמא והייתי היות, זאת למרות(. קצת רק אבל, ובכה)

 . אלינו קרוב

-תוך דימום לשלול אפשר אי אבל בסדר נראה התינוק שאמנם לי והסבירו מאד נחמדים היו הרופאים

 לתינוק לעשות או – ברירות שתי בפני הציבו לכן. מאד מאוחר להופיע יכולים שלו שהסימנים, לתיוגולג

 . להשגחה שעות /1-ל להתאשפז או ,מוח CT שלי

 מקסים היה הצוות. להתאשפז בחרנו ולכן, סתם לקרינה שלי התינוק של המוח את לחשוף רציתי לא

 . מיותר אשפוז שזה לחשוב יכולתי להפסיק לא אבל, נפלא אלינו והתנהגו

 צריך כשהוא הצוות של העומס על חושבת רק אני. נהלים בגלל סתם עמוסה במחלקה מיטה תפסנו

 משוכנעת אני. נהלים בשביל שם מאושפזים שסתם בילדים אלא באמת הדחופים במקרים רק לא לטפל

 . זה את קובע הנוהל כי רק באשפוז צורך שום בלי שמתאשפזים חולים – המחלקות בכל כך שזה

 "...האלה מהאשפוזים מחלק לפחות מנעילה אפשר היה אולי בקהילה יותר טובה תמיכה היתה אילו

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

 שלל לתקציב ולקשיי התפעו 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

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


