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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.

 חולים, על הצורך המביך והמתסכל לאלתר פתרונות עבור /102רון יניב מיוני של  וסיפורלפניכם 

 הזקוקים לשיקום בשל מחסור חמור בכיסאות גלגלים תקינים באחד מבתי החולים הגדולים בארץ:

, ללכת יכול ולא חולים בבית שמאושפז שלכם אבא שבהם שבועות שלושה שלאחר זה את מכירים"

 ?הצח באוויר לסיבוב גלגלים סאיכ על אותו להוציא מתבקשים אתם

 ?גלגלים סאיכ לקחת ניתן מהיכן ושואלים האחיות לתחנת ניגשים שאתם זה את מכירים

 כי, מעלות 00-ל שמתרוממות רגליות עם גלגלים סאיכ חייבים שאתם לכם שאומרים זה את מכירים

 תנסו זאת בכל אולי אבל, החולים בית בכל כאלה כסאות אין אבל, הרגל את לכופף עדיין לו אסור

 ?משמאל האמצעי המסדרון בסוף, הראשונה בקומה

 עד והולכים שמאלה פונים, הרחבה את חוצים, במעלית קומות חמש יורדים שאתם זה את מכירים

 1 של מטבע תמורת שישתחררו ברזל בשרשראות לקיר רתוקים חלקם, גלגלים כסאות 21 רואים, הסוף

 וניתן מתרוממות רגליות בעל הינו מכולם אחד סאיכ ורק, לא חלקם, סופר עגלות היו משל, שקלים

 תמורת רגע באותו שקלים 1 מ יותר הרבה לשלם מוכנים שהייתם למרות, מטבע בלי אפילו לקחתו

 ?מעלות 00-ב מתרוממות רגליות עם גלגלים סאיכ

 ?עולצים לחדר חוזרים שאתם זה את מכירים

 סאיכ של שהרגלית לגלות כדי רק, סאילכ מהמיטה לעבור לאביכם עוזרים שאתם זה את מכירים

 ?עליה מונחת אחת רגל של משקלה כאשר מעלות 00-ב שארילה מוכנה אינה הגלגלים

 בעזרת פתרון מאלתרים ואתם, צעירים כשהייתם ורוגיי'מק שראיתם נזכרים שאתם זה את מכירים

 ?בצופים לא וגם ים ע"בגדנ הייתם לא שמעולם אפילו, כפול דייגים וקשר אלסטית תחבושת

 



 

 ?זה כל את מכירים

 ששוכבת זקנה אין אמנם, הקטנטונת ארצנו של בהל בלב, גדול חולים שבבית זה את מכירים

 ? מעלות 00-ב שמתרוממות רגליות עם גלגלים סאיכ פאקינג אין גם אבל, במסדרון

 ? מכירים

  ".תכירו שלא לכם מאחל

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

 שלל לתקציב ולקשיי התפעו ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .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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