
 

         020090202/  

 

 

 יעל גרמן' גב, שרת הבריאות

 מר יאיר לפיד, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

  , שלום רב

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים הוא יוז" מכתבים לבריאות"פרויקט 

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי , האישיים

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלה. הבריאות להעניק להם טיפול הולם

אנו . ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותנהמוקדי החירום ושאר , המרפאות, החולים

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 .כדי לתקנו

הזנחה של חסרי ישע שהופכת מחוסר ברירה גם את המבקרים למטפלים  על ,'אשל  הסיפור לפניכם

  :בעל כורחם

 . צואים חיתולים עם רעב תישאר אתה, חולים ובבית ישע חסר אתה אם"

 לי הסתבר, ארוכות תקופות שאושפזה ועיוורת דמנטית, 78-ה בת באמי טיפלתי בהן השנים 5 במהלך

 בזמן חיתולים לה מחליפים לא, כראוי מוזנת איננה היא צמוד מטפל או משפחה בן שבהעדר לחרדתי

 . מצוקה בעת לקריאותיה נענה לא אחד שאף וכמובן

 היתה המחלקה אם ביןו לחץ היה אם בין, החולים ובתי המחלקות ברוב עצמו על חזר הזה העגום המצב

 מהזמן מבוטל לא ובחלק לשעון מסביב כמעט חולים בבית לשהות כמשפחה אותנו אילץ זה. ריקה חצי

 . 'וכו רחצה, החלפה כולל בעצמנו המשימות את לבצע

 לא אחד שאף רבים לזקנים עזרה הגשתי שיקום ומרכזי חולים בבתי שביליתי הרבים החודשים במהלך

 - הישע חסרי דווקא לצערי. אליהם שייגש לצוות להתחנן נאלצתי מעטים לא ובמקרים, אליהם התייחס

 רפואי-והפרא הרפואי הצוות על חביבה הפחות האוכלוסייה הם -' וכו המפגרים, הדמנטיים, הזקנים

 . ימיהם בערוב בהם הזלזול את לראות נחמץ והלב

 ואושפזה קשה מוחי אירוע שעברה, 00 בן מפגר יחיד לבן הורית חד, וערירית מבוגרת אישה אשכח לא

 מגש את עליה להניח נהגו ,במיטה יושבת בעודה הארוחות בעת. כשל שבסופו רבקה בבית לשיקום

 היתה הצלחת תכולת כל. פניה אל ומצמידה במאונך הצלחת את מרימה היתה היא להבין ובלי האוכל

, לעזור ניסיתי הראשונה בפעם. לתחתית דבוק שנותר הפירה את ללקק מנסה היתה והיא נשפכת

 . בזה עמדתי לא. בריצה מהחדר ויצאתי בבכי פרצתי השנייה בפעם

 "...התרגש לא ממני חוץ אחד אף



 

מיטות , אחיותה, רופאיםעודכנה 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 קחובשל  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 מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

אלא גם את השמירה על , ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית

 נמשיךאנו  .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים, תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר
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