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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.

על בעיות נגישות לחולי סרטן במכון האונקולוגי, אשר מקשה עליהם עוד יותר , גילישל  סיפורה לפניכם

  :הטיפול שהם זקוקים לולקבל את 

 דבר זה אבל. במיוחד דרמטי לא גם והוא, אישי מאוד באופן לי שקרה משהועל  לאהסיפור שלי הוא "

 .באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, אונקולוגי במכון המעלית: יום מדי רבים לחולים סבל שגורם

 סאותיכ באמצעות מתנייד חלקם. אדמות עלי הינוםיג עוברים במכון זה המטופלים מהאנשים חלק

 של שירותיה על וויתור במדרגות עליה חלקם לגבי. מעמד על עירוי עמו נושא חלקם. במיטות או, גלגלים

 .אפשרות בגדר אינם המעלית

 . לפעול מפסיקות סתם או נתקעות גם פעם שמדי, מאוד איטיות ,מעליות שתי לוהכ בסך יש במכון

 אני כאשר. המכון של ביותר התחתונה בקומה שנערך מחקר לצורך ביום פעמים מספר למכון יורדת אני

 וגם בזמן חיסכון מפאת גם - הזוועה מעליות שירותי על מוותרת כמובן אני עגלה איתי לקחת צריכה לא

 . לו זקוקים שבאמת למי הזה הנדיר המשאב את לשמור מנת על

 המתלונן אחר או זה באדם נתקלת אני ,המעלית בשירותי להשתמש נאלצת שאני פעם בכל כמעט אבל

 אך המעלית לבוא חיכה זה. באה לא עדיין והמעלית דקות)!(  מחמש יותר כבר מחכה זו: תפקודה על

 ,למעלית כנסילה טוב במזל הצליחו ואלה. מדי מלאה הייתה שהמעלית מכיוון עליה לעלות הצליח לא

 .לעין נראית סיבה ללא וקומה קומה בכל התעכבה זו אך

, ללכת להם וקשה לעמוד להם שקשה, האונקולוגיים החולים שדווקא הוגן לא זה. הוגן לא כך כל וזה

במצב של אפיסת כוחות, או להשתמש במדרגות כשהמעלית נתקעת או  ארוכות דקות להמתין צריכים

 ".לא מתפקדת



 

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 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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