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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 המציאות של אשפוז בבתי חולים, שבה חולים יכולים לבקש עזרה במשך , א'של  סיפורה לפניכם

  :לעזור להםשעות ואין מי שייגש 

 כמה כל האוויר את קוטע ומחרפן חד שצפצוף ימים 3 כבר. החולים בבית שלי אבא את מלווהאני "

 . התחרפנתי אולי, שזהו, אותו מדמיינת שאני חשבתי בהתחלה. דקות

, 'אליהם שייגשו מבקשים אנשים, פעמון זה'. הצליל לפשר לשאול בדסק לאחות וניגשתי נשברתי הערב

 . זהו. פוסקת היא, 'אדם כוח אין'. התעקשתי '?ממשיך וזה ניגשים לא אז'. עונה היא

 לא זה וגם, המוות איכות בולטת חיים מאיכות יותר הזו שבמדינה תבין במסדרונות שתסתובב ככל

 .הביתה עליו לכתוב משהו

 שעליכם דברים של רשימה תקבלו, רפואי לאשפוז להזדקק מספיק חצופים תהיו אם, שתהה למי, אגב

 ?כן, שלכם בעיה. הלימודים שנת של הראשון ליום כמו, לקנות

 על עוד לי ספרו אז. בסוף לקנות נצטרך רופא גם אולי. בעצם לא מה, תרופות, ניקוי חומרי, מטליות

 ".שלכם חינמית-והכה הסוציאליסטית הבריאות מערכת

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

 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

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


