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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.

המתאר את הסבל שעוברים אנשים הסובלים ממחלות נפש, באין מספיק , גיאשל  וסיפור לפניכם

פתרונות עבורם. בפרט, בנוגע למצבו הקשה של בי"ח אברבנאל, שהיה אמור להיסגר כבר לפני עשור 

 -מרקר" -בשל התנאים הקשים השוררים בו. )כתבה מלאה בנושא פורסמה ב"דה

http://www.themarker.com/markerweek/1.2431489):  

הזמן:  לחסדי החלשים את השאירה המדינה, נמוך הכי הנפשי במקום פסיכיאטרי. חולים בית אברבנאל,"

 ייסגר, הבריאות במערכת ההתייעלות צעדי מן כחלק, הממשלה החלטת פי-בעבר הבטיחו לנו כי 'על

 . '/100 ביולי 2 עד הממשלתי הפסיכיאטרי החולים-בית", אברבנאל"

 כבר, למעשה. בנושא מתעסקים לא, כמובן, הכנסת וחברות חברי. יותר מאוחר עשור. /102 בשנת אנחנו

 ? שם עברו שבירה נפש עם אנשים כמה. שנים 10 כמעט. במוסד הקשים התנאים נחשפו 2991-ב

 בחינוך יום באשפוז נעריםו, באוטיזם הלוקים נוער בני, שואה ניצוליל וטיפול אשפוז שירותי מעניק המרכז

 קטע .ולנוער לילדים, למבוגרים קהילתיות ומרפאות נפשית טראומה בנפגעי לטיפול יחידהיש בו , מיוחד

 המדינה, כלומר. 2991 בשנת גרמניה נגד לתביעות היהודי הארגון באמצעות נתרם, במבנה חלק: מצחיק

 .הספיקו לא שהם מה לגמור דואגת רק

 ובר א"בת המוסדות מן סוציאלית עבודה, סיעוד, פסיכולוגיה, לרפואה רבים סטודנטים אלפי: עבדים חינוך

 לגמור רוצים. ההתמחות מול להסתבך רוצה לא אחד אף. שותקים כולם. המקום את טוב מכירים, אילן

 . הלאה ולהתקדם תואר

. אחרת בחירה אפשרות אין, עבורם. ים בת, חולון, א"ת באזור תושבים למיליון ונועד //29-ב נוסד המוסד

 באחריות יום אשפוזי מן אחוז %//. העייף במבנה קשה פיזית הזנחה קיימת .מיטות 000. עובדים 00/

. ומשפיל זניח, כמובן, מינית באלימות למאבק המדינה תקציב. מינית אלימות רקע על םה הבריאות משרד

 לבדוק טרחו לא. הרווחה למשרד או הכנסת ולחברות לחברי ידועים לא אפילו הסכומים, לחלוטין במקרה

 . פושעת הזנחה. שנים 11 כבר



 

 את מעניין ממש לא הנושא אולם. נפשית במצוקה לאנשים רבות פעמים עוזר הפסיכיאטריה עולם

 על גם ומשליך, נפשות בדיני נוגע אשר הזה החשוב בנושא פתוח ציבורי שיח שום אין. וחבל הכנסת,

 שאנשים ממה יותר נרחב אלה בשירותים והשימוש מאוד ייתכן. ישיר באופן הקרובה המשפחה מעגל

 "...חושבים

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

 על" נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 כעת האחריות נמצאת בידיכם.. בפועל קורסת היא", קריסה סף

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 מערכת שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

ההגנה על  .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות

לות צבאית, אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעי

 ביומו יום מדי לכם להזכיר נמשיךאנו  מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


