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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוזמה 

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

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

ויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציג

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

 כדי לתקנו.

על חוויותיה במיון במהלך ההיריון ועל טעות של רופאה שהייתה עלולה לסכן , שרוןסיפורה של לפניכם 

 :את חייה

 לזוז הפסיק שהעובר או, דימומים בגלל - נשים במיון רבות פעמים הייתי ההיריון חודשי במהלך"

 .החיים לכל נכות בלי מזה לצאת הצלחתי איך אחר הסבר אין כי, עלי שמר שמלאך מאמינה אני. וכדומה

 לקח זה, למיון הלכתי. הניתוח של החתך נפתח שהשתחררתי אחרי ימים כמה. קיסרי ניתוח עברתי

 ניתוחית פרוצדורה אחרי. אדום צמיד לי שמים תמיד - לפניצילין אלרגית אני. המתנה שעות 5-מ יותר

 אני אם אותי שאלה הרוקחת, אותו לקנות כשהלכתי. לאנטיביוטיקה מרשם לי נתנו, ניקוז מעין, קטנה

 כאובה הייתי, למיון לחזור רציתי לא כי, בבכי פרצתי... פניצילין שזה לי אמרה והרוקחת, למשהו אלרגית

 היא. 'אלרגית שהיא לב ששמת טוב איזה, או' הובשלו שאמרה, לרופאה התקשרה הרוקחת. ואומללה

 . שלי הרפואי התיק על או הצמיד על להסתכל טרחה לא פשוט

 מיקוד וחסרות מבולבלות היו הן. היום כל שתו ולא אכלו לא שהן זה על דיברו תמיד האחיות במיון

 שזו מפחדת את, דימום עם מגיעה כשאת. תהומי רגישות חוסר היה לפחותבבית החולים , וריכוז

 שבי. הפלה שזה להיות שיכול ףבפרצו לך אומרים. מדממת כשאת אותך מתעדף לא אחד אף. הפלה

 רואה את, שני מצד. אמפתיה חוסר, זלזול של תחושה. אדיר בפחד, שעות 5-/, לרופא ותמתיני

 ".לנוח ורגע לאכול זמן להן אין, ואומללות חיוורות שהאחיות

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק 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

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

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

 אנו נמשיך 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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