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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.

סיפורו של א', על הבעיה הקשה של אלימות כנגד אנשי הצוות הרפואי, שאינה זוכה למספיק  לפניכם

  :משרד הבריאות שאמור להגן על הרופאים, האחיות והסניטרים התייחסות בתקשורת ומצד

 מטופל של מלווה בידי רפואי צוות איש תקיפת בעקבות כי הודעה קיבלנו אתמול. א"במד פרמדיק אני"

 להודעה עד, אחרים חולים לבתי ומטופלים נפגעים לפנות אנחנו נדרשים, במרכז גדול חולים בבית

 . חדשה

 התייחסות שום קיבל לא ,רפואי צוות כלפי אלימות בעקבות ,כזה חירום מצב למה מבין לא אני

יש לזה . החירום שירותי בפעולת ולשיבושים לטיפול חולים בהפניית לעיכובים גורם זה. בתקשורת

השפעה גם על העבודה של הצוות הרפואי, ובמקביל גם על אופציות מתן העזרה לחולים ואנשים 

 שנמצאים במצבים שדורשים סיוע מיידי. 

 בלי לאלימות חשופים יהיו רפואי צוות שאנשי ייתכן לא, החולים בית תגובת את לגמרי ומצדיק מבין אני

 ".עליהם להגן שיכולים ביטחון אנשי

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 ורפדו בשל חוקט 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

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

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



 

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

 אנו נמשיך ילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.תפקודן התקין של מערכות מצ

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 
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