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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

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

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

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

ם ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירו

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

 כדי לתקנו.

שבתה נמצאה בסכנת חיים אחרי המתנה של יותר מיומיים בחדר מיון עם  ,אסתיסיפורה של לפניכם 

 :, כך שהיא בחרה באופציית הרפואה הפרטית היקרהובלי מיטה פנויה במחלקה בתוספתןדלקת 

, שעות 30 כעבור .עילפון סף עלונמצאת  עזים כאביםכשהיא סובלת מ לחדר מיון בתי עם הגעתי"

  התוספתן. התפוצצותב התברר שמדובר

 מבניין ברגל טורטרההיא בנוסף, . מיטה ללא במיון בהמתנה ישבההיא  ,הראשונות השעות 4/ במהלך

 . שפוזלא בהמתנה במיון מיטה לה נמצאה שעות 4/ כעבוררק  .ובדיקות לברורים לבניין

 לניקוז ההמתנה במהלך .אהמל בהרדמה המתבצעלא פשוט  תהליך, לניקוז נקראה היא זה בשלב

 . המיטה את לפנות התבקשנו

 ירהזלהח התבקשתי, למיון שהגענו לאחר שעות 00-כ ,הדלקת את לנקז כושל סיוןינ של שעה לאחר

 .נשמתה את ומקיאה הבטן עלשוכבת , רדומה חצי כשהיא במיון למסדרון

 לפי שצריך כפי מההרדמה להתאושש לה שיתנו לחלופין או ,סוףסוף  למחלקה אותה שיעבירו ביקשתי

 שהיא מצב שאין שהבהרתי לאחר רק. קובעתה שאיני לי והבהירה סירבה במקום האחות. הנהלים

 .במחלקה מיטה לפתע לה הנמצא, חובכלכך  שאתנגד ואמרתי במצבה למיון עוברת

 .להקיא דלי לה להביא פנוי אחדאף  היה ולא בישיבה, היה הצוות במחלקה

 צורך ואין ,בצום היאש לב שמו לא כללהם בש התברר ,קורה מה לתיאכשש םצו ימי 3 לאחר ,בהמשך

 באופן מתפשטת שהדלקת התברר דם בדיקת כשדרשתי ורק נכשל שהניקוז מכך התעלמו כן כמו. בצום

 .מסוכן



 

לבית חולים  אותה העברנו ,חיים בסכנת שהילדה שאמר ררהפי הרב עם עצותיהתי לאחר ,זה בשלב

 בכניסה לנו חיכו כבר המצב חומרת שעקב ,מומחה ולרופא למרדים פרטיבאופן  שילמנו שםאחר, 

 .הנקז של תקינה התקנה עם יצאה היא דקות 10 תוך. לבית החולים

 "!!!ועשירה בריאה שאני מזל איזה

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

, 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

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 ימומשו אף הן, עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי.

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות כתמער. 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 תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, יס למטרהולהפציר בכם להתגי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


