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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.

סטודנט לרפואה, שקרא כתבה על "מכתבים לבריאות" שהתפרסמה באתר  ,סיפורו של א'לפניכם 

 :"גלובס" וביקש לחלוק איתנו את נקודת המבט שלו מהצד של הצוות המטפל

 . בארץ הגדולים החולים מבתי באחד במיון לרפואה סטודנט אני"

 תואמים לא המתקנים. האחיות צוות עם ביחד, העבודה נטל תחת קורסים. תקן בתת עובדים אנחנו

 ולקבל עבודה 'לתקתק' מנסים שאנחנו כמה - ונכון, באוכלוסיה לגידולמותאם  לא האדם כוח, לתקן

 .חולים בודקים גם מקבילבש ,אדם בני עדיין אנחנו, מהר שיותר כמה אשפוז4שחרור של החלטות

 אלימות מפני עלינו ניםמג הם פעם לא כי, שלנו טובים הכי החברים הם החולים בית של הביטחון צוותי

 . ומלווים חולים של

 פה, אשמים לא אנחנו גם אבל, הוגן לא זה לייעוץ רפואי שעות לחכות .צודקים והמלווים החולים

 זו כימחדש,  יום כל אלא. זה קורה לנו לא רק פעם אחת בביקור חד פעמי במיון, מתסכל במצב ונמצאים

 .  שלנו עבודהה

 דווקאלכן אני . דעתכם את הבריאות במשרד שם לפקידים תשלחו פשוט. עלינו תאיימו אל .תצעקו אל

 ".חשוב משהו הזה בפרויקט רואה

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 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

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

 .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, להפציר בכם להתגייס למטרהו לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


