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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.

על המחסור באחיות וצוות סיעוד בבתי חולים שגורם למצבים , /102מספטמבר  ,של א' הסיפורלפניכם 

 :נעימים למאושפזים ושפוגעים בכבוד החולה ופרטיותומאוד לא 

 נשארתי. השתן בדרכי חריפה דלקת בשל פנימית במחלקה בירושלים גדול חולים בבית התאשפזתי"

 .  ימים שלושה למשך למעקב שם

 לזוז יכלה לאו לגמרי סיעודית היתה מהן אחת. מאוד מבוגרות נשים 3 עוד איתי מאושפזות היו בחדר

 בעיות מיני כל ועוד בכליות מאבנים סבלה , היאבנוסף .בגופה גדול סרטני מגידול קשים כאבים בשל

 .רפואיות

 לה שתחליף כדי לאחות לקרוא לחדר במקרה שנכנס מאח הגברת ביקשה ,המאוחרות הבוקר בשעות

 . לה יחליף שגבר נעים לה היה שלא מפני אחות דווקא ביקשה היא. בצואה מלא שהיה ,הטיטול את

 ואותה נוראי מריח סבל כולו החדר!! הגזמה בלי! שעות חמש במשך שתגיע לאחות חיכתההזו  שהיהא

 של בלכלוך שכיבה בשל שלה הנוחות חוסר הרגשת את גם לציין מיותר .התביישה כך כל אישה

 ... עצמה

 המשיכה היא. שינה כדור לקבל מהאח וביקשה ,כאביםה בשל רדםילה האישה הצליחה לא לילה באותו

 לה מבטיחים פעם כשכל( פעמים שלוש בערך) נכנס שאח פעם בכל לילה באותו פעמים כמה לבקש

 . לה מביאים טוושאוט

 "'...לישון לך שיעזור משהו ביקשת ,הנה': ואמרה ביד כדור עם האחות הגיעה בבוקר וחצי בחמשרק 

מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  עודכנה מערכת התקינה הקובעת את 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  4162עדת גרמן משנת מסקנות ו .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"

 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

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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


