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 ארנון אפק 'פרופ, ל משרד הבריאות"מנכ

 יעל אנדורן, לית משרד האוצר"מנכ

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

  , שלום רב

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

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

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

אנו . ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנ, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

שעובד של הצוות השחיקה וחוסר הריכוז , על העייפות, רית בחדר מיון'סטאז ',חשל  הסיפורלפניכם 

 :ואינו מצליח לתת טיפול איכותי וראויללא הרף על סף התמוטטות 

 : שלי' מהסטאז סיפור הנה"

, צפוי באופן. שלנו במשמרת לא לפחות, מת לא אחד ואף הגיע הבוקר. בשלום עברה ראשונה תורנות

 אני. איטי יותר, החלטי פחות, ממוקד פחות נעשה, מתעייף הרופאים צוות יותר מאוחר שנעשה ככל

 . והתארגנות למחשבה עצירה מצריכים בבוקר פשוטים שהיו דברים איך עצמי על רואה

 אחד ועוד חולה עוד, נוסף יום מתחיל ומיד, שלו רנותוהע העייפות רגעי על, מסתיים אחד עבודה יום

 מספיקה לא שאני. אהבתי שבבוקר, החולים את כבר מחבבת לא שאני עצמי על מזהה אני ומתישהו

 . מדויקת ולא מתנשאת לי יוצאת שהיא או מונעת רפואה על העצה את להם להוסיף

 שנשאר הצוות. נהדרת ההפסקה אבל סדרב האוכל, אוכל הפסקת. מתחיל ואחר נגמר עבודה יום עוד

 משחררים בקושי כבר, איטיות יותר ההחלטות, עייפים שנינו. והתורן אני ונשארים הולך 00:00 עד

 פספסנו שלא יבדוק ערני תורן בבוקר ומחר באשפוז שארישי עדיף חולה שקצת מי כל, מהמיון אנשים

 . כלום

 050%-ב בלילה בעשר נסגרות לא בה שהפנימיות פריפריה של גיהפריביל זאת, גרועה רפואה זאת

 . שעות 8 כל מתחלף הסיעודי שהצוות מזל. עייפים רפואת זאת. לילה כל לא לפחות או, תפוסה

 מהמיון עמוסים יותר במקומות תורנויות שעושים חברים של סטטוסים קוראת אני, אחרי ימים כמה

. לשעתיים לישון ויכולתי חולים היו שלא כמעט כבר וחצי בארבע, כן. מקנאה ולא, שלי החביב הפריפרי

 . צרוף אושר

 . ינצח הוא, חוכמה לא גם וזאת עצמי של בגוף להילחם כיף לא זה



 

 מישהו עקץ הוא. פלסטיק קופסת בתוך, גדול שחור נדל האחיות דלפק על חיכה כשהתעוררתי

 שאבדוק מחכה גם הוא כאילו נראה, נחת בחוסר מסתובב, חי, למיון בקופסא אותו הביא והמישהו

 . הולם סוריאליסטי סיום. אותו

 ".הכל יתחיל שוב מחר

מיטות  ,האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים 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

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

 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 שראלי 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

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

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

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


