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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

 :אפילו בערים גדולות ומרכזיות, על הקושי ההולך ומתגבר לקבל תורים לבדיקות 'נשל  הסיפורלפניכם 

 .לבדיקות לחכות והצורך אפשרויות על קטנה בדוגמא רק אלא, מטורף בסיפור מדובר לא"

. אליה שהופניתי( דחופה לא) בדיקה לתאם כדי קופת חולים של למוקד( .11.10.1) היום התקשרתי

 משתי באחת לתאם ניסיתי, ירושלים-אביב תל ציר על שאני נעה כל הזמן לכך מביאים שהחיים מכיוון

 .להיפך ולא שלי ז"ללו הבדיקה את להתאים לי יאפשר שהמבחר מחשבה מתוך, בדיקה הללו הערים

 לי שעדיף ציינה המוקדנית אביב ובתל( לטובה הופתעתי) הבא מהשבוע החל תורים לי הוצעו בירושלים

 )!!!(. לפברואר עד תורים אין כי, ירושלים עם להישאר

 האלו הערים ושתי להתנייד היכולת את ם/להן שאין נשים/א כשיש בעיקר, ומרגיז מדהים הזה הפער

 .ומבחר אפשרויות יחסית יש ועוד ,בפריפריה אינן

 כדי להתנייד היכולת לי הייתה ולא וקריטית דחופה הייתה הבדיקה בו במקום להיות רוצה הייתי לא

 .האפשרית במהירות להיבדק שאזכה הסיכויים את להגדיל

 "...הארץ ברחבי ולטייל אופציות עוד על להתעקש כדאי, היכולת את ם/לכן יש שאם כנראה

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"



 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

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

 .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת תחשיבו 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


