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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 חוויותיו כסטודנט לרפואה במערכת שלא מסוגלת להעניק למטופלים כבוד , אלעד של וסיפורלפניכם 

 :ותשומת לב ראויה בשל עומס ומחסור במיטות וחדרי אשפוזבסיסי 

 מה וכל מטופלים, מטפלים פגשתי, הרפואית למערכת נחשפתי הלימודים ובמהלך לרפואה סטודנט אני"

 עצמה המערכת אולם ,במערכת שעובדים האנשים על לומר חיוביים דברים הרבהיש  .שבאמצע

 ובמיוחד רפואי לטיפול הזקוקים באלו בעיקר שפוגע מה, משאבים של משווע מחוסר וסובלת מתפוררת

 . כלכלית מבחינה החלשות בשכבות

 במחלקה, במסדרון מאושפזים ראיתי שבה הראשונה הפעם הייתה ביותר לי הזכורים האירועים אחד

 לא,  לכל חשופה, במסדרון אונים חסרת מטופלת שוכבת .קשה היה המראה החולים. בבית פנימית

 היא ,המחלקה מנהלת עם בשיחה. בחייה הקשים מהזמנים באחד פרטיות של קטן לחסד אפילו זכאית

 המיון חדר בו יעמדו לא שאם מטופלים של מסוים למספר אותם מחייבים :ברירה שאין לי הסבירה

 ,אשפוז חדרי מספיק שאין הפריע מאוד להם שגם וניכר לבעיה רגיש מאוד היה הרפואי הצוות. יקרוס

 . דבר לעשות בכוחם אין אבל

 איך? לו אגיד מה .מאוד פחדתי במסדרון המאושפז למטופל 'קבלה' לעשות שנשלחתי הראשונה בפעם

 והבדיקה הרפואי השאלון במהלך פרטיותו על אשמור איך? בחדר ולא במסדרון הוא מדוע אסביר

 המאושפזים למטופלים שביצעתי הקבלות, התבדו לא חששותיי? אותו להפשיט נדרש אני בה, הגופנית

 ומטופל מטפל הכובלת המוזרה מהסיטואציה להתעלם אפשר אי .לימודי במהלך מהקשות היו במסדרון

 . שלילית ובאווירה דעת בהסחות ומלאה פרטיות נטולת, מלחיצה סביבה אל

 לעצמם לדאוג מדי החלשים לאלו והדאגה הבריאות מערכת שחוסן כולנו ונבין יבוא יום כי תקווה כולי

 מטופל של קבלת ההשפלה תיחסך לרפואה תו1הסטודנטים של הבאים ומהדורות הלוואי. עליון ערך היא

 ".במסדרון מאושפז



 

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

, הנוכחיתהתקופה  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"

 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 

 נו נמשיךא 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

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


