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 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

, מתישה ומאכזבת עם מקרה חירום במערכת הבריאות, על חוויה מייאשת, אורית של הסיפורלפניכם 

 :המטופלים שמחכים שעות על גבי שעות ולא מקבלים יחס הולם ועל התסכול המצטבר של

 אכן הבריאות שמערכת לי הבהירו, במיון כך ואחר ח"בקופ 20:00 עד 10:00-מ משפחתי ערב 'בילוי'"

 . כולם, החולים ובתי החולים קופות - קורסת

 הם. מחשבב התיק על אלא עלינו הסתכלו לא כולם כמעט, שונות ומערכות, אחיות, שונים רופאים עברנו

 אנחנו. הבא ליעד אותנו העבירו רק אלא, אותנו בדקו לא הם. ח"ובכסת נתונים בהקלדת עסוקים היו

 . לעתיד 'משפטי קייס' רק היינו

 ואף ,וחרד כואב ילד היינו שם עם. דקות 55 בממוצע המתנו( וכדומה אחות/בדיקה/רופא) ליעד יעד בין

 על. בקבלה שקיבלנו המספר עם הפתק על לשמור זה חשוב שהכי לנו נאמר. אותו בדק באמת לא אחד

 . הילד על לא. הפתק

 התפרצו הם. בה שהאמינו מהמערכת ומאוכזבים כועסים, מיואשים אנשים עשרות עוד היו איתנו יחד

 מצב באותו היינו כולנו. שאפשר מי כל ועל הפקידות על, הראשי הרופא על, הראשית האחות על בזעם

 שהוא ממה באמת לדאוג שצריך מישהו לא, חשובים לא, מפורסמים לא, עממיים היינו כולנו. מייאש

 . חושב או מרגיש

 על להקל וניסיון התבוננות הקשבה יותר אך, והדמיות צילומים, מכשירים פחות, מחשוב פחות היה פעם

 ? כך כל ומשפטית ביורוקרטית, לטכנית הבריאות מערכת הפכה איך. הרופא לא שפנה האדם

 ".הפרטית למערכת שעוברים אלו את להבין מתחילה אני רב בעצב

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 אותהברי 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

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


