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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.

שמצב מערכת הבריאות ובתי החולים הקורסים  -בדיוק כמונו  -שסבורה , חני זיו של הסיפורלפניכם 

 :להיות בראש סדר העדיפויות הלאומי, בפרט לקראת הבחירותחייב 

 .להצביע אלך לא במרץ 1/-ב"

 . להתאשפז כנראה אאלץ ומחר האחרון בחודש פעם אחר פעם המיון בחדר מבקרת עצמי מצאתי לצערי

, מושפלים, מין, שייכות, תואר, מעמד הבדל ללא אנשים. לאבק הופכים חולים איך ראיתי הזה במקום

 .אנוש צלם ומאבדים, מבוזים

 . אראה עוד וכנראה. שם ראיתי קשים מראות

 להיפגש לכנסת והמועמדים המפלגות לראשי מציעה הייתי בפאבים הבוחרים ציבור עם להיפגש במקום

 . החולים בבתי הפנימיות והמחלקות המיון בחדרי האנשים עם

 מערכת לקריסת שלהם ההצעות או הפתרונות את. החולים זעקת את מפלגה ראש מאף שמעתי לא

 . הבריאות

 . הבריאות ובמערכת החולים בבתי שנעשה מה את היום לסדר להעלות שיכול מי לכל קוראת אני

 בבתי הצחנה עם להתעסק המפלגות לראשי מציעה הייתי שרה של הבקבוקים עם להתעסק במקום

 השורצים מהחיידקים להתאשפז שצריכים ואלו והחולים הרפואיים הצוותים של הפחד עם. החולים

 . אדם בכוח מהמחסור. החולים בבתי

 מי שיהיה עד הללו הבחירות את להחרים להם קוראת אני. רבים מנדטים משפחותיהם ובני לחולים

 . הזה והמסוכן הנורא המצב את לשנות שיתחייב



 

 והעתיד וכולנו כחלון ולא י'ובוז ציפי של הרוטציה ולא, הדיור בועת ולא, האירני הגרעין אותי מעניין לא

 .בנמצא אינה הולם למרפא הבסיסית הזכות כאשר, לפיד יאיר של

 את משחררים אנחנו. אשמים כולנו. כולנו של עצום מחדל הוא החולים בבתי היום שמתרחש מה

 .להתקיים הזה למצב נותנים ואנחנו שנוצר למצב מאחריות הציבור בחרינ

 מהלחץ עשתונותיו את שאיבד רופא איך וראינו ,בוקר לפנות 25:22 בשעה המיון חדר בפתח ישבנו

 כשהיא מהמיון אותה וגירש גלגלים בכיסא שישבה 48 בת גלמודה זקנה על צרח בו שרוי שהיה

 .לטירוף קטנה דוגמא רק וזו. לסלקה הגוף בעל לשומר קרא ביטחון וליתר. נפשה על מתחננת

 לביתם הקרוב המיון בחדר שיבקרו מציעה אני. בחירות תעמולת בפייסבוק עכשיו שמפיצים אלה לכל

 לכולם קוראת אני. זאת לעשות מדי חלשים והנזקקים החולים כי. ברבים ויפיצו שם שנעשה את יצלמו

 .הבריאות ומערכת החולים בתי המצב לשינוי התחייבות שתהיה עד בחירות למרד להצטרף

 ".עיני וראות שראו למה האישית זעקתי זו. להצביע אלך לא אני

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  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

 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 רסתקו 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 של מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

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

 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

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


