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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.

עובדת במשכורת מינימלית ה ואשת מקצוע מנוסה הדמיהטכנאית , תמי גורביץ של הסיפורלפניכם 

, וזוכה ליחס מזלזל ולעגני למרות שהתפקיד שלה הוא מהחשובים ביותר בתהליך סטודנטיאליתברמה 

 -האבחון של בעיות רפואיות )פורסם לראשונה בפייסבוק 

https://www.facebook.com/tammy.pachter/posts/10152747504302695?pnref=story): 

 . שמע לא אחד אף, ידע לא אחד אף. בחיי לראשונה שבתתי אתמול"

 על דיווחה לא חדשות מהדורת אף אבל מגוחך שכר על במחאה הארץ בכל הרנטגן טכנאי שבתו אתמול

 שלא למי. העבודה את ויעשו שם יהיו שתמיד אלו. השקופים האנשים מרגישים אנחנו לחינם לא. כך

, CT בדיקות דרך, רנטגן מצילומי הרפואית ההדמיה סוגי כל על אחראיים הרנטגן טכנאי, יודע

 . ועוד MRI, ממוגרפיה, אולטראסאונד

 כך כל ללמוד יש כבר מה' או '?זה את עושה אחות לא? זה את לומדים' בשאלה נתקלתי פעם לא

? עושה כבר אתה מה', למנתח להגיד כמו זה. 'כפתור על ולוחצים לאיבר המכשיר את מכוונים? הרבה

 . ומלואו עולם היא שלנו העבודה. 'ותופר שחולה מה את מוציא, חותך

 שנות 5 לפחות עם אולטראסאונד טכנאית' מחפשים בהם עבודה לראיונות הולכת כשאני עדיין אבל

. 'בטוח לא אבל ש״ח 02-ל להעלות נצליח אולי, לשעה ש״ח 02' על איתי ומדברים מתביישים לא 'ותק

 . הדרג לרמי הרבה שווה שלא כנראה, שנים במשך שרכשתי, שלי הידע

 בראש שם אי היושבים לאלו וכמובן הציבור לידיעת להביא כדי לשבות שנמשיך מקווה ואני, שבתנו אז

, המקרים ברוב, בלעדינו, ניתוחים יתקיימו לא בלעדינו אבל, רפואי-פרא חוכ אמנם שאנחנו הפירמידה

 כתב1תחקירן לאיזה גם יגיע הזה שהפוסט והותק כולי. רפואה אין בלעדינו, מיון מחדר תשוחררו לא

 האחיות, הרופאים אצל שהיה כמו בדיוק, הנושא על כתבה ויעשו הכפפה את שירימו מפיק1בריאות

 ".שקופים לא, הרנטגן טכנאי, אנחנו גם. םיהסוציאלי והעובדים



 

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתי האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים

 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

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

 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 

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

  .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


