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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.

פשר לאשפז את בעלה במחלקה המתאימה, ש', על העומס בבתי החולים שלא א של הסיפורלפניכם 

 :בסכנת חיים למרות שהיה נתון

 בדחיפות אותנו ושלחו ,52% הייתה שלו החמצן ספיקת, חולים לקופת והלכנו לנשום קשה היה לבעלי"

 לו נתנו. אבל לא היתה ברירה והלכנו לבית חוליםאמרו לנו שכל חדרי המיון בעיר עמוסים, . חולים לבית

 . ככה שעה עוד שורד היה לא הוא מיד מגיעים היינו לא שאם ואמרו חמצן מיד

 לאשפז לנו הציעו. במחלקה לאשפוז מקום היה לא בבוקר גם אבל, הלילה וכל מהבוקר במיון נשאר הוא

. קשה כל כך להישאר בתוך כל זה, ולאחיות ולרופאים המיון של ההמולה כל בתוך, במיון להשגחה אותו

 ושחררו חמצן בלון לו נתנו. הברורה החיים סכנת למרות להשתחרר ביקש הוא. אין מספיק זמן לטפל

 .אותו

 אין, במיון רק לאשפז אפשר – סיפור אותו ושוב, למיון שוב חזרנו, בבית התעלף הוא יומיים כעבור

. הביתה הלכנו ושוב , עם כל הבלגן וחוסר תשומת הלב של המיון העמוס,לילה עוד חיכינו. אחר מקום

 .שבוע עוד, המיון לחדר שוב, החולים לבית נחזור, יהיה מה יודעים לא ואנחנו בבית הוא עכשיו

 משפחה בני של בהשגחה בבית נמצאו ,חיים בסכנתהוא  כרגע אבל, ישתפר שמצבו מקווה מאד אני

 ".בלבד

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 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 חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

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

 אנו נמשיך ות באיכות החיים.תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכ

  .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


