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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

שבה  שליווה את אביו המאושפז בבית חולים ומתאר את המצב במחלקה, לפניכם סיפורו של גיא חצרוני

 :ואין מספיק רופאים ואחיות לטיפול בכולם, חולים חסרי ישעה

 .5 מחדר החולה זועק '!מכלום לי איכפת לא! חדר אותי תזיזו לא'"

 וההוראות ממיון מקרה מגיע, ברירה לי אין אבל': בעדינות אותו לשכנע מנסה הראשית האחות, מנאר

 והתחננתי בחדר משוגע איתי היה אתמול', האיש צועק, 'לי מזיז לא' -. 'עבורו הזה החדר את לפנות ןה

 . 'אותי להזיז מצליחים תכםא נראה עכשיו, הסכמתם לא, אותי שתעבירו

 מרכז, חולים בית - חאפלה, קולות בקולי שרים, מסביב מבקרים 0/, צעירים שני 7 בחדר נתייםיב

 . 00/5 ינואר, הארץ

 אני .דבר בכל עזרה צריך הוא, טוב לא באמת, טוב לא ומצבו מבוגר הוא, באורתופדית שוכב שלי אבא

 שעה לאחר... וממתין, וממתין למיטתו חוזר ואני, עונה תמיד היא ',תיכף, כן כן' :בו לטפל ממנאר מבקש

 ... חולפת שעה ועוד, כהרגלה עונה היא', מייד, כן כן' :שוב

 . ישראלי ח"בי, 00/5 ינואר. שעות 1/, כן .שעות 1/ כבר ממתין טיפול צריך שהיה דחוף נושא

. 'עדיפויות סדרי לפי הכל, וטראומה מחלקות שתי על אחד רופא', מנאר מקוננת, 'לעשות יכולה אני מה'

 "'...רופאלו  הזמנתי הרי', מנאר שואלת ?',מוזנח להגיד למה'. אמרתי ',מוזנח ואבא' -

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 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 שראלי 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

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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


