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 ארנון אפק 'פרופ, ל משרד הבריאות"מנכ

 יעל אנדורן, לית משרד האוצר"מנכ

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

  , שלום רב

הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של , סיפוריהם האישיים

 במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנ, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

שנזקקה למשאבים וציוד שמערכת הבריאות , באמה הקשישה יעל הטיפול הלקו' דשל  לפניכם סיפורה

 :הציבורית לא יכולה מסוגלת לספק

 . חמיצות הרגשת שמשאירה מתפקדת לא מערכת סתם. ומוות חיים על לא, קטן סיפור"

אותה  הפנה, צילםהוא  .ח"קופ של לאורטופד הלכהו בירך מכאבים סבלההיא  .33 בת מחר שלי אמא

 מהאוטו שכשיוצאת, לה כואב כי מקל עם הולכת וישעכש זקנה סתםאז היא . עזר לא. לפיזיותרפיה

 של טופדרלאו שוב הולכתהיא , כשנמאס פעם דימ. לבד זזה לא הרגל כי היד עם לרגל לעזור צריכה

 . לרופא האמנו ואנחנו .זקנה ,לעשות מה שאין שאומר, ח"קופ

 עם עצמאית מאישה. נסבל בלתי לסבל גרמה תזוזה כל פתאום, במצב הרעה חלה שנים שלוש אחרי

 .לתלותית הפכה היא כאבים קצת

 :לפרטית ועברנו הציבורית המערכת על ויתרנו

 במפרק שחיקה שיש הראשונה בפעם ואיבחן, לצילום אותנו ששלח, חולים בבית פרטי לאורטופד הלכנו

 .להחליפו וצריך הירך

 לגרוב, להתלבש אפשר אי כלומר - המפרק את לכופף אסור שבהם שבועות שמונה יש כזה ניתוח אחרי

 תחבושות לשים גם צריך. באסלה ל"וכנ מיוחדת כרית על רק לשבת אפשר. יםינעל לנעול או גרביים

 .החולה ליד שיהיה מישהו צריך כלומר ,כשקמים הרגליים על אלסטיות

 קופת. שבועות 4 אחרי תור התפנה במזל, המשלים הביטוח בהשתתפות פרטי בסוף ניתוח עברה אמא

 .בבית חולים שיקום שבועיים קיבלנו ובסוף התעקשנו, שיקום לאשר סירבה חולים

 כלומר. גילאית היא והאפליה. גריאטרי ושיקום, לצעירים שיקום: שיקום מחלקות שתי שיש גילינו ואז

 5: גריאטרי לשיקום מופנים המבוגרים ואילו. בחדר משתקמים 0-3: לשיקום מופנים הצעירים



 

 כך על בונים ולמעשה תקינה-בתת המחלקות. אחד שירותים חדר על, בחדר משתקמים

, הניתוח לאחר שדרוש, ההליכה תרגול לצורך. סיעודי מטפל או משפחה בקרוב ילוו שהמשתקמים

 לעזור, שהבאנו הישבנון את לשים) בשירותים שימוש לצורך, המשקמים לטיפולים הירידה לצורך

. בטיטול להשתמש אמא את חייבזה , אחד שירותים חדר על נשים 5(. סליחה ,התחתונים את להרים

 .הבקהיל לטיפול ולחזור השיקום על לוותר והחלטנו, יכאוןלד נכנסה אמאכתוצאה מכך 

 הגיעה שבועות 6 אחרי שרק כזו היא הפרוצדורה אבל. צמוד מלווה שצריך לכך מודע לאומי ביטוח

 לאמא שמותר שאישר לרופא חזרנו שבו ביום הגיעה האחות. אמא של המצב את לבדוק אחות

 .להתכופף

 בני כלכליות אפשרויות אין אם. עלינו נפל לאמא ליווי מציאת של הכלכלי העול שבועות 6 במשך

 לקבל אפשר אי: יקר זה אפשרות אין ואם, שבועות לשישה מהחיים זמן פסק לקחת צריכים המשפחה

 כפול, לשעה שח 40-כ עולות הישראליותוהמטפלות , קצובה לתקופה וילעכש וימעכש זרה עובדת

 .שבועות שישה

 אינה שידו מי עושה מה אבל. הזו לפרנסה נואשות זקוקה שהיתה לבחורה באהבה הכסף את שילמנו

 "?מהעבודה להיעדר לעצמם להרשות יכולים לא שקרוביו? משגת

מיטות , האחיות, הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה  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"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים שראלי 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


