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 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 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

בטרם עת בגלל חוסר תשומת לב למינון התרופות נפטרה  השסבת, יהודית פיקראששל  לפניכם סיפורה

 :שקיבלה בזמן אשפוז

 . יותר זה את להכיל יכולה לא כבר אני, בצורה כזו או אחרת להתייחס לא שלי הרצון למרות"

 לפי מחדש פעם כל שנקבעים במינונים נותנים הזה הכדור את. קומדין שנקרא כדור יש - סיפור שמעו

 מדללים, הכדור את לחולה 'זורקים' ופשוט הדם בדיקות אחרי עוקבים כשלא. לעשות שצריך דם בדיקת

 ימים למספר אם גם) סבל בהרבה שמלווה מוות. נפטר הוא ובסוף מים של כמו למצב שלו הדם את

, בגלל תנאי העומס, חוסר תשומת לב .של הרופאים חוסר תשומת לב בגלל מיותר מוות, (בלבד

 .מהסיפור זאת היא שלי סבתא? יודעת אני איך .שמביאה לאסון

 [צוות מכתבים לבריאות  -תרופה נוגדת קרישה לדילול דם קומדין היא: הערה[

 מספר נעדרנו ולכן ,המשפחה ישבה שבעה, בזמן שסבתא היתה מאושפזתאבי נפטר ? למה זה קרה

 .היו שם כדי להשגיח בכל רגע ולא ממיטתה ימים

 הכאוס שבגלל על לך תודה. ומנוהלת מתנהלת את בה הנוראי הכאוס על ,ישראל מדינת ,לך תודה

 ".לעולמה הלכה שלי סבתא, הזה

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

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

 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


