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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 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

אלא גם , על לחץ וצפיפות בחדר מיון שקשים לא רק לחולים ,פיקרסקי יובל מיכלשל  לפניכם סיפורה

 :למלווים שעוברים חוויה פיזית קשה ומתישה

 הבלתי העמידה על הרפואי לצוות והערצה הערכה מלאת אני: פנימית במיון אבא עם לבן לילה"

 בחולים מפוצץ המיון וחדר בלילהחמש , שלוש, השעה שתיים. הגיוניים לא ולחץ עבודה בתנאי אפשרית

 . שקט של רגע בלי

, הצפיפות - מיון בחדר חולים נמצאים בהם מהתנאים ובעתה גועל, נפש שאט מלאת אני בזמן בו

, לתוצאות, לבדיקות מיותרת בהמתנה סופיות האין השעות, ההתייחסות חוסר, הפרטיות אבדן, הרעש

 . שפוזלא

 ,במיטה החולה - (מאחד יותר מרשים לא הם, יחיד מלווה) 'למלווים כסאות בלי' מדיניות על ומילה

 ? הגיוני למישהו נראה זה! ?שעותשמונה ועשר , שש לצדו)!(  לעמוד אמור והמלווה

 בין, במסדרון שמסתובבים מלווים אבל. ההסבר זה - טיפול לתת הרפואי לצוות מפריעים סאותיהכ

 .תבין לך. מפריע פחות זה - הצוות של הרגליים

 שם גם. פנימית במחלקה שפוזבא מסתיימות( המתנה ועוד המתנה של 5 לפחות ןמתוכ) במיון שעות 8

 .אחר לפוסט כבר זה אבל, טוב יותר לא המצב

 ".20/5 פברואר, ישראלית למציאות הבאים ברוכים

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיהאשפוז 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 מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה , 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 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

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

 אנו נמשיך .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים, ייםתפקודן 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


