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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

על העומס , רופאה ששיתפה אותנו בזיכרונות מהתמחותה בבית החולים', אורה של סיפלפניכם 

 :היומיומית של אנשי הצוותוהצפיפות שהיו מנת חלקם 

 למחלקה הכניסה דלת פתיחת עם. גדול בעצב, תמיד כמעט, התחיל החולים בבית שלי העבודה יום"

, המסדרון של העגומה התמונה מולי נגלתה, בשנה שהושל או יומיים לאולי פרט, יום בכל, הפנימית

 . 'פרוזדור עם מחלקה' קראנו זו לתמונה. מטופלים שוכבים ןעליה, אשפוז במיטות בחלקו החסום

 היא החולים בבית פנימית שמחלקה לכך התרגלנו וכבר, ביותר נדירים, חג ימי היו 'פרוזדור בלי' ימים

 על המשגיחים משפחה ובני מטופלים, כסאות, פרגודים, במיטות מאוכלסים שמסדרונותיה מחלקה

 .החולים יקיריהם

 צורך בלי, חלק היה המסדרון דרך לחדר מחדר המעבר! 'פרוזדור בלי' בימים המחלקה היתה יפה כמה

( מלוכלכים או למחצה שבורים) פרגודים היו לא, הנייד והמחשב הרפואיים התיקים עגלת עם לתמרן

, נענשו שלהם החולי שבגין וגברים נשים של מושפלים, מיואשים, מיוסרים מבטים לא, בדרכנו שעמדו

 .במסדרון הממוקמת מיטה על לשכב עליהם, להם מסיבה שמחלתם לסבל ומעבר

 של ממבטם התחמקות סיונותינ וללא זמן של לחץ ללא, נעים ביקור הוא 'פרוזדור בלי' במחלקה ביקור

 .כבוד ולמעט לפרטיות, לעזרה המשוועים, במסדרונות המטופלים

, השנה במהלך ימים שהומשל יותר לא, כאמור, 'פרוזדור בלי' במחלקה ביקורים קיימתי בהם בימים

 ".יותר טובה רופאה שאני הרגשתי

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"

 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, תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים

  .בפועל מיושם בהלטו שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


