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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

רית לרפואה המביעה את התסכול העצום שחשים היא וחבריה מהמחסור 'סטאז ',אשל  הורסיפלפניכם 

 :בזמן שהמערכת משוועת לרופאים נוספים, לרפואהבתקנים לסטודנטים 

? ילדים ברפואת תקן כל על מועמדים 20 יש למה? ??התקנים איפהאבל  -סיימנו את הלימודים , נו"

 מחזור אנחנו? בפנימית להתמחות תור כבר יש למה. במערכת ילדים רופאי שחסרים ברור הרי

 זה. להם שמגיעים האבטלה דמי כל את לנצל הולכים מאיתנו והרבה פעם אי גדול הכי רים'הסטאז

 חלמאות? לעבוד איפה להם אין אם, לרפואה סטודנטיםלהגדיל את מספר ה, איך זה יעזור לנו !!זיוןיב

 .לשמה

 חלקי בכל, וחסרים נדרשים רפואה במקצועות חלקם, להתמחות לתקן מחכים צעירים רופאים עשרות

 מספר את העלו לא אך לרפואה הסטודנטים מספר את שהעלו משום? מדוע!(. בפריפריה גם, כן) הארץ

 לעבור שצריכים מי של התקנים מספר את מעלים לא מדוע - רופאים חסרים אם! המתמחים תקני

 ?רפואי אדם חובכ חסר יש בהם במקצועות רק ולו, בהתמחות הכשרה

 לעשות כדי הזמן את מנצלים שנה מחצי יותר כבר שמחכים מהסטודנטים חלק, וקשה עצוב ממש המצב

. עבודה בלי ידיים בחיבוק מובטלים לשבת לא העיקר, ל"בחו לעבודה להתקבל במטרה הבחינות את

 ".הזוי. בתקנים סרוח של עניין הכל. אדם חובכ סרומח קורסת המערכת כאשר זאת

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

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

 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


