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 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 הקשיים שמערימות קופות החולים על מטופלים , 00/5ממרץ  בוגוסלבסקי שלוםו של ורסיפלפניכם 

 :גם במקרה של מטופלים סיעודיים שאינם יכולים לתפקד בכוחות עצמם -כדי לחסוך בהוצאות 

 . שלנו המהממת הבריאות מערכת על סיפור קבלו"

 את העבירה היא אז היו לא מיטות, למיון אותה לקחתי. חלקים לכמה הכתף את ושברה נפלה שלי אמא

 רק, חכו. פנויה מיטה שמצאו איפה, גרון אוזן אף במחלקת אותה שמו כ"ואח גלגלים בכיסא הלילה

 .התחלנו

 ושאלו שבוע לעוד ניתוח קבעו, בסוף. חדשה להודעה עד באשפוז אותה השאירו אז, אין לניתוח תורים

 על גם, תופת בכאבי גם, היא אז. באשפוז להישאר או אז עד הביתה ללכת מעדיפה היא האם אותה

 לא. המשובחים מן לא כללי בריאות במצב וגם מתפקדת יד בלי גם, סוס לעלף שיכולים כאבים משככי

 .להישאר העדיפה. לבד וגרה, לתפקד במצב

 ודורש מגעיל מדבר, צועק. חולים מקופת נבלה איזה אותה מעיר, להירדם שהצליחה איך, אתמול אז

 הביתה ללכת במקום אשפוז על הרפואי הביטוח כספי את בפאנאן לה מבזבזת שהיא מת מי למה לדעת

 .לניתוח שם ולחכות

 הסתבכה שהיא, בכלל ורגליים ידיים בלי גם מסתדרים שאנשים עונה והוא המצב את לו מסבירה היא

 והיא, הניתוח לפני יומיים קורה זה. כסף מלא ממנה לדרוש הולכים והם בעיות לה יהיו, הקופה עם

 .דלת'ת וסגור מהחדר עוף, השלמה הרפואה איחולי על תודה לו אומרת

 . יגיע כשזמנו נתן שהוא יחס אותו יקבל אינשאללה, הזה הבחור, עכשיו

 "?איתם עושים מה, החולים קופת לגבי אבל



 

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

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

 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


