
 

         07/05/00/5  

 

 

 ארנון אפק 'פרופ, ל משרד הבריאות"מנכ
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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 " 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

שאביה אושפז במצב של תרדמת בתנאים קשים וכמעט ולא זכה ליחס או ', ה של סורסיפלפניכם 

 :יום לפני הבחירות, 00/5במרץ  1/-הסיפור הגיע ב. החוליםלטיפול בשל הצפיפות בבית 

 עוד שמתפגרים הזקנים כלשל  פנימיתכי זו ה', חרא פנימית'מייצגת ' ח-כנראה ה, ח׳ לפנימית נזרקנו"

 להתפגר בתרדמתשלי  אבא את השליכו .פה ואין צריךש מכשירים, במסדרון שתן של ריח. הישני

 . היוקרתית הקבמחל מקום לתפוס לא כדי ודוחה זולה הכי במחלקה

 את יזרקו שלא וידאגו שצריך למי טלפון שירימו ,להם להצביע זמן מחר לי שיהיהאיזו מפלגה רוצה  אם

, אבא ליד במיטות 'אלימים חיידקים' עם חולים שניפה  יש .זול הכי זה בהש במחלקה להתפגר שלי אבא

 . ממש נפלא. אליו שניגשים ואחרי לפניידיים  לחטא צריך

 בינתיים!!! הגיע רופאהש ועד פנימיתמחלקה הל נכנס מונשם תרדמת שחולה מרגע שעות 5עברו , אגב

 עם בחדר חולים ארבעה. לב שמו ולא ההזנה שקית נגמרה, שעות 1 כבר אינפוזיה לו לשים שכחו

 הרבה יש שבפנימית אמר לב נמרץ מטיפול החמוד לוי ד״ר .בוהק צהוב אזהרה ושלט דבקיםימ זיהומים

  .מאצלו זיהומים פחות

 לחולים שמתייחסים איפה, לשם לחזור רוצים רק אנחנו, קרדיולוגי נמרץ טיפול מחלקת את לשבח אציין

, בשם בלבד 'מוגבר טיפול' קיבלנו ',פנימית נמרץ טיפול' לנו אמרו. עתידית-גופה כאל ולא אדם בני כאל

 . 'שם אותם זרקו אז מתפגרים הישני עוד שבמילא הזקנים של החדר'בפועל זה ו

. בעצמי הזו בזוועה נתקלת ופתאום שנים גבי על שנים שלנו המטונפת הבריאות מערכת על קוראתאני 

 ".דמיון כל על עולה המציאות

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתי האשפוז 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 מהצפוי עקב 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, 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


