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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

תושבת הדרום שחלקה איתנו את התסכול הרב שהיא חשה לגבי המחסור ', אה של ורסיפלפניכם 

 :לטווח הארוך כתוצאה מכך והנזק שעלול להיגרם ,בתורים לטיפול בחולי סכרת

 . לשנה משנה עולהבארץ  סוכרת כחולי המאובחנים האנשים מספר"

 .דרום מחוזב מחוזי סוכרת רופאבכלל  אין חוליםהקופת אחת מל

בעומס מטורף ולא מצליחה להתמודד עם  שנמצאת סוכרת מרפאת דרום מחוזב יש בקופת חולים אחרת

 . מספר המטופלים

 שעלולה בגפיים עצבית למחלה, (בדיאליזה כלומר לצורך) כליות ספיקת לאי מביאה מאוזנת לא סוכרת

 . מוחיים רועיםיולא לב למחלות, וורוןילע, םירגלי בקטיעת להסתיים

 בעוד נכות ותאצבוק דיאליזה לטיפולי יוזרמו רבים כספים, היום בסוכרת בטיפול משאבים יושקעו לא אם

ומה המדינה ? מה האינטרס של קופות החולים לגרום לעצמן עוד הוצאות בעתיד, אני לא מבינה .כעשור

אם היא ממילא תצטרך לשלם להם קצבאות בעוד כמה שנים , מרוויחה מהחיסכון על חולים עכשיו

 "?ועוד יותר מזה, ולבזבז את כל מה שנחסך

מיטות , האחיות, הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי  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"



 

 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


