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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

שלא נתונים לשיקול דעתו של  נהלים מיושניםעל , 0015סיפור קטן ממרץ  -עמיחי של  וורסיפלפניכם 

 :וגורמים לסבל רב למאושפזים, הצוות הרפואי בבית החולים

 . הרופא אסף החולים בבית ופדיתתהאור במחלקה מאושפזת, 00 בת, שלנו סבתא"

, חיתולים, ניתוח. נוםיהימהג הכאבים. מהמיטה לזוז יכולה לא. יםיהרגל שתי את ושברה נפלה היא

 . הכל, פלטינות, טרטק

 מ"ס 10-ל בקושי שנפתח חלון יש, בחדר שבורות ששוכבות נשים לשלוש. ומחניק חם שלה בחדר

 המזגן', בקבלה האחות לי ענתה, 'אפשר אי' :מזגן להן שידליקו ביקשתי. לנשום אפשר אי. עומד והאוויר

 . 'מחמם רק

 זה שנים 5 כבר'. קירור אין אז ,קיץ לשעון עבר לא עדיין והמחשב מחשב ידי על נשלט במחלקה המזגן

 שבועות כמה למחשב לוקח, ובחזרה לחורף קיץ משעון מעבר בכלמסתבר ש. האחות לי אמרה, 'ככה

 .מתענים והחולים להתעדכן

 הפתרון זה, 'היתה התשובה, 'מהבית מאוורר לסבתא תביאו'. היא סובלת נורא, שאלנו, אז מה לעשות

 ".'בשבילכם היחיד

מיטות , האחיות, מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים עודכנה 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 ישראל 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


