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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא " 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

יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

משום שהאחיות עסוקות מכדי לתת , על ההזנחה ממנה סבלה בזמן האשפוז, יעלורה של סיפלפניכם 

 :שהם זקוקים להלחולים סיעודיים את העזרה 

 .כיוון מכל והשפלות עלבונות. בחיי לי שהיו ההזויים השבועות אחד. באשפוז שבוע סוגרת"

 .ובירכיים בברכיים והנמקים בגב השברים בגלל לבד להתקלח יכולה לא

 (.ראש וחבלת לנפילות מחשש) לבד ולהתקלח מהמיטה לבד לקום עלי אסרו מבחינתם

 ...סיעודית אבל צעירה

 כל לה שזכיתי היחידה המקלחת. אותי שקילחה עזרה חוכמ נחמדה מישהי היתה רביעי שביום מזל

 .מחליפים לא. בדם ומלוכלכים מסריחים המצעים. השבוע

. סיעודית שאני מהעובדה מתעלמים הם אז. צעירה אני אבל. במחלקה הסיעודיים הזקנים לכל דואגים

 .בנידון לעשות דבר שום לי ואין לדבר מי עם ואין עצמי של מהסירחון נגעלת ,במיטה שוכבת

 מי עם שתדבר הבטיחה. עכשיו כאן שכתבתי מה כל את לה אמרתי. והתפרקתי האחות היתה עכשיו

 במהלך נחמדות אחיות כמה כבר זה את הבטיחו אבל. נחמדה היתה. בי שיטפלו כדי בוקר מחר שעובד

 .לכלום מצפה לא אז. השבוע

 כל. וריד למצוא הצליחו לא. מידרדרות הבדיקות כי דם שוב לקחת באו שבצהריים אותי הרס והכי

 להגיע צריך( וחצי עשר בן) שלי שהבן ידעתי כי שינקו ושוב שוב ביקשתי. דם בכתמי התמלאה הרצפה

 .זה את כשראה קשה הגיב הוא. ניקו לא. לחרדה ייכנס זה את יראה ושאם

 .עצמם של הזנב אחרי ורודפים לשנייה נחים לא הם. הצוות על כועסת לא אפילו ואני



 

 ".20/5 בישראל הציבורית הרפואה

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים 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"

 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 דע, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


