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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

המתארת את השגרה הקשה וההחלטות המייסרות , רופאה בבית חולים ',גורה של סיפלפניכם 

 :שניצבות בפניה בכל פעם מחדש בגלל מחסור בכוח אדם ובציוד

, לפניו קבלות 4 עוד לי היו. במסדרון הושכב הוא. בבתו מלווה, בלילה וחצי עשר השעה סביב הגיע הוא"

 . הקרובות בשעות זה במצב שאריי וכנראה, נושם, חי שהוא וראיתי עליו הצצתי

 אמרה שלו הבת. בלילה עשרה שתים סביב היתה השעה, אליו לגשת שהצלחתי עד כשעתיים לי לקח

. במסדרון להיות לו מגיע שלא ,אור כאן שיש, עייף שהוא, שואה ניצול שלה שאבא, כועסת שהיא לי

, במסדרון מהם 6, במחלקה חולים 40 לי שיש בשקט לה אמרתי סיימה כשהיא. איתה הסכמתי. שתקתי

 . חדר לי שאין לי צר כך כל, לי וצר

 לי אמר הוא. פרגוד עוד הבאתי, לגמרי אותו לכסות הצליח שלא פרגוד הבאתי, במסדרון אותו בדקתי

 הביאו, הבדיקה את לסיים הצלחתי לא. לי גם, בעיניים דמעות לו היו. שתקתי, השלישי בעולם כמו שזה

 היא. במחלקה מרוחקת לפינה אותה הכניסו, מוניטור בחדר מקום היה לא. ריאות בצקת עם אישה

 לנו אין'. ביקשתי, 'למחלקה בכניסה הדלפק ליד אותה שימו'. ידע לא אחד אףו, חשבתי ,שם תמות

 . וצדקה, האחראית האחות אמרה, 'נייד חמצן בלוני מספיק

 מרוב מדבר בקושי, מהבוקר במיון שהיה 13 בן איש, בוקר לפנות באחת, שעה אחרי אליו חזרתי

 ...לפניה שעות 30 ועוד שעות 31 כבר שעובדת רופאה ידי על במסדרון נבדק, תשישות

 מכם ואחת אחד כל -לשם תגיעו כולכם, אירן לגבי כםיעמדות ומה הצבעת מי בעד משנה לא זה

 עשרות על לבד שאחראי מתמחה לרופא תגיעו כולכם. במסדרון סבתא/הסבא יהיה גבוהה בסבירות

 . ..מספר קחו, ביותר קשים חלקם, חולים

 לסבים, ועכשיו כאן קורה זה. לאמיתה האמת זו אבל, לשמוע נעים לא זה, זה את להגיד סקסי לא זה

 ".לכם, שלכם להורים, שלכם



 

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


