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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

, על חוויה מייסרת של המתנה בחדר מיון עמוס באנשים כאובים, טאו ארבל כרמיתורה של סיפלפניכם 

 :פחות מדי רופאים ויותר מדי מקרים דחופיםעם , מפוחדים וכועסים

 לא היא .הרופאה על ידי גרון-אוזן-אף למיון בדחיפות נשלחתי השקדים של חריגה התנפחות בעקבות"

 פיתרון על שתחשוב מתחננת הייתיש תכןיי, מיוןה בחדר המצב מה יודעת הייתי ואם ברירה לי השאירה

 .אחר

 ומכיוון, ג"אא במיון שלושה ישנם) כסאות מספיק היו לא כי הרצפה על חלקן ,במיון שעות 0/ ביליתי

 שעות שחיכו מדממות אצבעות עם אנשים ל ידיע ישואו הם הזמן רוב אז ,גירכירו מיון בתוךנמצא  שהוא

 אנשים המוני עם להתמודד מנסה חוליםה בית בכל היחידי ג"אא הרופא איך וצפיתי ,(לפלסטיקאי

 . שעות גבי על שעות לו מחכים שהם שכועסים זועמים

 בשל דבר לבלוע יכולתי לא) מהתייבשות סבלתי שכבר מכיוון שעות 4 במשך לאינפוזיה התחננתי

 במצב הייתי שלא עד אלי להתפנות שהיה יכול רפואי צוות היה לא ופשוט( סבלתי שממנה הנפיחות

 תחת קרס, החולים לכל להגיע הצליח לא, הפסקה ללא שעבד בצוות חזיתי. התעלפות סף ועל קריטי

 מאותם רב ותסכול זעם ,כעס עם להתמודד צריך והיה מענה ללא חולים המוני השאיר זאת ועם העומס

 . אנשים

 שלא ,חולים בבית אלד שלא נשבעתי. רב זמן כבר התביישתי שלא בצורה שלנו במדינה התביישתי

 . מיוןל הגעה של הטעות על שנית אחזור ושלא חיים בסכנת הם אלא ילדי את לכאן אביא

 האחרון ברגע ניתוח לו התבטל בדיוק כי מזל הרבה לי היה שדווקא לי אמר בי שטיפל ג"אאה רופא

 5 אותי יבדוק שהוא בשביל רק ולחכות הרצפה על לשבת צריכה תייהי שבהן שעות 5 עוד ממני ונחסכו

 "...הביתה אותי וישלח סטרואידים לי תןיי, דקות



 

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 דו בשל חוקטורפ 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

 .בידיכםכעת האחריות נמצאת . 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


