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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת , האישיים

מבתי  במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. הבריאות להעניק להם טיפול הולם

אנו . יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, החולים

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

 .כדי לתקנו

חדר בקרובת משפחה קשישה החוויה של על , ורו של אלכס שפורסם לראשונה בפייסבוקסיפלפניכם 

 :שבו היא הולכת ומאבדת צלם אנוש ,טיפולללא יחס או , מיון עמוס

. אותה לשחרר החליטו ,הפנים על במצב ,בלילה בתשע. למיון 98-ה בת הקשישה הגיעה בבוקר 0/-ב"

 . ניתן לא כמובן טיפול. אשפוז מיטת לתפוס לא מאד דחוף היה

 ועכשיו ,למיוןאותה  החזיר אמבולנס. במדרגות התמוטטההיא  ,הביתה בדרך. תשישות של שעות //

 ליד לעמוד לא ונא בזה מטפלים': הרגועה התשובה את שומעים, במיון שעות 1/ סוגריםאנחנו  כאשר

 התשובה זו 'בך מטפל מישהו' אבל ,אונים חסרת ,תשושה הקשישה כאשר המסכים על רכונים. 'הדלפק

 . המסך מול

 מטפלים כי הדלפק ליד לעמוד לא נא'ו ,בשפע יש אדישות אבל ,אין לחץ. במיון 1/-ה לשעה נכנסים

 מטפלים! בזה מטפלים': ומזדקקת מתעצמת והתשובה, גוברת והאדישות חולפת שעה חצי עוד... 'בזה

  '!בזה

 לרופא אומרת היא ',למות רוצהאני '. לחיות כוח כבר לה אין .מיואשת, ולפתעמ סרוחה הקשישה

 .ספק אין בזה .בזה מטפלים הם ,לדאוג לא אבל .שלומה מה ששואל

. לה שיחליפו מתחננת. מעולפת כמעט היא. מהפרשות כולה רטובה ,אינטימית בדיקה אחרי הקשישה

 גם שקשה בדיקה אחרי ,תשושה הקשישה. 'עסוקים אנחנו ,תסתדרי' ואומרת יבש בגד לה מניחה אחות

 טלפון. לעזרה היבוכי מתקשרת. שלה ברטיבות מתבוססת היא. מהמיטה לרדת מסוגלת אינה ,לצעירים

 . לאחות תמסורש עונה באדיבות העונה. למחלקה

 העצה על חוזרת היא ?ברטיבות מטפלת דם לחץ בדיקת ממתי. דם לחץ מודדת ,חוזרת האחות

 . עסוקים פחות יהיו ואז שעה חצי עוד הכשתח או לבד להתקלח שתלך ,לקשישה



 

גם  בהפרשות אחים שבת נעים ומה טוב מה כולו ישראל עם וידע שתפו אנא. ישראל מדינת תחי

 ".יחד

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 קניםת 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 ולקשיים של מערכתשמוענקים לתקציב  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


