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 מר יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 מר משה כחלון, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ושר הבריאות ראש הממשלה

 

 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

שמספרת בגילוי לב על המאמצים האדירים להעניק לכל מטופלת , ר דנה דורון"לפניכם סיפורה של ד

פורסם לראשונה . כאשר היא עייפה מעומס התורנויות והעבודה, יעה להםומטופל את תשומת הלב המג

 :(https://www.facebook.com/dorondana/posts/10154007273272662)בפייסבוק 

, בוקר לפנות 4, 'בטן כאב פה יש, דנה' דר', בלילה 0. לג ט'בג התודעה. ימים 7-ב במחלקה תורנויות 3"

 תשומת מצריכה קריאה וכל? בכלל היום יום איזה, 7. דימום, 6. שינה נדודי, 5. 'נשימה קוצר, דנה' דר'

 . עולה מטעות החרדה מפלס, רצופות תורנויות כמה אחרי בוקר לפנות 3-וב, מחשבה וחדות לפרטים לב

 שמצוי לחולה קריאה ובכל. יפרכס תיכף מישהו אולי כי סלט חותכת כשאני בבית גם כבר דרוכה אני

 בשינה הרציפה ההפרעה כלפי עוינות של, נעימה לא ראשונית תגובה שלי בגוף מתחזקת, משלו בצורך

 . המטופל מול רניתוע קשובה להיות כדי בראש שקט מקום למצוא צריכה ואני. שלי רציפה הלא

 לבית כשהתקבלתי פה בעל שלמדתי, עמיחי של הזה השיר את בלב מדקלמת אני מחדש פעם בכל אז

, מצפים הם לה הקשבת האוזן את מקבלים שהמטופלים הומקו. שלי הרופא תפילת זו. לרפואה ספר

 .לי מצליח זה תמיד לא אם ומתנצלת

 עמיחי יהודה/  האושר וטשטוש הכאב דיוק

 חושב אני. האושר וטשטוש הכאב דיוק

 .רופא בחדרי כאבם את מתארים אדם בני שבו הדיוק על

 :מדייקים וכתוב קרוא למדו שלא אלה אפילו

 מנסר כמו וזה, קורע כאב וזה מושך כאב זה

 פה בדיוק, פה זה. כהה וזה חד כאב וזה שורף זה



 

 אומרים שמעתי. הכל מטשטש האושר. כן. כן

 ,נפלא היה, חגיגות ואחר אהבה לילות אחר

 שרחף החלל איש ואפילו. בשמים כמו הרגשתי

 .מילים לי אין, נהדר, נפלא: קרא רק לחללית קשור בחלל

 הכאב ודיוק האושר טשטוש

 גם חד כאב של בדיוק לתאר רוצה ואני

 ".הכאבים אצל לדבר למדתי. השמחה ואת העמום האושר את

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

 ךאנו נמשי .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


