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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

קרובת משפחה ל שכדי לפנות מקוםשליווה את אמו לבית החולים וגילה , חקלאי בעזלפניכם סיפורו של 

 :אפשר גם להוציא חולים מהחדר למסדרון, וידועהשל אישיות בכירה 

, תשמעו. נשלחנו לחדר מיון משם. ם"טרלמוקד  הלקחתי אות. נפלה אמי, באב תשעה לפני, שבתב"

 :זו היתה השתלשלות העניינים .לנו ציבורית שרפואה אשרינו

 .מיון בחדר אמא עם ואני, בבוקר 20:22 השעה

 מלווה לאירוע קשור שאינו בכיר רופא. עזים בטן כאבי עם( 82 גיל מעל) מבוגרת אישה למיון מגיעה

 משכיבות והאחיות טיפול על ממליץ, תרופות נותן זוטר פנימי רופא. למשפחה לעזור יכול לא אך אותה

 .במסדרון זקנות שתי - אמא ליד במסדרון הגברת את

 .דרעי אריה מהשר אחר לא שזה מתברר, הקשישה של בנה מגיע .בבוקר 20:22 השעה

 את לבדוק יותר בכיר רופא מיד לשלוח ומבטיח הבכיר הרופא מגיע, המיון בחדר התרוצצות מתחילה

 .החולה

 אפשר איך' מבינה לא, הראשית האחות מגיעה פתאום .בטלפון מישהו עם ומדבר מתקשר דרעי השר

 שיש החולה נמצא מיד. 'אותה ולחשוף הבטן את לה לבדוק צריך רופא פעם שכל חולה במעבר לשים

 לוקחת מיון חדר ואחראית דקות 0 חולפות לא. מהמסדרון הקשישה את להכניס כדי - מהחדר להוציא

 .לחדר כבוד אחר מוכנסת היא חזרתהועם  ,סאונדאאולטר לביצוע החולה את אישית

 - שם והמשיכה לחכות, במסדרון, כפשוטו ,הזמן כל היא נשארה כמובן ?ומה קרה בינתיים עם אמא שלי

בלי גם לזקנה במסדרון  .להמשך הנחיות וקבלת רפואי טיפול לאחר הביתה חזרהולמרבה השמחה 

 .בסוףמגיעים הפרוטקציה 

 "...יותר ושווים שווים שיש חבל רק, ציבורית בריאות מערכת שיש טוב, להגיד רק נותר כך ועל



 

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  2460מסקנות 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 עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


