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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

שגרמה לכך שבעיה קלה יחסית שממנה סבל , על המתנה ממושכת מדי לתור', ילפניכם סיפורו של 

 :גרמה לסבל מיותר ולהוצאות מיותרות למערכת הבריאות עצמהו, אביו טופלה מאוחר מדי

 .להקרנות נדרשת גם היא הזה במקרה. לכולנו ידוע זה. חולה הבריאות מערכת"

 שהפנה עור לרופא אותנו הפנה המשפחה רופא. היד על נגע חודשים כמה לפני הופיע אשתי של לאבא

 המשיך הנגע כאשר. שבועות כמה של זמן לפרק 'עזרה' שאכן לחץ בחבישת הסתפקו במיון. למיון אותנו

 .חודשיים לעוד היה אליו התור. פלסטי-כירורג לרופא 'דחופה' הפניה בלנויק ,לגדול

 בחבישת לעזור כדיעד הבית  אחות שירות של בלנויק. מדמם לפצע והפך מאוד גדל הנגע הזמן במהלך

 .(כאמור, שהוגדר כדחוף)לכירורג הפלסטי  התור את להקדים הצלחנו לא אולם ,הפצע

 ניתוח וביצעו אבא את אשפזו שם. למיון מיד אותנו והפנה אבא את ראה פלסטי-כירורגרופא הה

 . הנגע כל את הסיר לא הניתוח. עור השתלות כולל ,מקומות בארבעה

 טיפול של דקות בכמה כשנה לפני הוסר דומה נגע. האפשר ככל מוקדם להסיר כדאי הזה מהסוג נגעים

 התווספו, ממילא העמוסה הבריאות למערכת גם נוסף עומס נגרם, לאבא לסבל פרט, הפעם. במרפאה

 .ועוד אשפוז בימי, בניתוח מיותרות השקעות

 באוכלוסייה העור פגעי במספר הצפוי לגידול נערכים בכלל הבריאות ומערכת בפרט החולים קופות האם

 ובביקורות בניתוח, באשפוז לאבא שהוקדשו פלסטיים-כירורגים רופאים של הזמן? שלנו המתבגרת

 .מיותר סבל ומהם מאבא ולמנוע תורים אנשים להרבה לקצר יכול היה שאחריו

 "...הקרנות של ארוכה בסדרה מתחיל אבא עכשיו

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

 .הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי עקב פיזור, 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, מערכות מצילות חייםתפקודן התקין של 

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


