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  קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית של " 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

ום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

במיוחד עם הרפורמה , פועל להעלאת מודעות לבעיות במערכת בריאות הנפש" בנפשנו"פרויקט 

מובא כאן , חולה סכיזופרניה, סיפורו של יוני .החדשה המונעת טיפול מאנשים הזקוקים לו נואשות

 :(https://www.facebook.com/benafshenu: דף הפרויקט)ברשותם 

 נכנס, השנה יולי בתחילת. הנפש בבריאות הציבורי השירות הצלת על נלחמים אנו האחרונים בחודשים"

 לקופות הבריאות ממשרד הנפש בריאות על האחריות כל העברת על המורה ממשלתי צו לתוקפו

 ולאחר בכנסת בחקיקה אותה להעביר היה ניתן לא ששנים לאחר אלינו הגיעה, הזו רפורמה'ה. החולים

 על שלה החמורות ההשלכות מפני התריעו רבים ומטפלים מטופלים, מקצוע אנשי, כנסת שחברי

 . במדינה הנפשי הטיפול עתיד ועל הציבורי השירות

 על ודיווחים עדויות לקבל מפסיקים לא אנו, הרפורמה שללתוקף  כניסתה שלאחר בחודשים, והנה

 : הבא הדיווח, ניהםיב. מוצדקים היו חששותינו כמה עד לנו המראים, נתפסים בלתי מקרים

 נמצא אני. לתפקד הפסקתי שחליתי מאז. סכיזופרניה עם ומתמודד 02 בן אני, (בדוי שם) יוני שמי'

 לי לעזור מצליחה והיא, שנתיים כבר הנפש לבריאות ציבורית בתחנה סוציאלית עובדת אצל בטיפול

 . לתפקד ולחזור שלי המגבלות את לקבל

 אותי ושלח, בתחנה יתס"העו עם בקשר יותר צורך שאין לי אמר הוא המשפחה רופא אצל בביקור

 . שלי השיקומית ההיסטוריה לכל להתייחס ובלי (מהמטפלת הקודמת שלי) פרידה בלי - בקופה סית"לעו

 אורתופד שמחליפים שכמו חושבים ח"שבקופ לי נראה. שעברתי בתהליך שפוגעים והרגשתי, נפגעתי

 '!מטפל כל להחליף אפשר

 



 

 פעמים עשרות. הבריאות ובמשרד החולים בקופות שם שחושבים מה של מדויק תיאור זהו, לצערנו

 בעצם היא נפשית היא שמצוקה לנו מספר, היוצא הבריאות משרד ל"מנכ, אפק ארנון את שמענו כבר

 ".ראש כאב לו עושות סתם שלנו הדאגות ושכל, בטן כאב כמו

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

 אנו נמשיך .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים, תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


