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 ,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

 שהשקענו כדי מכתבים ששלחנו ומאמצים רבים 051-אנחנו שמחות ושמחים לראות שאחרי יותר מ

. גם בכנסת החליטו לעשות צעד חיובי בנושא ,ערים בשירותי הבריאותלעורר מודעות למשבר ולפ

על הקמת שדולה לשוויון  ל מפלגת העבודה חיליק בר"כ ומזכ"חהכריז  (15.10.06) בשבוע שעבר

אנחנו מברכות . כמו גם אנשי מקצוע מתחום הרפואה, בשיתוף חברות וחברי כנסת נוספים ,בבריאות

נשמח עוד . ומקווים שיהיו לה תוצאות מעשיות תוך זמן קצר ככל האפשר, ומברכים על הקמת השדולה

זמה הברוכה כדי שהיו, שר הבריאות ושר האוצר מתגייסים למטרה הזו, יותר לראות את ראש הממשלה

 :כ בר על הקמת השדולה"לפניכם דבריו של ח. לא תתמסמס כמו רבות מקודמותיה

 !הארץ במרכז לזו יהבפריפר הבריאות שירותי של מלא לשיוויון הזמן הגיע"

 לבריאות השדולה ראשי, גילאון אילן כ"ח עמיתי עם יחד בבריאות לשוויון השדולה את השקתי היום

 האופוזיציה ר"וי, דרעי הפריפריה שר, אדלשטיין הכנסת ראש יושב, חנין דב כ"וח גרמן יעל כ"ח ציבורית

 . וסטודנטים מקצועיים אורחים, רופאים, י"הר ראש יושב, כנסת חברי עשרות, הרצוג

 לדעתי אך, חשוב תחום הוא הבריאות שתחום ספק אין. החשוב על תמיד גובר הדחוף בישראל, לצערנו

 .ככזה נחשב הוא תמיד שלא למרות, דחוף גם בו העיסוק

 לנו מראים הרשמיים הנתונים. מצטיין רפואי אדם כוח עם, טובה בריאות מערכת בישראל לנו יש

 מלהתאהב להיזהר צריך, זאת עם. החיים תוחלת ממוצע מבחינת מצוין במקום נמצאת שישראל

 אזורי תושבי של החיים בתוחלת שנים של הבדלים יש, למשל כך. הקצוות את לבחון ותמיד בממוצע

. ומעלה שנים לשלוש להגיע עלול החיים בתוחלת ההפרש. הפריפריה לאזורי בהשוואה המרכז

 55.5 על עומדת ברעננה החיים תוחלת, למשל כך. יותר עוד גדולים אף בודדים יישובים בין ההבדלים

 .ברהט בלבד 0... לעומת שנים

 גם. בישראל הבריאות במערכת שוויון-אי שיוצרים להבדלים רבות מני אחת רק היא הזאת הדוגמה

 כאשר, מחדש פעם כל עולה בפריפריה הרפואה את לחזק הצורך איך ראינו האחרון ההסדרים בחוק

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153403509017198


 

 החולים לבתי שעוברים ומומחים מתמחים לרופאים המענקים את להחזיר הכספים בוועדת נלחמנו

 .בפריפריה

 לה העדיפות ומתן הפריפריה על החשיבה את להטמיע היא הגורמים כלל של המשותפת המשימה

 להיות צריכה היא. שפתיים מס רק תהיה בפריפריה שהתמיכה ראוי זה אין. העבודה תהליכי בכל

 גם לפעול יש אז – חקיקה נדרשת ואם, התושבים כלל לטובת קבועה משאבים להקצאת מתורגמת

 .בחקיקה

 היא תושב לכל ביחס לבריאות ההשקעה. מיטבי איננו בכללותו הבריאות תקציב שגם לזכור צריך

-כ על עומדת לנפש בבריאות ההשקעה שבישראל בעוד. המתקדמות המערביות במדינות מהנמוכות

 מיטות שיעור. 11$.,5-ל קרוב ב"ובארה$ 3,511-כ על עומדת היא OECD-ה במדינות$, 0,311

 ממוצע לעומת נפש לאלף מיטות 0.1-כ על ועומד, OECD-ה במדינות מהנמוכים הוא בישראל האשפוז

 .נפש לאלף מיטות 3.3-כ של

 במרכז לאלו השוואתם ועל רמתם על, בפריפריה בריאות לשירותי לנגישות הזכות על דיברנו היום בכנס

 יש שבהן הדרכים לגבי פעולה הכוונת אלא שפתיים מס רק יהיה לא הפורה שהדיון מקווה אני. הארץ

 אוגרפיתיוהג החברתית ובפריפריה ובצפון בדרום והתושבים בבריאות מצב את לשפר כדי לפעול

 ".בעשייה נמשיך. ישראל במדינת

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


