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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

יומו המתאר את  "שבועת הרופאים"בשם המפיקה בימים אלה סרט , לפניכם סיפורה של רעות דגבר

  :אנשים נתקלים בהם יום יום בחדרי מיוןמצבים דומים שאלפי ומציג , האחרון של אביה

 .בצהריים 10:00 השעה"

 .החולים בבית המיון בחדר אבא עם נמצאת אני

 .ברקע נשמעות החולים של הכאב אנחות .ומיואשים כאובים חולים עמוס המיון חדר

 חשים ואלה, הרופאים על צועקים משפחותיהםבני , מיואשים שוכבים חלקם, לעזרה צועקים חלקם

 . לגיהינום הבאים ברוכים - ועייפים מתוסכלים

 לא ואיש באדמה נבלעת אני הלחץ לאור אך, אבי של מצבו את ולהסבירביניהם  להשתחל מנסה אני

 לא ,בינינו שיתווך מי אין. איש ללא הראשונה בפעם, יחד ואבא אני הזה הכאוס כל בתוך .קולי את שומע

. למרחקים ניכר המתח, מעט מדברים אך, הרבה כך כל יודעים אנחנו .בזו זה הבטנו .אחיי ולא אמא

 דברים צפים וייאוש התסכול, הלחץ כל ומתוך ממצחו ניגרת זיעה, בבטנו עזים כאבים חש אבא

 . ואבא בכורה בת של סופית-אין אהבה, באהבה גם אך, באשמה טעונים אנחנו. מהעבר שהדחקנו

 כלב, חדל הכאב .הקלה בתחושת בי מביטו שעה רבע כעבור משם יוצא הוא .טיפולים לחדר נכנס אבא

 .הביתה משוחררים אנחנו. המובנים

 מוכנס אבא, החולים לבית במהירות חוזרים אנחנו. לבית בכניסה מתמוטט אבא .בלילה 2:00 השעה

 אחת כל מתפללות, מהשנייה אחת מרוחקות יושבות אנחנו. בחוץ ממתינות ואמא אני, הלם לחדר

, לבנים בחלוקים מלאכים, לעברנו מגיעים הם .מבטי את מרימה אני .ומאופקות, תקווה מלאות, בדרכה

 ".אבא נפטר .לשלילה ומנידים בראשם בנו מביטים הם
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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

  ישראל אוכלוסיית

 ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה

לא ימומשו אף  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים חוקטורפדו בשל  אשפוז

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


