
 

        18/02/2016  

 

 

 מר יעקב ליצמן, שר הבריאות

 מר משה כחלון, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 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

חולים נאלצים לחכות , תפוסה של מאות אחוזים: מדי חורף חוזר על עצמו המחזה המוכר בבתי החולים

 ד"ראב אחיהכתבתו של . ודבר לא משתנה, תחת העומסאנשי הצוות קורסים , שעות על גבי שעות

 :מציגה תמונה עגומה של החורף בבתי החולים באזור הצפון Ynetבאתר 

 חולים: במיוחד חמור בחיפה החולים בבתי המצב אבל, סיום לקראת הנוכחית החורפית מערכתה"

 מחלקות גם וכך, מקום אפס עד מלא 'ציון בני' החולים בית של המיון חדר כי( 'ב יום) הבוקר דיווחו

 על עומדת המיון בחדר התפוסה ם"וברמב לשעתיים המיון חדר נסגר 'כרמל' החולים בבית. האשפוז

 .אחוזים 120

-מ יותר על הבוקר עומדת המיון תפוסת כי אישרו החולים בית בהנהלת. במיוחד חריג העומס ציון בבני

 חולים 22 כעת מאושפזים במיון. לחלוטין הן אף מלאות האשפוז שמחלקות מכיוון השאר בין, אחוז 200

 צוותי. שעות במשך לעיתים, הקבלה בעמדת ממתינים נוספים חולים. מיטות 22 שבמקום אף

 .למיון החולים את להכניס יכולים שהם לפני בתור להמתין לעתים נאלצים למקום שמגיעים אמבולנסים

 לא מתבקשים חולים. אחוז 200-מ יותר של עומס בגלל 12:00 השעה עד המיון חדר נסגר 'כרמל'ב

, בעיר הגדול החולים בית, ם"ברמב. אחרים חולים לבתי יפנו א"מד של ואמבולנסים למקום להגיע

 נחשבת אינה המיון בחדר 120% של ותפוסה - רבה ומאושפזים חולים כמות עם להתמודד רגילים

 .חריגה

. במלריה ולקה ברואנדה שעובד צעיר, יעקב בן טל שעות 00 כבר מאושפז ציון בבני המיון בחדר

 גבוה חום עם שבת במוצאי הגענו': סיפר, יעקב בן אבא, אביו. 'זיקה' בנגיף נדבק שהוא חששו בתחילה

 חייב שהוא למרות פה אנחנו מאז. למיון להגיע חייבים שאנחנו החליט חולים בקופת שרופא אחרי, מאוד

, פה ואני שלו אימא. גרון אוזן באף מקום לו למצוא ניסו. יכול שהוא מה עושה הצוות. במחלקה להיות

 רוצה אני אבל וכעס טענות לי אין? ותומך מלווה לו שאין מישהו עושה מה אבל, שאפשר במה לו עוזרים

 .'באזור חולים בית עוד פה יהיה הבאה שבשנה מביבי לשמוע

http://goo.gl/e2XL2o


 

 הולך שהוא והודיע האחיות בעמדת התייצב, שעות 20 לפני והגיע נשימה מקוצר שסובל, אחר חולה

 .בזעם אמר, 'בבית נמצא אני אם דבר אותו. טיפול שום קיבלתי ולא שעות 20 כברפה  אני' .הביתה

 למחלות לסווג שאפשר חולים לא גם אלה. נפסק לא המצב': קפקא מיכאל ר"ד, ציון בבני המיון מנהל

 כאן לנו יש. למיון במקום למחלקה הופכים ואנחנו, מורכבים, מבוגרים בחולים לרוב מדובר. מסוימות

 מיטות אין. המיטות הוא הבקבוק צוואר. בזה עסוק הצוות כל החייאה וכשיש טראומה יחידת

 לעלייה גם גורם הזה שהמצב שמוכיחים מחקרים יש לצערי. כאן מיטות שאין ובוודאי במחלקות

 .'בתמותה

 ימים כמה וכבר, השבוע בסוף כבר החל הנוכחי הגל': חלבי סלים ר"ד, כרמל החולים בבית המיון מנהל

. מתוגברים בצוותים ימים ארבעה-שלושה כבר עובדים אנחנו. אחוז 200-מ יותר של בתפוסות שאנחנו

, לשכב שחייבים חולים בשביל מיטות לי אין. במחלקות מקום אין כי החולים את להעביר שאין מצב הגיע

 ".'למשל לב התקפי אחרי

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

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

עקב , לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק

 .פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק תא 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

 התפעול של לתקציב ולקשיי 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


