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 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

, שאמו נפטרה בנסיבות טראגיות משום שלא היו אנשי צוות סביבה ברגע קריטי', סיפורו של ילפניכם 

 :מנת למנוע סכנת חיים למאושפזים כפי שנקבע בנהלים של משרד הבריאות על

 .להנשמה ונזקקה ריאות דלקת בעקבות החולים לבית הגיעה ,88 בת ,אמי האחרון בקיץ"

 בה שהתפוסה ,פנימית במחלקה האחיות לעמדת פתוחה דלתו אשר מיטות 4 עם בחדר שכבה היא

 .3 היו עת באותה המונשמים ומספר 87%-כ היתה

 יכול אשר יד בהישג סיעודי חוכ להימצא מוכרח מונשמים על השגחה בעת, הבריאות משרד נוהל פי-על

 .ההנשמה מכונת התראות על להגיב

 .אותה להזניח או להפקיר ולא אימי את לסעוד מאמץ כל הקדשנו

 שתוכל בכדי, ומתקשרת מגיבה, מרומם רוח במצב אותה עזבתי ,22:00 בשעה, בערב שלישי ביום

 .בשקט לישון

 .מותה על לי דיווחו ואז בדחיפות להגיע ממני וביקשו החולים מבית אלי התקשרו, כן אחרי, וחצי שעה

 של הרמה האזעקה ולמרות ,ההנשמה מכונת צינור ניתק 23:00-ל 22:00 השעות שבין מסתבר

 .להגיע טרח לא הרפואי מהצוות אחד אף המכונה

 בתיק מפורשות כתוב כך) חיים רוח ללא אותה מצאו, האחיות משמרת החלפת בעת, 23:00 בשעה

 (.הצוות מפי לי שנמסרו הדברים גם ואלה ,הרפואי

 מצבה כי העריך אשר החולים לבית מחוץ מומחה רופא של יהישנ דעת חוות נוהזמ מותה לפני ימים 3

 .לשיקום אותה להעביר יש וכי טוב



 

 .החולים בית של ורשלנות הזנחה בשל נפטרה אמא, הצער למרבה

: כי השיב הוא, הבריאות במשרד רפואיים למקצועות הציבור קבילות נציב אצל התלוננתי כאשר

 חולה של מותו את למנוע ניתן לא ביותר המסור ובטיפול ביותר הטובים בתנאים גם, לעיתים, לצערי'

 .'אמך שהיתה כפי ומורכב קשה

 בנוהלים שנקבע כפי ינהגו החולים שבתי כך על לעמוד מחובתו בורח הבריאות משרד אם, רבותיי

 אינה הבריאות מערכת של המרכזית שהבעיה חושב אני, בטלמ באופן ומשיב קובע שהוא הישימים

 להחזיר יש': החודש בתפקידו שהחל הבריאות משרד ל"מנכ שטוען כפי בדיוק אלא כלכלית בהכרח

 ".(http://www.themarker.com/markerweek/1.2833799) 'למערכת החמלה

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 את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 .נמצאת בידיכםכעת האחריות . 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 , על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאיתההגנה 

 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


