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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

שמספרת שבאזור ירושלים יש רק נוירולוג אחד המטפל , רופאה בבית חולים', סיפורה של מלפניכם 

 :לא ניתן יהיה להציל את חיי שניהם, דחופים במקביל במקרי חירום בלילות כך שאם יש שני מקרים

 עד - מאוד פשוט? למה. ארוכה להמתנה שתתכוננו כדאי, בלילה נוירולוג וצריכים, ירושלמים אתם אם"

 לכל אחד נוירולוגי תורן, כן. אחד רק יש, השעה הזו אחרי. העיר בכל כאלו שניים יש 03:00 השעה

 (.והסביבה) ירושלים הקטנה העיירה

 .מושג לי אין... תקנים, כסף. מצוינת שאלה? למה

 אחד דחוף ממטופל ביותר לטפל להצטרך שעלול ,המסכן התורן לא גם. המטופלים לא? מזה מרוויח מי

 חיכו הם כי!( לא בכלל בהכרח לא! פחות) פחות הדחופים מכל צעקות לחטוף עוד ואז, נתון רגע בכל

 .זמן המון

 טיפול בו צר מאוד זמנים חלון יש ,מוחי שבץ עם מגיע כשמטופל :'דחוף'ב הכוונה למה שתבינו כדי ורק

 .לפניו ממתינים עוד יש כי רק לחכות יכול לא שבאמת דבר זה. לקצה מקצה מצבו את לשנות יכול

 ".הוא לא יקבל עזרה בזמן. זה לא משנה כמה אנשים ממתינים לפניו... אבל אם אין אפילו רופא

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 בשל חוקטורפדו 

 .פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי



 

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 .בידיכםכעת האחריות נמצאת . בפועל קורסת היא, "קריסה סף על"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

אלא גם את השמירה על , הם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאיתההגנה על חיי

 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


