
 

        28/09/20/6  

 

 

 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

, עדה לשורה ארוכה של מחדלים והזנחות שליוותה את הוריה בבית חולים והיתה', נלפניכם סיפורה של 

 : לצד מסירות יוצאת דופן של אנשי הצוות

 וחדר שונות מחלקות 5-כ הכרתי. הוריי שני בין, גדולים חולים בתי בכמה העברתי האחרונה השנה את"

 .וסוערות מתות ושעות ארוכים ארוכים ימים. צוות אנשי ועשרות, ניתוח חדרי. אחד מיון

 ?ראיתי מה

 .אינסופיות כמעט נפש תעצומות עם מסורות אחיות ראיתי

 .וחכמים לב טובי, ואמפתיים קשובים מתמחים ראיתי

 .טוב לא מרגיש החולה כי המרוחק מהבית הלילה באמצע לבוא שמוכנים רופאים ראיתי

 :ראיתי ועוד

 .שלהם רכושם כנראה הוא אזי, חולה המטופל שאם שחושבים צעירים מתמחים

 .נוסף כסף סכום לו שהחליקו אחרירק  לטפל שניאות שם ובעל בכיר רופא

 .החולה גב על ופרופסורים דוקטורים בין אינסופיים אגו מאבקי

 .בעיות בפתרון ולא חורים בסתימת מתמקדים, צר באופן שחושבים רופאים

 וחיי מתנגדת המשפחה המזל ולמרבה, בדיקות בלי הביתה מיון מחדר חולה לשחרר שלהוט צעיר רופא

 .ניצלים החולה



 

 להבין כדי האשפוזים כל את לבחון מוכן לא שהוא שמסביר בכיר רופא. לב אטימות. רוח גסות: וגם

 .בלבד האחרון באשפוז מתמקד אלא, לחולה יש מה

 .יכולה היא כי, המטופלים על שצועקת אחות

 .ארוכות דקות במשך לעזרה שזועקים חולים

 .שלהם העבדים היו כאילו ומתמחים רים'לסטאז מתייחסים בכירים רופאים

 שיקרה בסבלנות מחכה, לילה כל שלה אמא עם ישנה נתייםיוב, שיקום תקבל שלה שאמא שמחכה בת

 .תזוז והביורוקרטיה נס

 חולים בבית שהיו מי כל. עיני במו ראיתי הכל את. לחדר שכנים של חלק. שלי הם מהסיפורים חלק

 ".ויודעים רואים זמן מספיק

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

 .צאת בידיכםכעת האחריות נמ. 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


