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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

אנחנו עושים מאמצים כל הזמן הזה כדי . קיים כבר כמעט שלוש שנים" מכתבים לבריאות"פרויקט 

לעובדה שאנשי הצוות הרפואי עובדים יותר מדי שעות עם פחות מדי , להעלות מודעות לעומס במערכת

 רצינו להשתתף בצער המשפחה. בשבוע שעבר רופא שילם בחייו על העומס, לצערנו הרב. משאבים

 -אנחנו מפצירים באנשי הצוות הרפואי , במקביל. ולהביע את תנחומינו הכנים על אובדנם ,והחברים

 .אנחנו נמשיך להילחם עבורכם כמיטב יכולתנו. שתו ואכלו מספיק, קחו הפסקות. שמרו על עצמכם, אנא

 : בחדשות ערוץ שתיים הידיעה שפורסמההנה 

 

 של פתאומית צניחה – קיצוני גליקמיה-היפו מהתקף הנראה ככל( שישי) היום מת 07 בן מתמחה רופא"

, בחיפה ם"רמב החולים בבית תורנות לאחר מיממה פחות אירע ההתקף הידוע ככל. בדם הסוכר רמת

 .שעות 02 כמקובל שנמשכה

 היה תמיד הוא בסביבתו גורמים לדברי. מטבולית במחלה חולה היה, ילדים ברפואת שהתמחה, הרופא

 .לעבודה חבריו את בתדהמה היכה הטראגי מותו ולכן בדם הסוכר רמת מבחינת מאוזן

 מדובר, הארוכה מהתורנות כתוצאה נגרם המתמחה של שמותו לכך הוכחה שום אין כי להדגיש חשוב

 שעבדו חברים. למותו שהביאו הנסיבות של מלאה בדיקה לאחר ורק אך לקבוע יהיה שאפשר בעניין

 קשור לא הטרגי שמותו מעריכים מהם ורבים, גמור בסדר נראה הוא התורנות שלאחר סיפרו איתו

 .לתורנות

 בתורנויות מסוימות מגבלות המתמחה על חלו, הקשה מחלתו בגלל כי נודע 0 לחדשות, זאת עם יחד

 ".למותו שקדמה זאת כמו, שעות 02 – המקסימלי באורכן תורנויות עשה עדיין הוא, כאמור אבל, שעשה

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

http://www.mako.co.il/news-israel/health-q2_2017/Article-807a6e6bf38db51004.htm?share=wa


 

 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

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

 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


