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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את " מכתבים לבריאות"פרויקט 

תלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של כדי לחלוק עמכם את ה, סיפוריהם האישיים

במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים . מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם

מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד , המרפאות, מבתי החולים

ם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכ. הבריאות

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

כולנו , משבר הזה של מערכת הבריאותב - "הם"מול " אנחנו"שזה לא  אנחנו רוצים להזכיר, כמו תמיד

 :בוקרמספרת לנו איריס . באותה סירה

 

 מיון בחדר אלימות יש למה להבין אפשר' - הרופאה על צועקת במיון אחת גברת ,בוקר לפנות שלוש"

 .'שעות כבר כאן אנחנו, רופאים נגד

 ,אחד בכל לטפל זמן ולוקח המיון כל על רופאים ושהשל שיש בשקט לה ומסבירה אליה ניגשת הרופאה

 .זמן לוקחזה  אם גם הכל לבדוק בלי אחותה את שישחררו מעדיפה הייתה היא האםשואלת ו

  '!שעות כבר מחכים אנחנו ,הגיוני לא זה' - הפקידה על מישהי צועקת ברנטגן

 .התור לפי ולא שלהם המצב לפי נכנסים שחולים בעדינות לה מסבירה הפקידה

 .כלום לה איכפת ולא עכשיו רופא שיבוא וצועקת ,באמבולנס מגיעה גברת למיון בכניסה

 .עכשיו ושיטפלו המשכורת את להם משלמת שהיא צעקה ,איתה שהייתה ,שלה והבת

 וקשה מצוינת עבודה עושים כולם .מקסים רפואי צוות ויש ,נכון זה, רופאים מעט יש .שלנו המציאות זאת

 .בסדר לא הם כמהזה  המשמרת במהלך שומעים שהם מה וכל ,כך כל

 מילים אלא לי ואין ,כולם כמו כיתייוח שעות ישבתי .לוביבאיכ במיון המון ביקרתי האחרונה שנה בחצי

 .שבהם האחרון עד ,מקסימיםה צוותה ואנשי מסוריםה רופאיםלו מדהיםה לצוות חמות

 ובתמורה ,טיפול מעניקים ,מחייכים ,המיטות בין ההליל כל רצים בהם ומביטה שלי אבא ליד יושבת אני

 .וקללות צעקות מקבלים

 .המסור הטיפול על להם ומודה אחד-אחד הםיבינ עוברת ,המיון את עוזבת אני וחצי שלושבשעה 



 

 .האדם בבני שטוב מה כל הם םפואייר צוותים בעיניי

 ".תבורכו

מיטות , האחיות, פרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את מס 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  4162גרמן משנת  מסקנות ועדת .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 , יתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבא

 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


