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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

, בפירוט רב יותר. לא משהו, בשתי מילים? מה המצב בשטח. שנתיים מלאו לרפורמה בבריאות הנפש

 :על כשלי הרפורמה והעלה דוח מצבממשיך לעקוב במסירות " בנפשנו"ארגון 

 

 החמור המחסור בנושא דיון אלהרר קארין כ"ח בראשות המדינה לביקורת הוועדה קיימה ביולי 9/-ב"

 זה העומדים אבסורדיים תורים לשני מוביל בתקנים המחסור. הציבורי בשירות קליניים בפסיכולוגיים

 .קלינית בפסיכולוגיה התמחות להתחלת שנים של ותור טיפול לקבלת חודשים של תור - זה מול

 זמני לקיצור תסייע הנפש בבריאות הרפורמה כי הבריאות משרד התחייבות למרות כי מראים הנתונים

 המטפל לפסיכולוג ההמתנה זמן. טיפול לתחילת חודשים ממתינים נפשית במצוקה אנשים, ההמתנה

 בבית במבוגרים ולטיפול, חודשים 8 תקווה בפתח שניידר ח"בביה, חודשים 1/ הוא בעש בבאר בילדים

 לילדים כללית במרפאת. חודשים 7 עד 1 הוא ההמתנה משך בנהריה. חודשים 7 - איכילוב החולים

. בעיר המבוגרים במרפאת גם וכך, חודשים וחצי 8מ־ יותר הוא ההמתנה משך לציון בראשון ולנוער

, חודשים 0/ עד 7 ממתינים בלוד ילדים. מבוגר עבור לתור שנה חצי ממתינים גן תוברמ ים בבת

 .חודשים 4/ עד 0/ ממתינים ילדים ובירושלים

 היא. 'הציבורי בשירות לפסיכולוגים התמחות במלגות אקוטי מחסור קיים'ש ספק אין כי הבהירה אלהרר

 הללו הבעיות את לפתור ניתן תקציבית חינהשמב הרלוונטיים הגורמים הסבירו הקודם בדיון' כי הוסיפה

 רק שהתקציב טענו הבריאות במשרד אבל, הדעות לכל קטן סכום, שקל מיליון 40 של תוספת באמצעות

 עתק הון כשמעבירים שקורה מה זה, ואכן. 'תקציב להוסיף כוונה אין ושממילא האחרונות בשנים גדל

 .עברהו שלשמו לדבר אותו מייעדים או צובעים לא אבל

 הארוך ההמתנה משך כי לראשונה והודה, מזמן הבנו כבר שכולנו למה הבריאות משרד הצטרף, בדיון

 400/-כ חסרים כי שלנו הטענה, לראשונה. הציבורי בשירות מטפלים שחסרים לכך אינדיקציה הוא

 .טוב בוקר. והכנסת המשרד ידי על ברורה הכרה קיבלה הציבורי בשירות קליניים פסיכולוגים
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 של לתוספת יוביל הטוב שבמקרה, החדש המלגות מתווה הוא הבריאות משרד של הפתרון, זאת עם

 שלא פתרון שכל ההבנה ותנחת יימשך ההתעוררות שתהליך נקווה. 0.0000./-ה עד מלגות 50/

 ".פתרון לא הוא - שלו והגדלה תקציב צביעת כולל

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים חיוניים נוספים בבתיהאשפוז ואמצעים 

 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 שראלי 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


