
 

        06/09/00/7  

 

 

 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

ולצערנו הרב יש תמיד אנשים , לא מעט דיונים בפייסבוק עוסקים באלימות נגד אנשי צוות רפואי

שמסבירים איך הדברים , תמיד יש גם אנשים כמו שרון, לשמחתנו. שמגיבים בהצדקה של האלימות

 :נראים מהצד של הצוות

 את מקבלים. והלילה היום בשעות אליו מגיעים שאתם הרופאזה . לשעה שקל 00 מרוויח מתמחה"

. משמרתב שעות 06 ,נגמרות שלא משמרות. םיחי מציל טיפול לפעמים. לחץ תחת לפעמים הטיפול

 את מנצלת המערכת זה כל ועל. עצמך בשביל משהו לעשות זמן, מנוחה ,אוכל ללא אפילו לפעמים

 . כרהשמה  משנהוזה כבר לא , ששותק הציבור ואת ,לה זקוקים היותם

. זמן להם אין, פעם מדי - אוכל .החולים מבית חוץ חיים להם אין כך גם. זו השגרה, חולים בית - מגורים

 כדי נח. ישן הוא, החולים בבית לא אושה בשעות? לבלות למתמחה זמן יש איפה .הצחקתם - בילויים

 לא תודה שגםם מטופלי שיש שכחתי ,שנייה ,כן אה. נגמרת שלא משמרת לעוד הכוח את לו שיהיה

 באוויר להתעופף החליט שפתאום כיסא, סטירה, אגרוף מקסימום ,תודהמה פתאום , רגע. אומרים

  .סלקטיבי לשומע הופך אתה במיון שעהאחרי . ..כבר עניין קבוע זה צעקות, הצוות לכיוון

, םהאד כוח מצבת להגדלת ידאגו הבריאות שמשרד ובמקום, בכלל קלים לא מתמחה של חיים ,כן

. ובצדק יףעי צוות, מפוצצות מחלקות ,במסדרונות אנשים ,החולים בבתי מיטותמספיק  אין. הפוך המצב

 ומערכת הבריאות משרד של הלקוחות דבר של בסופו שהם וחולים ,מאוד קשה שעובד עזר כוח

 ".הבריאות ממשרד אחד אף מעניינים באמת לא... אבל ,שסליחה ,הבריאות

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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים שראלי 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 , 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


