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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית " 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

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

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

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

גרמה למצוקה , שהעבירה את תחום בריאות הנפש לטיפול קופות החולים, רפורמת בריאות הנפש

או פשוט לא , קיבלו אבחנות שגויות ומפוברקות, אדירה למספר רב של מטופלים שנפלו בין הכיסאות

? אז למה לא לקחת את השיטה שנכשלה ולהחיל אותה גם על תחום הסיעוד. הצליחו להגיע לטיפול

 : סמדר נצר ישימספרת 

 .משהו תשמעו בואו"

 הרפורמה .(תקועה שהיא טוב ,וכרגע) הכנסת וועדות שולחנות בין שם אי שתקועה סיעוד רפורמת יש

 ממשרד הקשישים סיעוד נושא העברת על מדברת היא, היוזמים של ליבם מטוב כנראה וגובשה נכתבה

 .הבריאות משרד אל הרווחה

 למות שנוטה במסדרון הזקנה את וזוכרים יודעים כולכם כי הראש את תופסים שאתם לפני, חכו חכו

 .חזק יותר עוד לצרוח שתוכלו כדי נמשיך בואו, הקורס הבריאות משרד בעזרת

 הן, הסיעוד נושא על אחראיות יהיו( יותר ולא פחות לא) החולים שקופות בעצם מבקשת הרפורמה

( ...יודעת אני, מצחוק מתפוצצים אתם) בית ביקורי יעשו ,והמטפלות המטפלים את יכשירו והן יפקחו

 .הסיעוד עניין כל את ינהלו ובקיצור

 לטובה שינוי מהווה הייתה הרפורמה, חיים עליה שחתומים כים"שהח כפי בדבש הטובע האוטופי בעולם

 .בסיעוד דבר שום מבינים לא כים"שהח רק, הקשישים במצב

 ?עליה חתום מי

 כולל, וקואליציה אופוזיציה - הבית סיעות מכל כים"ח 80-כ עליה חתומים, שמולי איציק כ"ח הוא היוזם

 .החדש הקואליציה ר"יו אמסלם דוד

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1785801111444612&id=100000442208715


 

 לפני ולאכוף לשנות צריך מה יודע, הכיוונים מכל הנושא את מכיר, כמונו הסיעוד חיי את שחי מי

 שהזיהומים לפני עוד הקשיש את תהרוג... עדינות לא במילים ,נאמר שאיך ,רפורמה שעושים

 .אותו יהרגו החולים בבית הקורסת במחלקה

 או, סיעודית שהילא דולף קטטר להחליף לבוא פשוטה בבקשה לעמוד מסוגלת שלא חולים קופת

 שנים כבר שולחת שאינה, סיעודי קשיש של חולות לרגליים תחבושות להחליף לבוא מסוגלת שאינה

 החולים בקופת גורם לאף זמן אין כי למיון סיעודי כל ששולחת, למיטה מרותק לקשיש בית לביקור רופא

 בסיעוד שיטפל הגוף זה - אדם כוח אין כי, בדיקה בלי בטלפון מרשמים שנותנת, בכלל אליו להתייחס

 ?קשישים

, מבינים שאינכם מבין בסיעודיים שמטפל אחד כל, מבינים לא שאתם מבינה אני, יקרים כים"ח תראו

 כספים נתתם, נאכפים שאינם חוקים חוקקתם, למציאות מחוברים לא פשוט אתם, אשמים לא אתם

 . כלום שום ?בעניין עושים אתם ומה, אינטרסים ובעלי עוצמתיים גופים ידי על שנשדדו

  .החברתיים תואר על כפיים ומחיאות קרדיט עוד לקבל ?לעשות רוצים אתם מה

 . יקרה לא זה אז

 הסיעודי הקשיש סובל איך לכם ויראה צעד צעד אתכם קחישי היישוב מן אזרחי צוות בוחרים הייתם לו

 לכם שיתנו, להם שנזרקים מהגרושים הקשישים מתקיימים איך לכם שיראו, בו שנוגסים הכרישים מכל

 .אמיתית רפורמה לנסח יכולים הייתם אז או, סיעודי של משפחה בבית שבוע לשרוד לנסות

 :זה כל את שאמרתי אחרי ועכשיו

 כל את המונה וארוך מפורט מסמך וגם עמדה נייר וניסח ישב, הסיעודיים חיי את שנים שחי שלנו הצוות

 . נאכפים שאינם החוקים ומול םיהבעייתי הגופים מול להשית שצריך והרגולציה האכיפה, השינויים

  .המדינה למבקר וגם השרים, הכנסת חברי לכל נשלחו והמסמך העמדה נייר* 

  .להתבסס המחוקקים יוכלו עליו הבסיס את שתהווה סיעודית רפורמה מסמך ניסחנו, כן כמו* 

 המטפלים - חברינו של העדויות ואלפי חייו סיוןינ את בקפידה שאסף מצוות מגיעים האלו המסמכים

 להבדיל .מקצוע אנשי על וגם עצמם האנשים חיי על גם מתבסס הזה המסמך .הסיעודיים ביקיריהם

  .בסיעודי לטפל צריך בה נכונה דרך ויצרנו לאחת אחת הלבנים את חיברנו אנחנו, מהבירוקרטים

 .שלנו ואבא אמא על ניסויים תעשו ואל טובה עשו

  .לדעת לרצות ולא להקשיב לא גדולה בושה זו אך, לדעת לא בושה לא זו

 שנים מתוך הידע את יש לנו, אותה לעשות איך יודעים אנחנו, רפורמה לעשות רוצים באמת אתם אם

 .רבות שנים כבר ממנו מתעלמת שהמדינה הזה האכזרי בעולם אתכם ננחה אנחנו, סיוןינ של

 ".לנו שתקשיבו לכם ראוי - המחוקקים ואתם, ליקירינו דרוש מה יודעים אנחנו

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

 .כעת האחריות נמצאת בידיכם. בפועל קורסת היא, "קריסה סף על"



 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל 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 , 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


