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סגן שר הבריאות ,מר יעקב ליצמן
שר האוצר ,מר משה כחלון
ראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו

הנדון :קריסת מערכת הבריאות בישראל

שלום רב,
פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את
סיפוריהם האישיים ,כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של
מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם .במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים
מבתי החולים ,המרפאות ,מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד
הבריאות .אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא
הנכונות והדחיפות כדי לתקנו.
בסדרת כתבות על מערכת הבריאות של הכתבת הילה אלרואי מערוץ  ,10הצוותים הרפואיים מספרים
על מצוקת האחיות ברפואה הדחופה .כדאי לקרוא את הדברים כדי להבין כמה המצב חמור ולקבל קצת
פרופורציות לגבי המיקום שלנו ביחס לעולם .לצפייה בכתבה המלאה:
"'אחיות לצרה' :חמש החייאות בתוך שעתיים ,במשמרת לילה אחת וארבע אחיות שמטפלות ב00-
חולים בחדר המיון .זהו רק קצה המזלג בשגרת היום ,ובעיקר הלילה ,של האחים והאחיות בישראל,
שקורסים תחת העומס .הם אלו שמקבלים את התלונות ,הכעסים והתסכולים של החולים מחד ,ואת
חוסר האונים של הרופאים מאידך.
אחות בישראל תטפל לפעמים במקביל בכעשרים חולים .באירופה לשם ההשוואה ,כמות החולים
עומדת על ארבעה לכל אח .היחס בישראל מגיע לעיתים עד לפי שבעה מהמקובל בעולם' .לפעמים
מגיעים מצבים של  11מטופלים לכל אח' ,אומרת מירי סירוטה ,אחות כללית בבית החולים איכילוב
בת"א' ,אם יש מצבי חרום כמו החייאה או הנשמה כל הצוות עוזב מיד לטובת האירוע ורק אחד נשאר
להשגיח על המחלקה'.
מעטים יודעים ,אך מי שמנהלת בפועל את בית החולים ,החל משעות אחר הצהריים ועד הבוקר ,היא
האחות הכללית .היא שתקבע עד כמה ניתן להעמיס על כל מחלקה ,היא שתחליט על הוצאת אנשים
מהמחלקה לטיפול נמרץ ותקבל עוד החלטות רבות הרות גורל' .לרגע לא הייתי מחליפה איתם' ,אומרת
גלי חרוסטלב ,שאמה מטופלת באיכילוב' ,הם עובדים כמו נמלים' ,הוסיפה.
'אין משמרות שאנחנו לא מתוסכלים בהן ,גם אנחנו וגם המטופלים והמלווים' ,אומרת מיכל שרוני ,אחות
בחדר המיון של בית החולים אסף הרופא' .אנחנו לא יכולים לעזור לכל האנשים שצריכים ,המצב לא
מאפשר' ,הוסיפה שרוני' ,לא מקצים כוח אדם לטפל במקומות האלה – וזה לפעמים יכול לעלות בחיי
אדם' .גם מיכל שטיין ,אחות אחראית בביה"ח איכילוב מצטרפת לדברים' :שמשרד הבריאות יבוא לכאן

ויראה מה הולך' .בתוך כך ,בכיר במשרד הבריאות אומר הערב לחדשות עשר' :תחושה קשה
שהנהלת המשרד מנותקת לחלוטין עם מה שקורה בשטח'".
"מאז שנת  6791לא עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים ,האחיות ,מיטות
האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי החולים ובמרפאות .משנה זו ועד התקופה הנוכחית,
אוכלוסיית ישראל גדלה מ 5.3-מיליון איש ליותר מ 8-מיליון .כל ההבטחות להוסיף תקנים לאנשי
צוות ומיטות אשפוז טורפדו בשל חוק ההסדרים ולא מומשו .מסקנות ועדת גרמן משנת  4162לא
ימומשו אף הן ,עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי.
ממשלות ישראל לדורותיהן הזניחו את תיק הבריאות .מערכת הבריאות בישראל כבר לא נמצאת
"על סף קריסה" ,היא קורסת בפועל .כעת האחריות נמצאת בידיכם.
אנו ,אזרחיות ואזרחי ישראל הסובלים מדי יום כתוצאה מההזנחה המתמשכת ,דורשים להציב את
שיקום מערכת הבריאות בראש סדר העדיפויות הלאומי ,ולייחס לתקציב ולקשיי התפעול של
מערכת הבריאות את אותה מידת חשיבות שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת הביטחון.
ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית ,אלא גם את השמירה על
תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים ,מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים .אנו נמשיך
להזכיר לכם ולהפציר בכם להתגייס למטרה ,עד שנראה שינוי לטובה מיושם בפועל.
בציפייה ובתקווה לטיפולכם המיידי,
צוות "מכתבים לבריאות"

