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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

כך נראית הרפואה הציבורית ? נשמע לכם סביר. לעוד שנתיים דחוףתור , סליחה. תור לעוד שנתיים

 : 'מספרת נ. בפריפריה

 לעוד הם התורים כי... לנוירולוג לעולם יזדקק לא ם/שלכן שילד מקווה ממש אני, ים/אשקלוניות"

 !!! שנתיים

 לתור דקות 30-40 סוענל או, מוקדם יותר לתור שעה סוענל או :יש שתי אופציות, ילדים נוירולוגכשצריך 

 ניסע אנחנו הרי, כך או כך ייפתר העניין אבל "!דחוף" תור הוא כשהתורוזה . שלושה חודשיים בעוד

 . סביר בזמן רופא יראה שלי שהילד כדי( חמש גם אז צריך ואם) שעה

 .'שנתיים לעוד תור לך אקבע, ההפניה את לי תני' :לי שאמרה לפקידה לענות איך ידעתי שלא בחיי

 . שנתיים לעוד תור יש וככה. הביתה והולך ילדים 4 רואה, בשבועיים פעם מגיע הרופא לטענתה

 ."(הרבה לי קורה לא וזה) דום נאלמתי

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 7916 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  4172מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים של חוקטורפדו ב 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

 .בידיכםכעת האחריות נמצאת . 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 , 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


