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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

גם ? מופתעים. סקר שערך משרד הבריאות על בעיית התורים הארוכים מעלה שהמצב הולך ומחריף

 :מביא את עיקרי הדברים שאול אמסטרדמסקי. אנחנו לא

 :ש חושפים החולים מקופות לראשונה אסף הבריאות שמשרד נתונים"

 לא מהחולים רבע. אנדוקרינולוגיה הוא בתור זמן הרבה הכי להתייבש שתצטרכו הרפואי המקצוע. /

 !חודשים מארבעה יותר. ימים 05/ אחרי גם רופא יראו

 (חודשים 4) וגסטרו נפרולוגיה: ארוכה הכי ההמתנה עם הבאים המקצועות שני. 0

 מה, אורתופדיה, נשים, עיניים, עור) המומחים לרופאים ההמתנה משך: מטלטל הכי הנתון והנה. 0

 אנחנו. הציבורי השירות של שחיקה נראית בדיוק כך הנה. 03/3 שנת מאז עצמו את* הכפיל( *שתרצו

 .שירות פחות מקבלים אבל, בריאות מס לשלם ממשיכים

. פוחת יהיהאוכלוס לגודל ביחס המומחים הרופאים שיעור: דברים שלושה של משילוב? נובע זה ממה

. מאוד גדל, ספציפית ולמומחיות, למומחים הביקוש, שני דבר. בכמויות לפנסיה יוצאים מומחים רופאים

, אחרות במלים או. קצרים תורים לממן כסף להן אין כי,התורים את מאריכות ןעצמ הקופות, שלישי ודבר

 .לפרטי דוחפות

 :03/8 לשנת המשרד של המלאים הנתונים הנה

 (ימים 02 - 55%) ימים 9 - חציון: נשים רפואת

 (08 - 55%) ימים // - חציון: עור

 (09 - 55%) ימים // - חציון: עיניים

https://twitter.com/amsterdamski2/status/993697222117163008


 

 (00 - 55%) ימים 03 חציון: אורתופדיה

 (09 - 55%) 5/ חציון: קרדיולוגיה

 (/5 - 55%) 09 חציון: המטולוגיה

 (59 - 55%) 00 חציון: נוירולוגיה

 (ימים 9// - 55%) ימים 85 חציון: גסטרו

 (ימים 00/ - 55%) ימים 89 חציון: נפרולוגיה

 (ימים 05/ - 55%) ימים 93 חציון: אנדוקרינולוגיה

 ."חשובה הכי ההתמחות אולי שהיא, משפחה ברפואת גם להיראות מתחילה והבעיה

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


