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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות , האישיים

, המרפאות, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם

אנו תקווה שהשיתוף של . בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות 

  .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

כיום . 31-הייתה צורת טיפול מקובלת בחולים מימי יוון העתיקה ועד המאה ה, או הקזת דם, פלבוטומיה

אנחנו פשוט מייבשים , ובמקום להקיז את דמם של החולים, שיטות הרפואה מתקדמות הרבה יותר

 :ל"בגלי צה" יהיה בסדר"הילה לתוכנית כך סיפרה . אותם בסבל וייסורים במשך שעות בחדרי מיון

 .בלילה 3:31 ,1..3 שני ביום נכתב"

 .22:21 למיון הגעה זמן. סבא כפר' מאיר' חולים בית

, חום מעלות 02, לדלקת בתוספתן חשד עם נערה. רופא לבדיקת נכנסתי לא עדיין, 23:28 השעה

 .שעות 6-מ למעלה של המתנה

 .כנ״ל, גלגלים כסא על קשישה אישה

  .הכירורגי במיון ארוכות שעות ,אנשים עשרות

  .2238 ישראל

 ?מה ובסוף, ויושר כושר/ חיים/בריאות לביטוחי מהמשכורת שנשאר ממה מסים משלמים אזרחים

 .הזו המציאות מול עצב בעיקר מרגישה אני, הכיפורים יום ערב

 ".אזרחיו את שיכבד צריך, שלטון, אזרחיה את שתכבד צריך מדינה

 

מיטות האשפוז , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

 גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

טורפדו בשל  אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ

עקב פיזור הכנסת והממשלה , לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים חוק

 .ת מוקדם מהצפויוקיום הבחירו

https://www.facebook.com/beseder.glz/photos/a.157797790931131/2064444423599782/?type=3&theater


 

 סף על" נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

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

 שיקום את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 את הבריאות מערכת לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

, אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית

 שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה שינוי

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


