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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

 

אנשי ונשות הצוות הרפואי מבקשים . בתוך ומחוץ למערכת, מותו של הקרדיולוג אורן זוסמן זעזע רבים

. שלא נשכח כי גם החיים והבריאות שלהם נמצאים בסכנה בגלל התנאים במערכת הבריאות הקורסת

 :'ר מ"כותבת ד

נפטר היום לאחר שקרס , ילדים קטנים 3-אבא ל, מתמחה בקרדיולוגיה בבילינסון, ר אורן זוסמן"ד"
הכל כדי , עשה לעצמו בדיקות והלך לנוח בחדר, הרגיש רע*. בתוך מחלקה קרדיולוגית*במהלך תורנות 

לא אפשרו לו , והמצב האבסורדי שהמערכת נמצאת בו, מוסר העבודה הגבוה שלו. לא לנטוש משמרת
וחר מדי ולא ניתן היה להצילו נמצא מא. לבד, הוא נמצא כשהוא נח בחדרו. להיבדק במיון כמו בן אנוש

  .ומציל חיים, טיפול פשוט. מקבל טיפול מציל חיים, בעולם אחר היה פונה למיון. עוד
  .חוקר מצטיין ורופא בחסד, חבר אהוב, מדובר באיש משפחה

זהו . בסכנת מוות לרופאים ומטפלים במערכת הבריאות מדובר כב. זו לא עוד שאלה של טובת החולים
  .בטוחה שהרבה מעבר למספר היחסי באוכלוסייה לגיל. המתמחה השני שמת השנה במהלך תורנות

זה מוות שצריך . וזה דבר גדול מאוד. אני חושבת שמה שנורא במקרה הזה הוא שיש כשל מערכתי
כשל , כשל של המדינה בהגנה על עובד. ת רקובהמוות מיותר שנגרם בגלל מערכ. לזעזע את הציבור

  .וכשל של לאחר מעשה לזהות את כל אלו. של הארגון היציג להגן על עובד
  ,בברכה

 ."מתמחה במרכז הארץ
 ועד זו משנה. ובמרפאות החולים מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי, האחיות, מספרי הרופאים

 תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית

לא  4102מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 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 המדינה  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

מאריכות , אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, רק פעילות צבאיתכוללת לא 

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

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


