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 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, 

יתוף של מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו תקווה שהש

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

 

. אני יורדת למיון בארבע אחה"צ אחרי יום כשאני במיון, אני כמו טרקטור, חורשת וחורשת וזה לא נגמר"

פנויות. עבודה במחלקה, שובל של אלונקות מד"א משתרך בכניסה, ממתינים להיכנס ואין מיטות 

החולים מחכים לאשפוז אבל גם במסדרון בפנימית כבר אין מקום, והעומס נשפך אחורה פיזית מחוץ 

 לביה"ח. 

ריבועים אדומים לחולה שלא נבדק, ריבועים  -אני עובדת, המערכת הממוחשבת עובדת לפי צבעים 

ירוקים, לקבל לבנים לחולה ללא החלטה )אשפוז/שחרור(. עובדת קשה בלהפוך את כל האדומים ל

החלטות. הטיימר של זמן ההמתנה לרופא עולה ועולה, אני פשוט לא מספיקה לראות את כולם 

 במהירות הדרושה כי זה לא נגמר.

בשתיים לפנות בוקר יש לי זמן להפסקה ראשונה. זה לא ששקט, אבל אפשר לנשום. היה כל כך עמוס, 

. מי עובד ככה? או שירותים או כלום שתות מיםאפילו לא שמתי לב שכבר עשר שעות אני עובדת בלי ל

זה כמו סדנאות יזע במזרח, או מחנה עבודה בסיביר. וזה עוד ביום טוב, כי תיגברו בעוד רופא, והצוות 

 חזק ומתקתק.

)לפנות בוקר(, רק אז נרגע קצת. הוא עוד חוזר מחר  4:30מנהל במיון נשאר לתת יד, הוא עזר לנו עד 

ל הפנימיות הוא מבקש להתייעץ איתו על כל אשפוז, אפילו שאני כבר ותיקה ואלו לעבודה. כדי להקל ע

החלטות שאני עושה מזמן לבד. רוצה לוודא שאין אשפוזים מיותרים. באיזשהו שלב הוא מתייאש. 

 החולים פשוט קשים מדי.

ות להתאושש אין אשפוזים מיותרים, יש יותר מדי חולים, מיונים אחרים במרכז הארץ סוגרים לכמה שע

קצת, אצלנו עסקים כרגיל. חולה שמחכה לאשפוז במיון מחצות, השעה כבר שמונה בערב, הוא מעל 

זה לא יעלה על הדעת שהוא זרוק שעות רבות כל כך במיון. אני נותרת  -, צלול, מתלונן. הוא צודק 80

 ללא מילים מולו.

דואב, כל כך הרבה שעות ערות על  אני מגיעה הביתה בבוקר, הנסיעה קשה, נאבקת בעייפות. הגוף

הרגליים, כמו אחרי אימון אינטנסיבי. החשבון נפש של היום שאחרי הוא הקשה ביותר. כולם קיבלו את 



 

הטיפול המתאים? שמעתי פעם על עייפות בקבלת החלטות אצל שופטים כשמתרחקים מארוחת 

 .הצהריים

 "שלנו? בתנאים נגיד ומה

 

 זו משנה. ובמרפאות החולים בבתימספרי הרופאים, האחיות, מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים 

 להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 3.5-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית ועד

 2014מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים

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

 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

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

 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


