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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו נההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

המחסור בתורים לבדיקות ולרופאים, שהיה עלול לעלות לילדתה  על ,גולדנברג שירשל  הסיפורלפניכם 

 הקטנה בחייה. מה היה קורה לו לגב' גולדנברג לא היה כסף לשלם על בדיקות פרטיות?

 שזו וחיכינו גדילה בקפיצת שמדובר חשבנו תחילה .תרי מעייפות לתבסו 5-ה בת תישב זמן מזה"

 גבוהים ערכים התגלו בבדיקה. המקור את לאתר דם בדיקות סדרת עם החלנו ,כןקרה  משלא .תעבור

 ,ימים 20 למשך( רפאפן) אנטיביוטיקהב טיפול חלנותה ידמ (.14/) בדם סטרפטוקוקוס ידקיח של

 (.100 סביב) הנורמן לרמת לבחינה נוספת דם בדיקת שבוע ולאחר

 בזריקה הפעם, טיפול סבבי 1 עוד התחלנו ידמ .624 על עומדים וכעת הוכפלו הערכים כי התברר

 והערכים נוספת דם בדיקת ביצענו מכן לאחר. זריקה לזריקה בין שבועות 3 של בהפרש לשריר ישירה

 (.10/) ההתחלתית לרמה חזרו

 סדרת לבצע אותנו הפנתה הרופאה .בטן כאבי בצירוף חריגה עייפות על להתלונן חזרה הילדה, השבוע

 . לב אקו -וקרדיולוג ,אומטולוגר ץעמיי לרופא הפניה הןיבינ ,נוספת בדיקות

, 1144-ב רקהוא  ילדים לקרדיולוג ביותר הקרוב התור כי לי נאמר תור לתאם התקשרתיאשר כ

 .לאוגוסט" לזרז" ניתן דחוף שהמקרה רואה הרופא אם אך, נובמבר במהלך ולראומטולוג

 ,ופלא והפלא - פרטי באופן תור לקבוע החלטתי לכן .רופא שיתפנה עד שנה חצי מחכה אינה המחלה

 .התשלום בגובה הוא כמובן ההבדל - 2245-ב לראומטולוג ,245-ב למחרת יום ילדים לקרדיולוג תור יש

 עלות היותר לכל או השירות על לשלם נדרשת תייהי לא הקופה דרך יועצת לרפואה הולכת הייתי אם

   ."גבוהים התעריפים ,ן"שב4 הפרטי במסלול זאת לעומת .₪ /1-כ - 26 טופס של

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה



 

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

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

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

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

 שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על 

 נמשיךאנו  תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי יפולכםלט ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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