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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.

 ים שחוסכות כסף על בדיקות נחוצותעל קופות החול ,/102תחילת מאי של ל' מ הסיפורלפניכם 

 :ולפעמים מפספסות מצבים חמורים שדורשים טיפול מיידי

 הסיפור הזה הוא לא עלי, הוא על קרוב משפחה שלי. "

 רופא, לרופא חוזר. עובר לא הכאב .לפיזיותרפיה שולחש, לרופא הולך. עזים מכאבים סובל אדם בן

 .ומחמיר הולך הכאב. כלום רואים לא. לרנטגן שולח

 ", עונים לו,?CT-ל לשלוח" .CT-, ומבקש שישלחו אותו ללא מי, משפחה רופאת, ופדתאורהוא רואה 

 . "כלום מצאנו ולא עשית שנה לפני? מה בשביל"

 .פרטי באופן CT-ל הפניה מקבלו, מכאב מתחרפןהאיש 

 ", עונה האיש, "מה קרה?"?למה" -" ?שלך הרופא מי" , ושואליםבדחיפות מתקשרים למחרת יום

 . ", עונים לו, "אתה חייב לטפל באופן דחוף"הצוואר בחוליית שבר מצאו"

 !שבר

 ?מה, איתך יהנה מה, קופת חולים

 על יעלה לא זה. שלה המבוטחים על לחסוך שהתחילה קופה של פושעת רשלנות פשוט זו. רשלנות

 .הדעת

אלמלא העזרה של אחיו, . CT-ל אותו מפנים שלאמזה  השתגע הוא. מלאותבג רופא שאחיו מזל לו יש

 ואז מה היה קורה?" .פרטי באופן לבדיקה ניגש שהיה סיכוי אין



 

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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