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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. 

נציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו ההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

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

 כדי לתקנו.

, שאין לו ביטוח פרטי ולכן נאלץ לסכן את בריאותו בהמתנה /102סיפורו של א' מפברואר לפניכם 

  :פא לטפל בוארוכה עד שיתפנה רו

 '(.מלנה) שחורה צואה לי הייתה גם(, טרי םד) מדמם גם הוא, הישבן לי כואב'"

 שמע כאשר. שם הוא כך לשם אך, הזה הסוג מן תלונות המשפחה רופא בפני להשמיע מביך קצת זה

 ואחכה לגסטרולוג ישירות שאלך אלא במחשב שלנו השיחה את יכתוב שלא בי הפציר הוא התלונות את

 כזה. 'הפניה בלי עדיף, ותחכה עכשיו לך, מינימום חודש עוד אותך שיראה חבל'. אותי שיקבל עד שם

. רגישים נושאים לבדו לאבחן לעצמו מרשה אינו הוא מומחה כרופא, שלי המשפחה רופא הוא

 לקולונוסקופיה אותי ושלח בדיקה ערך הוא. היום באותו כבר אותי וראה בטובו ילאהו הגסטרולוג

 עם רותייכמה, אחרת. הבא שבועב זה את לעשות אפשר פרטי ביטוח לך יש אם' .וגסטרוסקופיה

 .הוסיףהוא  ',לפחות וחצי חודשיים של המתנה וז ,התורים

 הדמם תופעות הזה הזמן במהלך. הבדיקה מיום וחצי לחודשיים. תור קבעתי. פרטי ביטוח לי היה לא

 רציתי לא. גברו הכאבים. שמיים אתליר השמור בפחד לשירותים נכנס הייתי בוקר כל. החמירו הטרי

 התקשרתי. לבד יצאו הכאב בבותי. בזה לשלוט הצלחתי לא הזמן רוב. האסלה על יושב בעודי לצרוח

. הרפואי למכון התקשרתי. לעזור יכול אינו הוא, לגסטרולוג התקשרתי. ישועה אין, המשפחה לרופא

 עם הפגישה אחרי וחצי חודש) ביטל מישהו ובמקרה ברצף ימים כמה טלפנתי. וביקשתי ביקשתי

(. שבהכנות הכאביםהסיפור על  את אחסוך) המיוחלת לבדיקה כך אחר ימים כמה הגעתי(. הגסטרולוג

 . חריגות נמצאו לא למזלי

. '?!אותך אישפזו ולא' תלויה בלתי בצורה הרופאה וגם האחות גם שאלה, המלנה על במכון שמעו כאשר

 . הרב והכאב הדימום חרף גלכירור תייהופנ. בקולן מודאגת פליאה הייתה

 



 

 3 עברו כיום. 'ניתוח תצטרך עובר לא זה ואם ,חודש משחה מרח'. גררוהכי פסק ',פיסורה לך יש'

 . עבר לחלוטין לא זה. התסמינים החלו מאז חודשים

 "?לניתוח לחכות אאלץ זמן כמהבהתחשב בזמן שחיכיתי רק לתור לגסטרולוג... 

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  קין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.תפקודן הת

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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