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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.

, על אבחון שגוי וסחבת בטיפול בסבתה, שהביא בסופו של דבר 1022-שרה משל  סיפורהלפניכם 

 למותה בטרם עת:

 הרופא, משחה עם אותה שלח הראשון רופאה. החלים שלא הרגל בכף פתוח פצע היה שלי לסבתא"

 לא הפצע זה ובגלל משהו לא ההיגיינה שאולי לה אמר חוצפתו ברב השלישי, פדיקורל אותה שלח השני

 .מחלים

 .באזור המרכז ח"בבי לביופסיה אותה שלח הרביעי

 .הזה לפצע ביופסיה לעשות מה שאין בהסבר הביתה אותה שלח חוליםה בית

, חודשיים חודש לפחות לוקחאחד לאחר  מומחה עור רופא בין תור כשכל, חודשים של הגריר וככה

 .הכואבת הרגל על לדדות וממשיכה שיניים חושקת וסבתא

 את לעשות הסכימו הם הרופא על שצעקנו בגלל הפעם .לביופסיה שוב אותה שלחו, לשנה קרוב אחרי

 .הבדיקה

 . עור סרטן - שהתקבלה התשובה

 .הנגוע בחלק הרגל כף של חלקית כריתה - הפיתרון

 .וגרורות שאריות שהורגים לוודא כדי וכימו הקרנות עשו לא, הניתוח לאחר

 .אותה למלא מתחילות כחולות ונקודות, להתנפח מתחילה הרגל ופתאום, שנה כמעט עברה

 .חזר העור שסרטן היא והדיאגנוזה, לבדיקות חוזרים



 

 והקרנות כימו עשו שלא כששמע ונחנק כמעט שם הפרופסור, לבית חולים אחר אותנו זרקו הפעם

 בבית החולים הקודם למנתח בעצמו התקשר הוא אז, עליו עובדים שאנחנו חשב הוא, הניתוח לאחר

 .בכך צורך ראו לא שהם לו שאישר

 לאשר מוכנה לא חולים שקופת, החדשה הבדיחה החלה ואז, בטיפולים ישר החלו בבית החולים הזה

 .הטיפולים את ולאשר להתקפל להם גרמו שיתופים והמון בפייסבוק שלי ענקי פוסט. הטיפולים את

 שממנה, / דרגה עור לסרטן עברה כבר האבחנה חודשים שלושה תוך. מדי מאוחר היה כבר זה אבל

 .מהירה הייתה וההתדרדרות, חזרה דרך אין

 .1021 באוקטובר סבתא את קברנו

 הבדיקות אבל, ולתקוף לשוב דינו עור סרטן שסטטיסטית יודעים אנחנו, באשליות חיים לא אנחנו

. שנים כמה עוד מקבלים היינו, בהתחלה מיד מתגלה היה הסרטן שאם מראים שעשינו והמחקרים

 3 דרגה לסרטן התפתח - שנה במשך הרופאים ידי על ונופנף ברגל לה שהיה הפצע, זה במקום

 (.כאמור 2 דרגה הייתה כשההתחלה)

 ".לחולים ברצינות מתייחסים שלא ורופאים מהיסוד חולה בריאות למערכת סבתא את הפסדנו

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

, הנוכחיתהתקופה  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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


