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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.

 ופגע התראה ללא השתנה התרופה הרכב שבו, האלטרוקסין מחדל על שימרית של סיפורה לפניכם

  :אמון חוסר של קשה לתחושה שגרם באופן, מטופלות אלפי של חייהן באיכות

 .החדש האלטרוקסין את לקחת התחלתי 1022 אוגוסט בחודש בערך"

 מחוספס להיות הפך שלי בידיים העור, עצירויות ,מאוד קשים פרקים כאבי: נוראיות תופעות התחילומיד 

 וחכ לי היה לא ,בי בוגד שהגוףוהרגשתי  מתוסכלת ממש הייתי... רוח במצבי שינויים לי היו ,וחום

  ...לכלום

כל התופעות  בהדרגה. הכדורים את לי להחליף מהרופא שדרשתי אחרי 'יוטירקס'ל החלפתי מכן לאחר

  .טובה מספיק התהי לא החלופה .חזר הכל שוב חודשים 5 אחריחלפו, אבל 

 ...חיים בלי חיים של וחצי שנה בערך - נוםיגיה פשוט עברתי .פרטית ברקיחה כדור לוקחת אני כרגע

  .נהרסה כמעט שלמה משפחה

 לה שיש סמכות בכל אמון איבדתי וממש ,התרופות חברתעל ו הבריאות משרד על כועסת מאוד אני

 "!הלפני הציבור טובת את רואה ולא כלכליים אינטרסים

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"



 

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

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

 .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 

 ךנמשיאנו  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
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