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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 דחיות ועיכובים בטיפול שקיבלה אחותה, עד שהמשפחה נאלצה  ,אורנה רודישל  הסיפור לפניכם

  :אך כבר לא ניתן היה להציל את חייה לפנות לרפואה הפרטית,

 . רפואית הזנחה בגלל קיבה מסרטן 99 בגיל נפטרה( כמליאן מלכה) ל"ז אחותי"

 המשפחה רופא י"ע נשלחה כלל לאכול הצליחה שלא אחרי ורק בבליעה קשיים על התלוננה היא

 . גסטרוסקופיה לבדיקת לאיכילוב

 את חסם הגידול כי צלחו לא הם אבל הבדיקה את לבצע ימים של בהפרש ניסיונות שני בוצעו באיכילוב

 . והחמיר הלך ומצבה הביתה נשלחה היא לאשפזה במקום. הכניסה

 והבדיקה אושפזה היא למחרת, פלא זה וראה באיכילוב בכיר רופא אל פרטי באופן פנינו בייאושנו

 . נפטרה היא ניתוחים שני ולאחר חודשים מספר ותוך מפושט היה הגידול. דימ מאוחר היה זה. בוצעה

 על באיכילוב האונקולוגית המחלקה מנהל אצל פרטי לביקור הלכנו הסרטן שאובחן מרגע, ניסיון למודי

 . לדבר מי עם שיהיה להבטיח מנת

 ".דימ מאוחר היה כאמור

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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