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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.

ל ניתוח שאמה היתה צריכה לעבור ונדחה שוב ושוב עד שכמעט ע, /102 מיוני ו'של  סיפורה לפניכם

  :הפיך ונגרם לה נזק בלתי

 ואפשר נורא לא שזה לה נאמר אז אבל. בטבור בקע לה יש כי ונמצא כשנתיים לפני לבדיקה הלכה אמי"

( לייעוץ ח"ש 2000-כ עולה פרטירופא ) למומחים ואז לרופאים ושוב שוב הלכה הזמן במשך. לחכות

 והגיע וחצי כשנתיים שעברו למצב הגיעה בסוף. קריטי לא, לעשות ואפשר לחכות שאפשר לה ונאמר

 רופאמנתח ו רופא עם ומפגשים שוב הבדיקות כל את שעברה לאחר. כבר היה דחוף הניתוח שבו הזמן

 שעת לקבל כדי קודם ימים כמה להתקשר לנו נאמר. שעה קיבלנו לא אבל לניתוח תאריך נקבע ,מרדים

 לקבל בעצמנו כשהתקשרנו(. להתקבל לבוא ומתי צום להתחיל מתי לדעת כדי חשוב הרי וזה) ניתוח

 ליידע כדי אמי אל התקשרה היא לטענתה. נדחה בכלל שהניתוח להגיד הפקידה בטובה הואילה, שעה

 .קולית הודעה הושארה לא מהן אחת אף אצל. אחותי אל וגם( נברא ולא היה לא)אותה 

 ושעה תאריך קיבלה, התקשרה אחותי. "ימים כמה עוד תתקשרו, ידוע לא"? חדש תאריך יהיה מתי

 . למתי לדעת בלי ,נוינדח שוב הניתוח לפני יומיים... ואז התכוננו וכבר

 שהניתוח כדי להתאשפז בלילה חמישי ביום לה שאמא צריכה לבוא נאמר, שוב התקשרה כשאחותי

 .(השבוע באמצעו היום באמצע להיות אמורים היו הניתוחים אז עד) בוקרשישי בב יהיה

 שלה ההולדת יום מסיבת את ביטלה ואחותי אחרת, תכנית כל דחינו אבל יקרה שזה האמנו לא כבר

 פתחנו ולא טפלות באמונות להאמין התחלנו .שוב אותנו ידחו שלא האמנו שלא למרות, ביטחון ליתר

 .הניתוח את לבטל כדי בבוקר בחמישי או רביעי ביום יתקשרו לא שבאמת כדי" לשטן פה"

 בלי ביטולים? תאריכים אחרי לרדוף צריך החולה? השעה אחרי לרדוף צריך החולה? זו שיטה מן איזו

 ?הסברים

 



 

 היווהם , הבקע אל חלחל שומן מאוד הרבה כי מדי יותר כנראה שחיכו אמר המנתח, הניתוח לאחר

 ".קשה לעבוד צריכים

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 

 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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