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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.

לקבל את ההחזרים המגיעים לה על  שנתקלה בסירוב כאשר ניסתהחולת סרטן  ,'משל  הסיפור לפניכם

  :פי חוק ונאלצה לגרור את עצמה פעמיים למרפאה הקהילתית במצב בריאותי ירוד

 כימותרפי טיפול כל על נסיעה דמי של החזר לי מגיע, האונקולוגית במחלקה הטיפולים במסגרת"

  .שלי ח"קופ לסניף ניגשתי. החולים מקופת

 עם) דקות 4/-כ שם חיכיתי. מספר לקחתי. לפקידה להגיע כדי מספרים לקחת צריך שעכשיו הסתבר

 (. הכימו עקב מוחלשת שלי החיסונית כשהמערכת, מסביבי חולים אנשים

 יש. עכשיו בשבילך זה את לעשות יכולה לא אני. לא, לא, לא' אמרה הפקידה, תורי הגיע סוף כשסוף

 '!ענקי תור כאן

 '.הזה התור כל את וחיכיתי ישבתי. יודעת אני': לה אמרתי

 . גדול כזה תור כשאין אחר בזמן שאבוא ודרשה, שלי בעניין לטפל סירבה אבל, התנצלה היא

 '?הזה הזמן, יקרה זה מתי': אותה שאלתי

 . תשובה לה היתה לא

 '.אנשים המון עוד פה ויש פה לבד אני, זמן המון ייקח זה. ברירה לי אין, לי תסלחי': אמרה היא

 התסכול והתשישות הציפו אותי. 

 '.סולחת לא': לה עניתי

 ".והלכתי



 

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

ללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כו

 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
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