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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.

ה של תמר, שהגיבה לאחד מהסיפורים באתר "מכתבים לבריאות" ותרמה מניסיונה סיפורלפניכם 

 :טיפול מהמדינה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים האישי לגבי הבעיה של קבלת

 . אותי מפתיע לא כאן שמתואר מה, למידה בלקויות וטיפול באבחון שעוסקת כמישהי"

 קלינאות, בעיסוק ריפוי) כלשהו התפתחותי וטיפול לאבחון ונזקקו איתם שעבדתי ילדים עשרות

 . פרטיטיפול ל הלכו או בתור חודשים חיכו.( פיזיותרפיה, קשב אבחון, פסיכולוג, תקשורת

 בכך מכירה לא המדינה) ח"קופ דרך הנחוץ הטיפול את לקבל מכדי 'מדי גדולים' היו חלקם, לכך בנוסף

 שעות 'מכסת' את סיימו חלקם(, בעיסוק מרפאה או תקשורת קלינאית שצריכים 9 גיל מעל ילדים שיש

 אינן החולים שקופות לטיפולים נזקקו וחלקם, לטיפול מזקקו ועדיין להם הקצתה שהקופה הפסיכולוג

 4 מוסיקה 4 כתיבה 4 באמנות תרפיה, דידקטיים-ופסיכו דידקטיים אבחונים, מתקנת הוראה) מסבסדות

 .(...הסטנדרטי מהריטלין יקרות יותר קצת שהן קשב להפרעת תרופות, אחר 4 סוסים

  ופתרון לא נראה באופק."

אחיות, מיטות הרופאים, התקינה הקובעת את מספרי העודכנה מערכת  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 

 נמשיךאנו  כות באיכות החיים.תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומ

  .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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