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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.

אלא שאין מומחה כזה בקופת החולים שלה בכל  -שהופנתה למומחה כבד , תמרשל  סיפורה לפניכם

  :ואין לה את הכסף להשקיע ברופא פרטיהאזור שבו היא גרה, 

 התקבלה ההחלטה. כבד למומחה אותי להפנות החליטה שלי המשפחה רופאת, חודשים מספר לפני"

 אותי שממקמת משפחתית היסטוריה לצד, כבד בתפקודי לבעיה חשד שהעלו דם בדיקות מספר לאחר

 . סיכון בקבוצת

 כבד מומחה אין שלי החולים שבקופת לי ענתה היא, כבד מומחה מוצאת אני איפה אותה כששאלתי

 משלוש באחת - חוזרת אני. פרטי באופן שמקבל הדסה ח"בבי רופא של שם לי ונתנה, ירושלים במחוז

 אף אין(, אותה הסובבים היישובים כולל) בארץ הגדולות הערים משלוש באחת, בארץ הגדולות הקופות

 . כבד מומחה

 שלרופאה עד, הקופה בעיני מופרך כך כל כנראה הוא כבד מומחה יצטרך שמישהו הרעיון, למעשה

 גילו לא עדיין הם אולי. הההפני בטופס המומחיות ברובריקת 'כבד' להזין האופציה את תהיהי לא אפילו

 .יותר ספציפית להיות יכולה בגסטרואנטרולוגיה שהתמחות

 לקבוע לא החלטתי, יחסית קלה לבעיה הוא והחשד, תקינה יצאה שלי סאונדאהאולטר שבדיקת מכיוון

 ".לחלוטין כיסיי את ירוקן שלא פיתרון לחפש אלא, מהדסה הפרטי למומחה תור בינתיים

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, הנוכחיתהתקופה  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 

 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 ייהבציפ

  "לבריאות מכתבים" צוות
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