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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 הזלזול בטיפול בפציינטים שמנים, שמונע מהם לעתים אבחון שיכול להציל  ,סיפורו של אדם לפניכם

  :את חייהם

 .בחיי שהכרתי ביותר הטוב האדם היה שלי אבא"

 .אבריו ח"רמ בכל ולוחם, חכם, גיבור היה שלי אבא

 .שמן כל קודם היה הוא בשבילם, שלו הרופאים בשביל לא אבל

 .ההשמנה שזאת ברור היה זה, כרתוהס הופיעה 1001-כשב לכן

 .ההשמנה שזאת ברור היה זה, עלה דם כשהלחץ 1003-וב

 .רגיז מעי היה זה, בבטן החדים הכאבים הגיעו /100-וכשב

 והלך, שלו הסוכר רמת אחרי בקדחתנות עקב, התעמל, הכדורים את לקח אמיתי לוחם שהיה שלי אבא

 .לו לאשר הסכימה שהקופה הבדיקות לכל

 סוף סוף, 'תקין לוהכ' התוצאות עם שחזרה סאונד לטרהוא בדיקת ואחרי, הרפה לא כשהכאב 1002-ב

 .MRI בדיקת לו אושרה

 .שנים חמש לפחות של באיחור שאובחן לבלב סרטן היה אותו שהרג מה אבל, שמן היה אולי שלי אבא

 ".אדם בן כך אחררק ו, שמן קודם בו שראו ורופאים, זה

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 

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

  .בפועל מיושם לטובה שינוי אהשנר עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


