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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוזמה 

האישיים, כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת 

מבתי  הבריאות להעניק להם טיפול הולם. במכתבים יומיים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים

ויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציג

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

 כדי לתקנו.

על חוסר היכולת של המערכת לתת לבתה תור לטיפול בסוכרת הריונית , ציפורהסיפורה של לפניכם 

 לראשונה שודר הסיפורה לממן את הטיפול שהציל את חייה ואת חיי העובר. וסירוב -עוד לפני הלידה 

. /1040/4102"רדיו ללא הפסקה", בתאריך ב תמיר גילי של" סוציאלי ייעוץ"תוכנית ב

(http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=GDJDEI&c41t4nzVQ=EHI) 

, רוטינה בדיקות במסגרת להיריון /1-ה בשבוע תהיכשהי. שלה הרביעי הילד את חודש לפני ילדה בתי"

 ליחידה דחוף באופן אותה שלחה שלה הנשים ורופאת, בדם גבוהה מאוד סוכר רמת לה שיש גילו

 אנחנו כי, בילינסון חולים לבית הרופאה ידי על הופנתה היא. הריונית בסוכרת לטיפול גבוה לסיכון

 . 21 טופס גם קיבלה היא. כללית חולים קופת של מבוטחים

, תורים שאין לה הודיעו הם, להגיע אפשר מתי לדעת וביקשה בילינסון חולים לבית פנתה שהיא ברגע

 נוראיכול להיות  זה היה. הלידה אחרי חודש כלומר, חודשים ארבעה לעוד הוא ביותר הקרוב והתור

 . עצובאם זה לא היה כל כך , מצחיק

 הילדים שלושת את ילדה היא שבו, איכילוב החולים לבית אותה הפנתה היא זה את שמעה כשהרופאה

 הריונית כרתוס מרפאת יש שלמחרת לנו ואמרו איכילוב החולים לבית טלפון הרמנו אנחנו. הקודמים

 לדיאטנית אותה הפנה, רופא אותה ראה, איכילוב חולים לבית פנינו - עשינו וכך. מיד להגיע ושאפשר

 שש סוכר רמת למדידת עצמי לניטור מכשיר לה נתנו. מדדים ולקחה אותה ראתה האחות גם, לסוכרת

-שבוע כל ובערך, שמיני חודש לסוף הגיעה שהיא עד החודשים כל במשך במעקב היינו כך. ביום פעמים

-שבוע כל)אולטרסאונד של כלי דם(  ודופלרים אולטרסאונד עשתה גם היא. בביקורת היינו שבועיים

 של כאלה שרמות משמעית חד לנו הבהיר הרופא כי, מאוד צמוד במעקב תהיהי היא, בקיצור. שבועיים

 . לעובר וגם ליולדת גם מסוכנות סוכר

. בסדר עברה הלידה, השם וברוך, זירוז לה עשו. ללידה אותה הפנו שמיני חודש סיימה כשהיא דמי

 . יורדות הסוכר רמות הלידה שאחרי צפוי היה - הסוכרת מבחינת טוב יותר הרבה מרגישה היא עכשיו



 

 וביקשנו חולים לקופת פנינו, איכילוב חולים בבית הביקורת את עשינו שבה הזו התקופה כל במשך

 הם. בשלילה נענינו. חולים קופת למרכז פנתה שלה המשפחה רופאת גם. האלה לביקורים 21 טופס

 שלא להם כשהסברנו. 21 טופס לתת מוכנים לא הם, לקופה ששייך חולים בית לא וזה שמאחר אמרו

 . לזה פתרון שום מצאו לא הם, ברירה תהיהי

 מבוטחת היא. החולים קופת מטעם, שלה הנשים רופאת יתהיה הזה החולים לבית אותה שהפנה מי

 שתגיעו ברגע' - צעירות לנשים אומרת 'פלטינום' של והפרסומת, 'פלטינום'ב וגם מושלם בביטוח גם

 . 'בהיריון לנשים מיוחד לידה סל, אישית אחות עם אישית שירותים חבילת תקבלו, להיריון

, שם המנהלות לאחת העניין כל את הסברתי, 'פלטינום'ו מושלם ביטוח של למרכז אישית פניתי, אגב

 שאין שאמרו, דן מחוז למרכז פנתה שלי הבת ושוב '.דן מחוז של למרכז בחזרה תפני' לי אמרה והיא

 ".תקוע זה ושם ן.בעניי להגיד מה להם

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק 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

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

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

 אנו נמשיך 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 יפולכםלט ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


