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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 הגיבוי מצד משרד הבריאות לחולים שנתקלים בחומה הבצורה של , מ'סיפורה של לפניכם 

 :יםהבירוקרטיה של קופות החול

 טיפלהש ח"קופ מלבד. גוףרבים ב במקומותכאבים  סבלה מאז. 1002 בשנת דרכים תאונת עברה אמי"

 מוזכרת לא אף) הממוחשב הרפואי בתיקה מלא רפואי רישום שאין תוך ,למדי גרועה בצורה בה

 נוהג היה בה שטיפל הרופא ,(אחרות לא גם כך ,עבר מחלות או4ו הפעילות במחלות עצמה התאונה

 נכונה מבטא לא הממוחשב הרפואי שהרישום כך. מודפס מסמך על שנדרשמה  את יד בכתב לרשום

 מעל דרשה הקופה ,הרפואיות הרשומות אתלקבל  רצינו כאשר. החיים במהלך עברההיא  אשר את

 מהמחיר יותר לגבות דרשו שאף לציין יש. שלא העבירו את הרשומות המקוריות אף על ,ח"ש 2000

 !ציבורי עושק היא מחדל כברירת המרבי המחיר קביעת ,בנוסף. המרבי

 בדיקות לעבור לה שאסור גיליתי לבד, שאני עדבפנינו,  ציין לא אחד ואף ,המגן תבבלוט בעיה לאמי יש

 .ננתימי קרינהבדיקות הכוללות  מומלץ לא ובנוסף( כאלו הרבה עברההיא ו) יוד עם

 הומלץ בנוסף. מותני שידרה עמוד MRI-ו ,צווארי שידרה עמוד MRI עלה לבצ הומלץ /102 יולי תחילתב

 התחום מנהלת הראומטולוגית ,כן. אגן פרקי MRI-ו מותני שידרה עמוד MRI גם ראומטולוגית ידי על

 !קופת החולים מטעם מומחים האל. 'CT אסור': במפורש כתבהבבית החולים 

 אורטופדית בבעיה מדובר שלא טוען הבריאות משרד, סירבהקופה ה הנהלת, הסירב הנהלת המחוז

 ומשרד, MRI-ל לשלוחשיש  וגם ראומטולוגית קבעו וותק שנות 0/ עם מומחה כלומר,! נוירולוגית אלא

 .הקופה עם'ליישר קו'  מנסה הבריאות

 במשרדש גם אלא קופות החולים הן גרועות, רק שלא שידע ,ישראל עם לכל זאת לפרסם אבקש

 .שאינם צריכים להיות שם אנשים יושבים הבריאות

 ".MRI-לשנקבעו  התורים את ביטלנו פעמים 3 כבר מכל הדברים האלה, כתוצאה



 

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

 חריות נמצאת בידיכם.כעת הא. 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 
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