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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

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

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

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

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

 כדי לתקנו.

שבועיים על קבלת טיפול כימותרפי במחלקה -סיפורה של א', חולת סרטן שנאבקת כל שבועלפניכם 

 :יאונקולוגית עמוסה הרבה יותר מד

 . בירושלים חולים בבית כימותרפיה טיפולי לקבלת שבועיים או שבוע כל שמגיעה שד סרטן חולת אני"

 ככה גם לי שצפוי לי שידוע היות. האונקולוגית למחלקה בבוקר וחצי שמונה, בשמונה פעם כל מגיעה אני

 שיגיעו עד כי) יומיים משם לצאת אצליח לא דם בדיקות לי שיעשו לחכות אצטרך ואם, ארוך יום

 אותן עושה פשוט. איתי הבדיקות את מראש מביאה אני אז -( בטיפול להתחיל אפשר אי התוצאות

 רק בתור שעה מלחכות להימנע כדי, הבוקר על אותן ומביאה, 'בקהילה' שנקרא מה, קודם יום בעצמי

 .הטיפול שלפני הדם לבדיקות

 ורק, טיפול ויאשר הדם בדיקות את יראה שרופא עד בתור שעה לחכות צריכה אני ככה גם אבל

 עוד נגרר בתהליך חלק וכל זמן לוקח עצמו הטיפול. עצמו לטיפול אותי מקבלים בצהריים 21 בסביבות

 . בערב 8-9 לפני משם יוצאת לא שאני כך, יותר

 תוך משם לצאת ואפשר, זמן הרבה כך כל לוקחים הטיפולים האונקולוגיות המחלקות בכל שלא לי ידוע

, כימותרפיים בטיפולים שלמים ימים לבלות צריך, וידוע מרכזי חולים בבית דווקא. ספורות שעות כמה

 ".מטורפת שם האנשים כמות, מחולים מפוצצת פשוט המחלקה. ומתישים קשים ככה שגם

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

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

 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 בריאותה 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

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

 .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
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