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  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.

ג' על השיטה שגורמת למחסור בחיסונים נגד שפעת, אפילו לקבוצות שנמצאות סיפורה של לפניכם 

 :של קופות החוליםהשיקולים הכספיים בסיכון, בשל 

 . שפעת נגד חיסון לקבל לי מומלץ שנה לשבכ כך', סיכון קבוצת'ל שנחשבת מאוכלוסייה חלק אני"

, להיגמר עומדים עכשיו כבר שהחיסונים לי אמרה והאחות, חיסון לקבל למרפאה שעבר בשבוע הלכתי

 אותם לתת הפסיקו הזה בשלב לכן. סיכון כקבוצת שמזוהים אנשים בשביל אפילו מספיק לה אין וכבר

 ממש יגיע שלא מי, הסיכון קבוצותב גם .סיכון בקבוצת במובהק נמצא שלא מי כל, הכללית לאוכלוסייה

 . בקושי נשארו חיסונים בודדים אחרונים כי חיסון לקבל יוכל לא כבר, בקרוב

 נזפה אפילו האחות. כסף לחסוך כדי, השיטה זו. חיסונים מספיק רוכשים לא מראש הם, שנה בכל כמו

 הם, טכנית... בקופות החולים החיסונים תחילת מאז שבועות שלושה רק - הרבה כך כל שחיכיתי בי

  .יקרה שזה סיכוי אין אבל, מרץ חודש עד חיסונים לתת אמורים

כבר לא  -מי שלא הולך לקבל חיסון כבר בשבוע הראשון, ומחכה את כל התורים הארוכים עם כולם 

ניות הזו של קופות החולים לא ברורה לי. הם לא מעדיפים לחסן כמה שיותר אנשים יהיה מחוסן. המדי

 "כדי שלא יצטרכו להוציא כסף אחר כך על טיפול באנשים חולים בשפעת?

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"



 

 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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