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  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 נוהל לא עקבי של קופות החולים שגורם לכך שחולים מופנים לטיפול בבית 'לשל  הסיפורלפניכם 

 בחוק זכויות החולה: למה שמצויןחור לעבור בו ניתוח, בניגוד חולים ולא יכולים לב

 אותו לנשוך לה גורם וזה בולט הוא. הלחי של הפנימי בצד עובר שלא פצע לה יש. 32 בת שלי הבת"

 . גרוע ובמצב התקשה כבר שהפצע כך, ושוב שוב כוונה בלי

 לניתוח זקוקה שהיא אמר והמומחה, חולים בבית למומחה אותה שלח האם ממרפאת המשפחה רופא

 .שבועיים לעוד לניתוח תור לה נתנו. טוב לא מאוד נראה כבר הפצע כי, ולסת פה במחלקת דחוף

 אישור שאין לי אומר המרפאה מנהל, לניתוח 21 טופס בשבילה להשיג כדי למרפאה כשבאתי עכשיו

 הם. החולים בית מול בהסדר בעיה להם יש כי, הזה החולים בבית הניתוח את לבצע המחוזי מהרופא

 .לקופה נוח שיותר, אחר חולים בבית הניתוח את שנעשה רוצים

 גם אפשר אי אם, הזה החולים מבית למומחה 21 וטופס הפניה לה נתנו מה בשביל - מבינה לא אני

 קרוב הכי תור יש וכבר, דחוף באופן הפרוצדורה את לעשות צריכה היא? הניתוח את שם לעשות

 תאריך כשיש עכשיו ודווקא! החולים קופת באישור אותנו שלח הרופא שאליו חולים בית באותו, שאפשר

 של חולים בבית תור שיהיה עד, זמן כמה יודע מי, לחכות ונצטרך הניתוח את לאשר מוכנים לא הם

 "?זה את עושים הם מה בשביל? הקופה

האחיות, מיטות עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים,  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 זניחוה 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

 ולקשיי התפעול של לתקציב 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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