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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 הזלזול האוטומטי בפציינטים שמנים, שגורם  ,1022 של שרונה ראובני מאפריל הסיפורלפניכם 

 :לקוי, חסר ורשלניפעמים רבות לקבלת טיפול 

 .ריקה קיבה על אותו לקרוא ממליצה ואני בשבילכם סיפור הנה"

 שלי הקיבה מיצי ידועה לא מסיבה(. רפלוקס) הושטי ההחזר ממחלת האחרונות בשנים סובלת אני

, ברונכיטיס, גרון דלקות לי עושים הם. שם רואים שהם מה כל ולהשמיד הגרון במעלה לטפס נהנים

 נובע גרון כאב מתי לזהות כבר למדתי השנים עם. להם בא מה - השמע בתעלות כיבים, סינוסיטיס

 לקחת תרופות ואילו ללכת רופא לאיזה יודעת כבר ואני חיידקית או ויראלית ממחלה ומתי מהרפלוקס

 מכוויות שנבעו גרון בדלקות לטפל כדי סטרואידים זריקות אילו אי קיבלתי האחרונה בשנה. מצב בכל

 . הרפלוקס שיצר ובצקות

 מה זמן לפני אותי הפנתה והיא מצוינת גרון אוזן אף רופאת בידי מטופלת אני הבעיה שאובחנה מאז

 שכל, ברעננה הזו לרופאה לתור חיכיתי שנה חצי. הזו לבעיה הסיבה מה שתבדוק לגסטרואנטרולוגית

. ראשונה מדרגה למומחה לחכות הרבה לא זה שנה חצי. ושיבח הילל בפניו שמה את שהזכרתי מי

 הסבל יגמר סוף שסוף ותקווה שלי מהרופאים מכתבים עם למשרדה ונכנסתי הקסום היום הגיע לבסוף

 .באיכילוב קיבה קיצור לניתוח הפניה עם משם נזרקתי יותר מאוחר דקות שתי. הזה

 כדי יתר להשמנת למחלקה לאיכילוב הגעתי קיבה קיצור ניתוח לטרום הבדיקות שלל את שעשיתי אחרי

 הניתוח על לי הסבירה, הטפסים את ממני לקחה שם במיון הגסטרואנטרולוגית. לניתוח תור לקבוע

 ושאלה עצרה היא. איתי שהבאתי הניירת הר את לקרוא התחילה שבו השלב עד חביבה מאד והיתה

 חייבת שאני לי אמרה והמומחית רפלוקס לי שיש לה אמרתי '?ניתוח עושה את למה ,שרונה' ,אותי

 יודעת את, רפלוקס לך יש למה יודעת לא אני אבל' ,בתדהמה לי אמרה היא. מיד קילו 20 להרזות

 לעשות בלי קיבה קיצור לניתוח רפלוקס עם אדם שולח מי? חמורה לנכות לך לגרום יכול הזה שהניתוח

 '?במסתם בעיות לו שיש למי לעולל יכול כזה ניתוח מה יודעת את? נובע הרפלוקס ממה יסודי בירור



 

 חסיהתי מישהו בו הזה התהליך בכל הראשונה הפעם היתה זאת כי, לבכות התחלתי הזה בשלב

 הפניה לי נתנה. 'שלך הרופאה אני מעכשיו' ,לי ואמרה היד את לי החזיקה היא. שלי והרצונות לצרכים

 .יותר מאוחר חודש שלה למשרד תור לי וקבעה הרפלוקס על מעמיק לבירור

 המשקל עודף על שמנים חולים עם לדבר מלמעלה הנחיה מקבלים רופאים חוליםה שבקופות מסתבר

 . וטאקט טיימינג ויש, דברים לעשות דרך יש מלמעלה הוראה יש אם גם, אומרת אני. שלהם

 עלבונות, בזלזול שנתקלו קוראות של בסיפורים , הדף שלי התמלאבנושא זועם סטטוס שפרסמתי מרגע

 הוא לרופאים הזו בהנחיה החולים קופות של שהמניע מנחשת אני. ממש של רפואית ברשלנות ואף

 בחולים טיפול על עתידיות הוצאות ולצמצם מציעים שהם דיאטני ויעוץ ספורט, הרזיה סדנאות למכור

 .במקום ולא בסדר לא זה - ועדין ושמנים מבוגרים

 מאמרים - הוכחות דרשו מהשמנה נובעת, תהיה אשר תהיה, שלכם שהבעיה לכם מודיע רופא אם

 לדיון המקום לא זה. יהישנ עהלד הפניה, הרזיה של כתוצר החלמה על סטטיסטיים נתונים, תומכים

 שלכם שהבעיה יתכן האם - גיוןיהה את הפעילו אבל. לא או חולנית היא יתר השמנת האם בשאלה

 תהיה התשובה מקרים בהרבה אבל, שכן יתכן? בחיים זה ברגע שלכם המשקל מעודף ורק אך נובעת

 . זכאים אתם לו ביותר הטוב מהטיפול פחות לקבל תסכימו ואל שלכם הבריאות על אחריות קחו ולכן לא

 לבכות. עצמכם את תאשימו ואל לעצמכם העלבון את תשמרו אל, ונפגעתם הזה בפח נפלתם כבר ואם

 מנגנון יחולי בשרשרת אחת בעיה עוד רק זו - היטב זכרו זה את שהוצאתם אחרי אבל, מותר תמיד

 מטפלים שהם מזמן כבר שכחו והמינים הסוגים מכל רופאים. אליכם קשור לא וזה הציבורית הבריאות

 זה, נכון. במקום אותם לשים שלכם התפקיד וזה סימפטומים של לא או ןימעני באוסף ולא אדם בבני

 ".מקרה בכל רחוק תגיעו לא שלכם החיים איכות על אחריות קחוית לא אם אבל, עצוב

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


