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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.

שנכדתה החליטה לנקוט יוזמה ולפנות לקבלת חוות דעת שנייה, וכך נמנעה  ,אביבהשל  סיפורהלפניכם 

 :בדיקות נוספות ולא עיכבה עוד יותר את הטיפול בסרטן שבו חלתה מבזבוז זמן מיותר על

 .בגופה שונים זוריםבא קשה מגירוד כשנה סובלתו ,12 בת נכדתי"

 .כלל הועילו ושלא ,פנתה אליהם שונים רופאים י"ע לה שניתנו, אחרות ותרופות משחות הצטברו בביתה

 אותה צייד אותה שראה הרופא .חולים לבית פנתההיא , ארוהצו בבלוטות כאב כשחשה, כחודש לפני

 משך, המאמץ לגבי מכך המשתמע כל על, חולים-בקופת לבצע עליה אותןש, לבדיקות טפסים בערימת

 שצריך להמתין לכל בדיקה והטרטור הכרוך בזה. הזמן

 התגלגלו העניינים ומשם היא הרגישה שמשהו לא בסדר, והחליטה לפנות לבית חולים אחר, יום באותו

 קיבלה כבר , היאימים עשרה או שבוע ותוך הרפואית האבחנה את קבע אותה שראה הרופא: במהירות

 .ראשון כימותרפי טיפול

 תופעה הוא בגוף גירוד. בלוטות הלימפה סרטן: מחלתה לבין הגירוד בין קישרו לא רופאים הרבה כך כל

 .שאיבחן הרופא אמר כך, ללימפומה לוויתהנ ידועה

 ...הטוב במקרה לב-חסרת רפואה זוהי, כסבתה, בעיני

 ?דיברנוכבר  רשלנות4בורות על

 יםרופא פגשנו אילו: העגום בניסיוננו ייעזרו שתיארתי מהתופעות שסובלים ואנשים שרופאים הומקו אני

 ".הטיפול תחילת את בהרבה להקדים יכולנו, כפתייםא, םיינער, מיומנים יותר

התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות עודכנה מערכת  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 כות באיכות החיים.תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומ

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


