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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.

שניסתה להשיג תור לכירורג על מנת לבצע בדיקה חשובה לגילוי מוקדם של  ,הדסשל  סיפורהלפניכם 

 :נשים רבות אחרות שהתורים הם מעטים ורחוקיםסרטן השד, וגילתה כמו 

 . שד ית4כירורג  כולל, רופאים אצל שגרתי למעקב בארץ הביקור את ומנצלת ל"בחו גרה אני"

 ביותר הקרוב שהתור מסתבר. חולים קופת של התורים למוקד התקשרתי, הביקור לפני וחצי חודשיים

 פתח ממרפאת אחות עם בשיחה. מעכשיו חודשים שלושה, בינואר הוא אביב בתל שד לכירורגיית

. בנושא המתמחה לכירורג ללכת חייבים ושלא לבדיקה הממוצע ההמתנה זמן שזה אישרה היא תקווה

 .המתוכנן הביקור לפני, בנובמבר תור יש אשקלוןשב והמפתיע האופטימי החלק

 לנסוע או חודשים שלושה לחכות יכולה אני אז .שגרתית לביקורת שהולכת, ובריאה צעירה אישה אני

 . ים-בבת לתור

 רופאים שיהיו דואגים ולא השד סרטן של מוקדם גילוי על מדברים, ות החוליםקופ כולל, כולם איך אבל

 "?!הזו ההצהרה את לגבותכדי  ותורים

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 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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