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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

לבריאות" הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם פרויקט "מכתבים 

האישיים, כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת 

מבתי  הבריאות להעניק להם טיפול הולם. במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים

ם ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירו

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

 כדי לתקנו.

סדר בניהול -לשעבר אחות בבית ספר, על רישומים לא מדויקים ואי סיפורה של שושנה חן,לפניכם 

, לאחר שהופרטו שירותי הבריאות חברת 'פמי פרימיום'הנמצאים באחריותה של פנקסי חיסונים 

 :הניתנים לתלמידי בתי הספר

עבדתי במשך שנים כאחות בבית ספר, וכך אני מכירה היטב את הנהלים. ילדים אמורים לקבל חיסונים "

 לטטנוס בכיתה ב' ובכיתה ח'. 

בני היה חולה ולא יכול היה לקבל את החיסון הראשון בכיתה ב', ולכן קיבל אותו בכיתה ג'. בהתאמה, 

 היה אמור לקבל אותה בכיתה ט'. במקום לקבל את המנה השנייה של החיסון בכיתה ח', הוא

האחראית על מתן החיסונים בבתי ספר כיום היא חברת 'פמי פרימיום', שזכתה במכרז של משרד 

הבריאות לטיפול בתלמידי בתי הספר. כאשר בני היה אמור לקבל את החיסון, בכיתה ט', הוא לא קיבל 

הוא קיבל את החיסון. אין שום תיעוד אך חברת פמי פרימיום טוענת שעל פי הרישומים שלהם,  -אותו 

 של החיסון השני בפנקס החיסונים שלו, ובני אומר בפירוש שלא חוסן! 

היות שבני לא קיבל את החיסון השני, במצב כזה אין לנו ברירה אלא לקבל את החיסון באופן פרטי 

תיעדו את זה במשרד הבריאות, ובתשלום. איך חברת פמי פרימיום טוענת שהילד חוסן, אם הם לא 

 בפנקס החיסונים והילד עצמו טוען שלא קיבל חיסון? 

 בריאות על אחראים אתם, הבריאות משרד את מייצגים אתם' -פניתי לחברה בטלפון ואמרתי 

זה לא רק . גדול אחד בלגןכל מה שיש שם הוא  '?החיסונים של מדויק רישום לכם אין איך, התלמידים

 . , אלא גם מסוכןלעניין לא

 ילדים הרבה שיש סביר. החיסונים את לקבל צריך שהוא ידעתי כך ורק, ספר בבית אחותזלי הייתי למ

 ".מחוסנים לא מסתובבים ילדים וככה. חשובים חיסונים מפספסים ולכן, מבינים שלא



 

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  לא 6791 שנת אזמ

, 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

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 ימומשו אף הן, עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי.

 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

רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 אנו נמשיך תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


