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 ארנון אפק "ל משרד הבריאות, פרופ'מנכ

 מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

 

 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.

חשובה לגבי בדיקה  שבו טופלהששלחה מכתב תלונה אל בית החולים  ,זהר חנהשל  הסיפורלפניכם 

, ככל הנראה עקב מחסור באנשי צוות שנמנעה ממנה בעת ביקור במיון עם כאבים חזקים בוושט ובחזה

 :. אנו מפרסמים אותו כאן שוב לבקשתה, היות שהיא לא קיבלה מענה מהמערכתמתאימים

 ,רב שלום"

. לבטן ועד מהגרון פולח ועמוק חד כאב בבליעה הרגשתי פתאום. דג אכלתי השנה ראש ערב בצהרי

 . לביתי הקרוב חולים לבית לגשת חייבת שאני הבנתי .בכאב מלווה היתה בליעה כל רגע מאותו

 ',דג של עצם עם שמגיעה הראשונה החולה הנה' .וגרון אוזן אף למחלקת אותי שלחה מנתבת אחות

 לאחר. מצלמה עם צינור לאפי החדירה רופאה .החגים בתקופת קבוע ריטואל שזהו מסתבר. שם אמרו

 אמרההיא  ,CT לבדיקת אותי לשלוח בדעתה עלה לא. המיון לחדר חזרה אותי שלחה סיונותינ כמה

 .הצוואר של העליון הקו עד שמהאף זורלא רק  אחראית שהיא

. בבליעה במיוחד. ובגרון בחזה חד כאב של גלים: מרגישה אני ומה הדג אכילת על  שהגיע לאח סיפרתי

 את שללו אלו - .ג.ק.א לי ועשו חזה לצילום אותי שלחו. אמר הוא ',לב התקף זה מתארת שאת מה'

 .האחרונה האבחנה

: בעיה יש אבל ,גסטרוסקופיה לי לעשות שיצטרכו אמרה?( מתמחה) התורנית הרופאה. הדג לעצם חזרו

 הרופאה .CT לי עושים לא מדוע שאלה ,אותי שליוותה ,בתי. לוואי תופעות להיות יכולות וגם צוות, אין

  תרופה לי לתת היו בטלפון ההנחיות .'עליה יכעס' ודאי שהואו ,(תורן) מיון חדר מנהל עם שתדבר ענתה

 . ברקמות תיספג העצם אולי ,הלילה במשך ולראות דלקתית אנטי

 גסטרוסקופיה לי לעשות שמתכוונים לי נאמר. בצום אותי החזיקו. למעקב השהייה למחלקת הועברתי

 מלא צוות אין. גסטרוסקופיה לי לעשות רצה ממש לא הוא. הרופא הגיעבצהריים  21.00 בשעה. בבוקר

 את לאכול שהצלחתי כשראה. דישלי מהמגש לאכול לי ואמר הצום את ביטל הוא. ממנו הבנתי כך –



 

 אך רעבה הייתי כי הגבינה את אכלתי שאמנם לו אמרתי. הבדיקה את להשהות החליט הרכה הגבינה

 .חזקים מאוד כאבים עם

 ראשון ביום לחזור הונחיתי. עצומים כאבים לי לגרום המשיכה העצם. אשפוז סיכום עם הביתה הלכתי

 שבערב יודעים הרי :מבינה לאאני . מיידית לחזור חום יהיה ואם הגסטרוסקופיה בדיקת את לעשות

 למה אז. לי שקרה כמו לוושט יעמיקו שתיים או אחת שעצם סביר, עצמות בליעת של תופעה יש חג

 מגיע שכבר מי אבל. חולים בבית לי אמרו ',לחלות יום לא זה השנה ראש ערב'? כזה למקרה צוות אין

 קורה מה. רעה מאוד בהרגשה הביתה הלכתי הקשים לכאבים בנוסף. קשה במצב ודאי הוא החג בערב

 ? החולים בבתי הרופאים בותבמחוי התרופפות? כאן

 בבדיקת. ופועלים מחליטים, במקום רופאים. מתפקד. אחר מיון חדר מצאתי. חום עם ש"במוצ חזרתי

CT בבית לזיהום לגרום הספיקה היא בינתיים. בוושט העצם התגלתה הראשון בביקור ממני שנמנעה 

 . ניתוח לחדר במהירות הועברתי. החזה

 על מלהחליט נמנעו רופאים שלושה, זאת בכל. וקריטי הכרחי היה CT בדיקת שביצוע יודעת אני היום

. דג עצם בליעת בעקבות סיבוכים עם( פרפורציה) זיהום של קשה מקרה היה שבעבר לי ידוע .ביצועה

 מה אז. CT לי לעשות צריכים היו לפיו פרוטוקול אז שהוצא לי אמרו .בזמן CT  לעשות מיהרו לא שם גם

 "הבדיקה? בעלויות ולחסוך המערכת את לרצות רצה מישהו האם? קרה

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

, 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

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

 האחריות נמצאת בידיכם.כעת . 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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


