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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

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

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

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

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

 כדי לתקנו.

לרופא מומחה, עברה בדיקה שטחית ולא  א', שלאחר המתנה ממושכת וכאובהשל  סיפורהלפניכם 

שיטת "הסרט הנע" ולא זכתה למענה של ממש לבעיה שממנה מכובדת כמו יתר החולים המטופלים ב

 :סבלה

. התחת לי כואב: היפות המילים על נוותר אם או, הישבן בעצם מכאבים ארוכה תקופה סובלת אני"

 . החולים בקופת לאורטופד תור קבעתי, מעצמם חולפים לא שהכאבים כשהבנתי

 רשימת על הסתכלתי, לתורי והמתנתי כשישבתי. אותו לפגוש סוף סוף זכיתי וחצי חודש אחרי

. דקות בחמש להספיק אפשר מה לעצמי תהיתי. תמימות דקות 5 מוקצות םמה אחד לכל, המוזמנים

 . משמעותי עיכוב היה כבר שהגעתי

, הראשון המשפט את שמע. הבעיה את לתאר לגמור לי נתן לא אפילו הרופא, סוף סוף כשנכנסתי

, מדרסים) המלצות של שורה שלף, מימי שראיתי חפיפניקית הכי גופנית בדיקה וביצע אותי העמיד

 אם שנה חצי בעוד צילום עם לחזור ואמר( שפחות כמה תשבי, מאד כואב אם סיהקארקו, פיזיותרפיה

 . יעבור לא

 . הרגע פה קרה בדיוק מה להבין מנסה עדיין, בחוץ הייתי דקות / אחרי

 פשוט? ושלי שלו הזמן על חבל לא? האורטופד עם ערך חסרות דקות ארבע בשביל וחצי חודש לחכות

 ".האשליות על ונוותר בשבילי פתרון אין חולים שלקופת תגידו

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

, הנוכחיתהתקופה  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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  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 ייהבציפ

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


