
 

         4102/1429  

 

 

 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.

שנלחמת כדי להשיג אישור לבדיקה חשובה ומצילת חיים עבור אמה, הנאבקת ', דשל  סיפורהלפניכם 

 :צוואר הרחםבסרטן 

, שלה המצב אחרי מהמעקב כחלק. הרחם צוואר סרטן בעקבות והקרנות כימותרפיה טיפולי עברה אמי"

 הזו שהבדיקה טענו והם, חולים בקופת ביררנו(. PET Scan' )פט' סריקת בשנה פעם לעבור צריכה היא

 . הזה הספציפי הסרטן סוג עבור הבריאות בסל כלולה לא

 ניסינו כבר השנייה בפעם. שקלים אלפי כמה של עניין, פרטי באופן הבדיקה את עשתה היא אחת פעם

 כי מאושר לא שזה לנו אמרו המיוחדת בוועדה. מיוחדת לוועדה עד והגענו, מהקופה הבדיקה את לקבל

 . הבריאות סל של ההגדרות לפי מתאימה התוויה לזה אין

 מוגדרת לא שהבדיקה למרות מדוע מפורטת בצורה והסביר ארוך מכתב שכתב, שלה לאונקולוג הלכנו

 הוא הרחם צוואר סרטן. שלה הסרטן סוג עבור הזו לבדיקה זקוקה היא, התוויה אותה פי על רשמית

 בעקבות פט סריקת הבריאות בסל מאושרת לא למה לי ברור לא - ביותר הקטלניים הסרטן מסוג אחד

 . טיפולים

 שהיא נמצא לשמחתנו. הפעם הסריקה את לממן הסכימו הם, הרופא של והסברים רבים תחנונים אחרי

 החשובה הבדיקה על להיאבק שוב כשנצטרך, הבאה בפעם יקרה מה מושג לי אין אבל. מגידולים נקייה

 לא שהמחלה לוודא כדי שלהן המצב אחרי שיעקבו הביטחון את סרטן לחולות לתת אפשר אי למה. הזו

 "?מראש עליהן מוותרים למה? חזרה

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  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

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

 צאת בידיכם.כעת האחריות נמ. 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 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: 
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