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 ארנון אפק 'פרופ, ל משרד הבריאות"מנכ

 יעל אנדורן, לית משרד האוצר"מנכ

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

  , שלום רב

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

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

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

אנו . ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנ, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

 MRIעל מצוקת התורים לבדיקת , שפורסם לראשונה בפייסבוק, 20/5מינואר  'א של הסיפורלפניכם 

 :לעיכוב באבחון ובטיפול ועלולה לגרום בריאותי נזק ארוך טווח שגורמת

הרופאים לא יודעים בדיוק . ברצועה בקרע שמלווה במיניסקוס קרעל יש לי חשד .לעזרתכם זקוקה אני"

 .למה ברור לאו, קשה פתאומית החמרה היתה וחצי שבוע לפני. מה האבחנה

 ...ל תור קיבלתי שם, אחת בניידת רק MRI-ל אישורוהם נתנו לי , MRI-הופניתי מקופת החולים ל

 ...חזק תחזיקו

 .אפריל אמצע

 .אפריל באמצע ,בלילה וחצי לאחת הוא לי שנקבע התור -זה מה שנתנו לי 

 .שם לי לאשר מסרבת שלי החולים קופת אבל, למשל, ימים כמה עוד תור לקבל אפשר בבית חולים

 .חודשים ארבעה עוד שיכול למכון רק ,לשם התחייבותפשוט מסרבים לשלוח 

 .בניתוח צורך יש והאם שלי בברך הבעיה מה לראות אפשר שאי שאומר מה

 .לפחות הקרובים חודשים לארבעה נכה אותי שמשאיר מה

 צורך יש כנראה כי, ודחוף MRI שצריך לכולם ברור. חודש לפני רנטגן עשיתי -אני לא מבינה את זה 

 .תורים עם למקומות הפניות לתת מסרבת החולים שקופת רק, תורים יש. בניתוח

 "?מה אני אמורה לעשות



 

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים 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

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

 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

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

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

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


