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 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

מבלי , שסבלה במשך שנים מהשלכות של טיפולי כימותרפיה והקרנות, ורה של צביה חורשסיפלפניכם 

 :ה יכולה לשפר במידה משמעותית את איכות חייהיקר שהיטיפול  של שהוצעה לה אפשרות

 נפגעו מההקרנות כתוצאה. לאגן והקרנות בכימותרפיה וטופלתי וגינאלי בסרטן חליתי שנים 9 לפני"

 של דלקת) Post Radiation Cystitis & Proctitis עם ואובחנתי, ורטוהגס השתן במערכת רקמות

 .(ההקרנה של מהנזק שנובעת השתן וכיס הרקטום

, שונים וטיפולים, טשטוש כל ללא, כואבות ומאד חודרניות חלקן - בדיקות הרבה השנים במשך עברתי

 חוזרות דלקות בשל, וחברתיים הכלכליים, המקצועיים, האישיים חיי על קשה השפיע המצב. ילעהו ללא

 היו השנים במהלך. קשים וכאבים קשה עצירות, מיון בחדר ביקור שהצריכו שתן אצירויות, ונשנות

 . קשות יותר עם לסירוגין קשות פחות תקופות

 בדקתי. מצבי לשיפור להציע מה להם אין - כאבים ממשככי שחוץ אמרו הרופאים האחרונים בחודשים

, לחץ בתא - שלי לבעיות טיפול שיש וגיליתי( שנים לפני זה את עשיתי לא לצערי) באינטרנט

(Hyperbaric Oxygen Treatment )הבריאות בסל נמצא ושהוא, באחד מבתי החולים בארץ שמבוצע 

 זה טיפול של האפשרות לגבי שאלתי אותם, המקצועיים הרופאים כל. החולים קופות ידי על וממומן

 איתם המשפחה רופאי. שנים 8 לפני אותו עושה הייתי אם עוזר היה אולי, לי יעזור לא שזה אמרו

 רופא אף, מחלתי שנות שבמהלך לציין למותר. הטיפול על דבר להגיד ידעו לא אך סקרנים היו דברתי

 . זה טיפול של האפשרות את בפני העלה לא

 כיוון כל שעה של יומית נסיעה וכולל, כחודשיים להימשך שאמור, הטיפול את התחלתי ימים 3 לפני

. להבריא כדי מאמץ לכל מוכנה אני - מעבודתי תשלום ללא חופשה לקחתי הטיפול לצורך. שלי מהבית

 והם בהם שטיפלו רופאים ידי על הוצע לא זה טיפול להם שגם ספרו כולם, לטיפול חברי עם בשיחות

 .עצמם בכוחות אליו הגיעו



 

 לשאר בניגוד. הרפואי במצבם פוריש על דיווחו - בטיפול ארוך זמן פרק כבר שנמצאים אלה כל

 ההיפרבארי המרכז - תקנים של בבעיה מדובר לא פה, בפרויקטם מקבלים שאת שקראתי התלונות

 . חולה לכל להקדיש זמן לו שיש צוות עם, בנחת עובד

 על להמליץ לא( החולים בבתי רופאים כולל) לרופאים הנחיה הוציאו החולים שקופות יתכןהאם י

 אני אך. לי יעזור הטיפול וכמה אם יודעת לא עדיין ואני. יודעת אינני? מאד יקר הוא כי הזה הטיפול

 איכות את משנה היה שאולי טיפול לקבל האפשרות את בפני הציבה שלא מערכת על מאד כועסת

 ".האחרונות שנים 9-ב שלי החיים

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 שראלי 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 עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


