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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 , שלום רב

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

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

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

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנ, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

על המאמצים המיוחדים שנאלצה לעשות ביחד עם , 2014מסוף  סטרום ורי'מרגורה של סיפלפניכם 

 :רופא המשפחה כדי לקדם את הטיפול בסרטן האלים שבו חלתה

 . מאד בריאה שנה חצי לפני עד, (אילת ליד) דרומיתה בערבה מתגוררת, 50 בת אני"

 פניתי, עליונהה לבטן ווהתפשט התגברו הם באוקטובר וכאשר, גב כאבי אצלי התפתחו בספטמבר

רק  בבית החולים הקרוב תור קיבלתי. נוסף לבירור לאולטרסאונד אותי הפנה אשר משפחה לרופא

 . 5.11-ב במקום אחר אולטרסאונד לעשותכדי  קשרים וניצלתי ,התגברו כאביםה. מכן לאחר לחודשיים

 הבאים הימים במהלך. שיש ביותר מסוכניםהו האלימים הסרטנים אחד, בלבלב גידול התגלה בבדיקה

 - בבית חולים אנטרולוגית-גסטרו למרפאה הפרטים כל עם פקס שלחתי - 'המערכת' דרך עבדתי

הם  ,קשה עבדו המקומית המרפאה וצוות שלי חהפשהמ רופארק בזכות זה ש. 22.1-ב תור וקיבלתי

 כל את ולעשות אותי לאשפז במקום אך, דיקהבה לאחר כשבוע מומחה רופא עם ייעוץלהשיג לי  הצליחו

, בזו אחר זו נעשו הבדיקות, (PET-CT-ו, MRI, CT, אנדוסקופי אולטרסאונד שכללו) הנדרשות הבדיקות

 . מחודש יותר של טווחב

 אחרי רק טיפול להתחיל יכולתי, פרטי באופן עליו משלמים שאנחנו ולמרות, בסל אינו המומלץ הטיפול

 בדיקת הזמינה הרופאה כימותרפי טיפול של חודשיים לאחר. בבית החולים מיוחדת ועדה של אישור

PET-CT ,המשך וכיוון הטיפול אפקטיביות לקביעת הנכונה הבדיקה שהיא למרות, האושר לא אשר . 

 והצלחתי, שלי המצב רציני כמה מהר הבנתי כך. מעולה משפחה רופא עם משכילה אישה אני למזלי

 לגשת לי מאפשרים אשר, קיבוץ של כלכלי וגב פרטי ביטוח לי יש כן-כמו. יחסי באופן התהליך את 'לזרז'

 אך יציב מצבי כרגע. מספיק התהליך את שזירזתי מאד מקווה אני.  בסל שאינם ולטיפולים לבדיקות גם

 ".לגרורות חשש יש



 

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיהאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים 

 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

 .וקיום הבחירות מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה , 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, ייםתפקודן התקין של מערכות מצילות ח

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


