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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

נזרק על ידי המערכת את תלאותיו של חולה בסרטן ה רופאה בפנסיה שפורשת ,רותורה של סיפלפניכם 

 :מתאים טיפולקבלת ללא , בין בדיקות ומייסרת אחת לשנייהמהמתנה כאובה 

 טרי מכתב לספק ומבקשתואני , שלכם היוזמה על שמחתי ,הבריאות במערכתלשעבר  רופאה בתור"

 מחודש יותר לפני לי הראתה, חדשה זוגיות שהקימה, הראשון זוגה מבן אלמנה, טובה חברה! לרשימה

 .גב כאב על תלונה עקב זוגה לבן שבוצע, שדרה עמוד של CT תשובת (!!!)

 ביצוע על שהמליץ, לאורטופד האיש פנה למחרת !השדרה בעמוד לגרורות התאים שתואר הממצא

 זה נתון עם! הגו עצמות בכל מפושטות גרורות הודגמו העצמות במיפוי. עצמות ומיפוי נוספת הדמיה

 בלתי סבל של אחרי שבועייםהוא התקבלת לתור רק . לאונקולוג לפנות עליו כי למטופל נמסר

, אולם .הגרורות מקור לגבי רוריהב את ומסיימים האיש את מאשפזים היו לו להיחסך היה שיכול,יתואר

 את היפנה ואז .האונקולוגית במחלקה לאשפזו ניתן לא, מדויקת אבחנה אין ועדיין שהיות טען האונקולוג

 . העצמות כאב את מעט להקל שאמורות, להקרנות האיש

 בדיקה דרשה שהיתה אמורה לבצע את ההקרנות הרופאהש היות, הועצם רק הסבל למרבה הצער

 במהלכו, אנושי לא סבל של נוסף שבוע עבר כך .על ידי הקופה אושרה לא והבדיקה, PET CT ,נוספת

סירבה  הזה הזמן בכל .בלעדיולזוז  מסוגל ואינו היות, גלגלים כסאבעזרת  להתנייד האיש החל

 . ולבי נקרע, משפחתו של החולה שאתערב

, בסטרואידים פוליט לו ונתנו פשע על חטא הוסיפו שנבדק מהמקומות ובאחד, כרתוס חולה האיש

 בוצע PET CT-הבדיקת  במקום,  האחרון בשבוע! בנידון הזהירו לא איש אך, הסוכר רמות את שמעלים

 לא ושוב, מחר יוחלט עליה ביופסיה לעשות שיש וסיכם חמישי ביום האונקולוג קיבל אותוש, CTשוב 

 אונקולוגי חולה של 'תואר'ה את לאיש לתת יוכלו אז ורק, בפועל שתבוצע עד יעבור זמן כמה ברור

 למה !להוספיס זקוק יהיה כברהוא  עד אז, דעתי לעניות .אונקולוגית למחלקה הפנייתואת  שיאפשר



 

 או כנסת חבר היה לו קורה היה שלא, שכזה מיותר סבל, לישראל הגנה מצבא בכיר קצין, לאדם מגיע

 "!?ממשלה ראש או שר

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 עד, להתגייס למטרה ולהפציר בכם לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


