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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 " 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

, שבן זוגה האלים גרם לה נזק פיזי שאינו מאפשר לה לתפקד ,טקלה פקרטהורה של סיפלפניכם 

 :לניתוח משקםהאישורים הדרושים בין גופי מערכת הבריאות מבלי לקבל את  שש שניםומיטלטלת כבר 

 מצב עקב לומדת ולא עובדת לאאני  .מאא םע בראשל״צ וגרה 5/ בגיל מאתיופיה עליתי, 24 בת אני"

 גוף בחלקי בי ירה, חובה בשירות חייל אז, הטרי ובעלי מזלי איתרעאז  ,שנים 6 מזה הלקוי בריאותי

 .כעס של התקף בעקבות שונים

 לי הייתה ולא אין זו פציעה עקב. שלי השמאלי המרפק מפרק של מלא ריסוק היתר בין ,קשה נפצעתי

 .השמאלית בידי להשתמש יכולת כל

 את להציל לנסות הסכים ח"בבי אורתופד 20/3 בשנת כאשר ,רופאים של רב למספר פניתי, לי בצר

 בין התאמה חוסר עקב נכשל(  מתכתי) מלאכותי מפרק להשתיל הניסיון. שנכשל ניתוח צעיוב מרפקי

 לייצר הצורך נוצר, לפיכך. שלי הקטנות הגוף עצמות לבין Biomet חברת שמייצרת הסטנדרטי השתל

 וטופלתי היות, ולכן כבדות הן מיוחד שתל ייצור ועלויות הוצאות. שלי המידות לפי עבורי מיוחד משתל

. שתלה הזמנת לביצוע אישור קבלתי ולאבית החולים  י"ע שלמה שנה נדחיתי, הציבורית במערכת

 ינואר עד 20/4 ממרץ. 20/4 במרץ –בית החולים לטיפול בבית חולים אחר  י"ע הועברתי שנה לאחר

 אשר עד ,הבריאות ומשרד קופת החולים, בית החולים בין והוויכוחים הדיונים לגמר המתנתי 20/5

 נמצא כלומר - המיוחד שתלה הזמנת את לבצע הבריאות משרד אישור את לשמחתי קבלתי בינואר

 . מימון

 שתלויה שמאל יד עם אני כאשר ,שנתיים כ"סה ,הראשון הניתוח ממועד המתנה של שנה עוד עברה

 סוף סוף מצליחה אני כאשר ובלילות. פשוטות הכי יומיותהיומ בפעולות בה להיעזר יכולת ללא הגוף לצד

 .עליה שליטה תיכול ללא תיפול היד אחרת גבס סד בעזרת השמאלית ידי את לקבע נאלצת אני להירדם



 

 לסוכןבית החולים  פנה, שתלה הזמנת את לבצע הבריאות משרד של האישור שהתקבל לאחר

 קיים כי לי הודיעו, חודשיים של המתנה לאחר. ההזמנה את שיבצע על מנת (Bepex) בארץ החברה

 .עבורי שתלה הזמנת את לבצע ביכולתו אין כי הודיע הסוכן, אולם לי ידועים אינם שפרטיו קושי

 כוחות אפיסת לקראת אני( 20/5 ועד, פציעתי מועד, 2002 משנת) הללו התלאות כל לאחר, היום

 .מוחלט וייאוש

 ".תקווה לי ואין לפני החיים כל. להיעזר ובמי פונה אני אנא

מיטות , האחיות, מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את  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 , רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 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


