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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

שמוטרדת מצפיפות התורים הגורמת לכך שרופאים לא מקדישים מספיק זמן  ',נה של ורסיפלפניכם 

ולא יכולים להסביר בפירוט במה כרוכות הפרוצדורות , למטופלים לפני קבלת החלטות חשובות

 :הרפואיות

 את לצמצם מנת על. אורולוג לבדיקת הצעירים בני שני את הפנתה שלנו הקפדנית הילדים רופאת"

 .הכל בסך שעה חצי - ברצף שלהם התורים את קבעתי המעורבים ללכ היום סדר שיבוש

. וחצי שנתיים בן כלומר, גדול. הגדול בילד להתחיל והחליט בהפניה מבט העיף הוא לרופא כשנכנסנו

 על להסתכל הצליח זאת בכל. סבלני מדי יותר היה לא, לומר איך, והרופא הבדיקה את אהב לא הילד

 את והפנה, הודעה ובדק הודעה ושלח, וענה, טלפון שיחת קיבל ואז. בסדר שהכל ופסק שהסתכל מה

 בסביבות לניתוח החולים בבית תור תקבעו. לתקן צריך כנראה, כן, המממ, המממ'. לתינוק לבו תשומת

 . 'שנה גיל

 שבטווח וידעה האבחנה את הכירה, שכבר חקרה את הנושא באינטרנט( כלומר אני) האם אמרה, 'רגע'

 '?בטוח זה? ניתוח חייבים', גבולי די במקרה מדובר הזו הספציפית הבעיה של

 כולל לא) דקות בעשר ילדים שני שבדק אחרי, לדרכנו אותנו ושלח הרופא אמר ',ואחליט אפתח אני'

 המקסים מהאורולוג קיבלנו אותוש, חשוב במידע אותנו לצייד בלי - (הודעות שלוש-ושתיים טלפון שיחת

 ;מבוטלים הלא הסיכון אחוזי מהם לנו לספר בלי ;הישני דעת חוות לקבלת בהמשךאליו  פנינוש ח"בבי

, כאלה זניחים דברים. אפסי הוא לחלוטין תתוקן שהבעיה הסיכוי ניתוח עם שגם אותנו ליידע בלי

 שעות מספר של לניתוח שנה בן תינוק לשלוח אם מחליטים שהם לפני לדעת צריכים לא כנראה שהורים

 . כללית בהרדמה

 כך לחפף אבל. אותה לשפוט כלים שום לי אין כי, הרופא של המקצועית ההחלטה עם מתווכחת לא אני

 ולא רציני לא זה במרפאה שלו המוגבלות לשעות תורים עשרות כמה שנקבעו בגלל רק פציינטים

 ".מקצועי



 

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, ף הןימומשו א

 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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


