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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

שנהלים שרירותיים של משרד הבריאות פגעו בטיפול הקבוע שלה , און-בר דנהורה של סיפלפניכם 

 :פורסם לראשונה בפייסבוק. במצב גופני ירוד הולך ומתדרדר, חסרת ישעאותה סובלת ו והותירו

 .להם מותר כי פשוט"

 ,שלי יקרים חברים

 . לטקסט קול המרת תוכנת ידי על לכם כותבת אני הזה הפוסט את

 'לגמול' הצליח הבריאות משרד, חסר תרופתי מינון על וחצי חודש אחרי. מדי רועדות שלי הידיים, כן

. תוכנה את לשפוך בלי כוס להחזיק היכולת את. להקליד היכולת את ממני ולקח - שלי מהתרופה אותי

 'גמילתם'ב. ידי בשתי אמיץ חיבוק יקירי את לחבק או, לכתוב היכולת את, לישון או לאכול היכולת את

 יכולה לא כבר אני. משקל בשיווי וללכת השמאלית הרגל על לעמוד היכולת את גם ממני לקחו הם אותי

 .םקא איי היר, גלגלים כסא. בקירות להיתמך מבלי ללכת יכולה לא. בעמידה להתקלח

 ובהצלחה יחיד כטיפול שנים 8 מזה נוטלת שאני הרפואי הקנאביס במינון הבריאות משרד קיצץ 11.1-ב

 מעדויות התעלמות ותוך, עמו התייעצות בלא, רופא להמלצת בניגוד זאת עשה הבריאות משרד. מרובה

 עשה הבריאות משרד למה. 0010-ב שנעשה דומה בהיקף במינון קיצוץ עקב להחמרה הרפואי בתיקי

 .לו מותר כי פשוט? זאת

 להקפיאה וביקש, הבריאות משרד שבהחלטת הסכנה על במכתב דיני עורך התריע, המינון הורדת טרם

 יוביל דיחוי כל כי שהסברנו למרות, ענה לא הבריאות משרד למה .תגובה קיבלנו לא. לאלתר

 55. כלשהי לבקשה להגיב יום 55 לקחת, חוק פי-על, מותר הבריאות למשרד כי? במצבי להידרדרות

 מענה תקבל, 0.1.0015-ב שהוגשה, חיים מסכן בעניין החגים בתקופת שכזו בקשה כלומר,  עבודה ימי

 .10.05.0015-ב רק



 

 שחופשות התמימים וחצי החודשיים מלוא את לנצל לעצמו מרשה הבריאות משרד. נכון קראתם, כן כן

 יום שבכל הפשוטה מהעובדה מוחלטת התעלמות תוך - בענייני בבקשה לדון כדי, לו מתירים החגים

 . קצת עוד להתנוון אלא הבחירה את אין לי - ולחכות לבחור להם שמותר

. הקודמת המינון הורדת ניסיון סמך על, להקליד היכולת אובדן את צפיתי שהעליתי הראשון בפוסט

 באותה הלוקים ראשונה מדרגה משפחתי בני של מצבם סמך על נוספת אחת תחזית לבצע לי תרשו

 נזק יגרם כבר לי, להחלטה שתגיעו שעד גבוהה סבירות קיימת מתאים במינון קנאביס בלא - תסמונת

 גלגלים לכסא ואזדקק, עצמי בכוחות ללכת אוכל לא כבר זה שבשלב גבוהה סבירות קיימת. הפיך בלתי

, בבקשתי לדון לנכון שתמצאו שעד גבוהה סבירות קיימת. ביותר הבסיסיים צרכי לכל סיעודי ולסיוע

 ? ולמה. חיים חסרת. עצמאות כל חסרת, גפיי בארבעת למנוונת אותי תהפכו

 ".חוק פי על, לכם מותר כי פשוט

מיטות , האחיות, הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי  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


