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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא " 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

יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, מבתי החולים

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

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

על קביעת סדרי עדיפויות לבדיקות חיוניות ומצילות חיים שההמתנה להן אורכת , 'סורה של סיפלפניכם 

  :חודשים ארוכים

 אבל ,בגללו קריטי והמש שיקרה ממשית דאגה אין בגדול .1/ בגיל רקאותו  גילו, בלב מולד פגם לי יש"

 .שנה כלמעקב  בדיקות לעבור צריכהאני 

הוא . MRI-במה המצב גם  לראות גם רוצההוא ש החליט הרופא, 10 גיל את עברתי שכבר ןמכיוו ,השנה

זה  ובסוף ,את התאריך ודחו דחובקופה כל הזמן . תור לקבוע הצלחתיולא , לבדיקה הפניהנתן לי 

 .בינתיים את זה עזבתי ,דחוף ממש לא שזהכיוון ו ,התמסמס

 בטיפול בניסוי להשתתף לי שהציע( ציבוריתבמערכת ה) פסיכיאטר אצל ביקרתי, באותו פרק זמן

 0 לי קבעובלבד  שבועיים תוך, בניסוי להשתתף אישור שקיבלתי מהרגע .קטאמיןאמצעות ב כאוןיבד

 (.הקטאמיןנטילת  ואחרי לפני)לאותו יום  MRIבדיקות 

, גם במצבים הרבה יותר קשים, MRIכולנו יודעים היטב שמי שבאמת זקוק לבדיקת . זה היה מוזר

 . מחכה חודשים ארוכים בהנחה שבכלל מאשרים את הבדיקה

אבל מעקב נחוץ כדי , אמנם ףדחו משהו לא) לב MRI-כך שאני עדיין מחכה כבר חודשים ארוכים ל

למוח ביצעו בדיוק שבועיים  MRI-אבל את בדיקת ה. (לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת המצב שלי

 .אחרי ההצטרפות למחקר

 ?למה

אבל , מחקרים זה חשוב. האישית לטובתי ולא ,תרופה לפיתוח מנהלים שהם מחקר לצרכי היה זה כי

  .ברור לי שקיבלתי פריבילגיה של בדיקה כמעט מיידית שאנשים אחרים מחכים לה זמן רב



 

הרבה  אדם חיי הצלתאבל  - מחקריםמשתלם לממן בדיקות במסגרת , שמבחינה פיננסית כנראה

 ".וכן גם הרבה פחות דחופה להם, פחות משתלמת

מיטות , האחיות, התקינה הקובעת את מספרי הרופאים עודכנה מערכת 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 תאזרחיו, 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


