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 ,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

זקוקה  שהתבשרה שאין יותר תורים לבדיקה הדחופה שהיתה, 0015דבורה ממאי ורה של סיפלפניכם 

במצב של לתור בשנה הבאה איך חולים אמורים לחכות  -יחד איתנו  -והיא תוהה , לה בשנה הנוכחית

 :חוסר תפקוד

, בהתחלה זה הסתכם בצליעה. פרקים דלקת עקב בברך קשיםם מכאביאני סובלת כבר כמה שבועות "

כדי לפסוע כמה  ונאלצת להיעזר במקל, אבל הגעתי למצב שבו אני לא מסוגלת ללכת כמעט בכלל

 .אבל זה לא קרה, קיוויתי שזה יעבור עם מנוחה ומשככי כאבים. צעדים מחדר לחדר בבית

אז חיכיתי , וכמובן שאי אפשר היה להשיג אצלו תור דחוף)בסוף הבנתי שאין ברירה והלכתי לאורתופד 

אישר שזו דלקת חמורה ואמר שאני צריכה לקבל  האורתופד (.עוד שבועיים בכאבים וחוסר תפקוד

הוא צריך לראות  -' על עיוור'אבל הוא לא יכול להזריק , ישירות לברך( סטרואידים)זריקות קורטיזון 

 . עצמות מיפויעשות ל אותי שלחלכן הוא . צילום מדויק של מה שקורה שם

הם שולחים . ורים לבדיקותנראה לי שרופאים לא מודעים בכלל לבעיות שיש לחולים שלהם עם ת

אבל מהרגע שאת יוצאת מהחדר , לבדיקה מתוך מחשבה שאפשר יהיה לבצע אותה בפרק זמן סביר

 . ורק אלוהים יודע מה יהיה עם המשך הטיפול, את נטושה לגורלך מול המערכת -של הרופא 

 אין, אנחנו מצטערים'התשובה היתה . ניסיתי לקבוע תור למיפוי עצמות בשני בתי חולים גדולים במרכז

להמשיך לחכות עם ? מה לכל הרוחות אנשים אמורים לעשות במצב כזה!!! השנה .'השנה תורים כבר

ואיך בית חולים מגיע למצב של חוסר מוחלט בתורים לבדיקה ? רגל שלא מתפקדת וכאבי תופת

ווים שהבעיה הם מק? כך שהוא משותק במשך יותר מחצי שנה ולא יכול לתת שירות לחולים, מסוימת

 ?ואז לא יצטרכו לבדוק אותה יותר, שתנשור לי הרגל? תיפתר מעצמה עד אז

אבל עדיף לי לנסוע , שנמצא מאוד רחוק מאיפה שאני גרה, למזלי יש לי קצת קשרים בבית חולים אחר

אני לא רוצה . כמה שעות ולעבור את הבדיקה במועד יותר קרוב מאשר לחכות לשנה הבאה במצב כזה

 ".מה היה קורה אם לא היו לי קשרים כאלה לחשוב



 

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 קים לתקציב ולקשיים של מערכתשמוענ 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


