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 ,שלום רב

יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת , האישיים

מבתי  במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. הבריאות להעניק להם טיפול הולם

אנו . יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, החולים

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

 .כדי לתקנו

המתנה ארוכה  -והיא מתארת בעיה כפולה , 20/5שנשלח אלינו בתחילת מאי  'השל  ורהסיפלפניכם 

ויחס מזלזל מצד רופא שלא מתייחס , בבעיה הפוגעת מאוד ביכולת התפקוד שלהמדי לתורים כדי לטפל 

 :ברצינות מספקת לתלונותיה משום שהיא בעלת עודף משקל

 לפרוצדורה חוכ יש למי כי ,התעלמתי לאב רגלייםהתחילו לי כאבים ב שלי הרביעית הלימודים בשנת"

 .לאורתופד ורתל חיכיתי אז ,לבד יעבור לא שזה הבנתי כך אחר שנה. לבד יעבור בטח זה ?רפואית

 שאם, דיאטה צריכה שאני עבריל טירפי שרופא כדירק , לתור בבית החולים מבוטל לאחיכיתי פרק זמן 

 ומרשם תרפיהלפיזיו הפנייה לי וכתב, דיאטה כי יעזור לא זה אבל זריקה לי ייתן הוא מתעקשת אני

גם הפיזיותרפיסט וגם מכון המדרסים מאוד לא הסכימו עם . בצורה לא טובה כתוב שהיה למדרסים

 .במסירות בי וטיפלו ,משקלמעודף  רקהבעיה נובעת ש זההרופא לגבי 

, לי שיכאב בלי דקות מחמש יותר ברגל ללכתהייתי מסוגלת  חודשים כמה אחרי המדרסים בזכות

 שלי הזוג מבן ולבקש, ישיבה מקום לי שיהיה סבירש מתי לפי רק אוטובוסב נסיעות לתכנן ולהפסיק

 ,שלי הכאבים על גם גילה יחס אנושי יותר וחשב שלי המשפחה פאור. הביתה האוטובוס מתחנת טרמפ

 .מעמד ולהחזיק, שלי המקצוע, בצילום לעבוד להמשיך לי שריםפמא הוא רשם ליש כאבים ומשככי

 אותי ששלח נוסף לאורתופד הלכתי אז .חלפה לא הבעיה אבל, ניכר שיפוריש  שנתיים אחריעכשיו 

 .עצמות למיפוי

 אז. לטוב ולקוות פקס לשלוח אמורה אני. בכלל בשני בתי החולים הקרובים אלי אין תורים לעכשיו נכון

 תורים שיהיו עד חודשים ארבעה בלפחות מדובר כרגעכי , קשרים בעזרת משהו למצואאולי  מקווה אני

ת כי פרטידרך רפואה  אעשה שכנראה לי ברור שכבר מה, מומחה רופא לראות בלי עוד וזה, פנויים

 .אחרת אין סיכוי שיהיה לי תור בפרק זמן סביר



 

 בין לי שגרמה מה היא הזאת שהבעיה נגיד ובוא אבל', גיאטר' מספיקסיפור  זה אם יודעת לאאני 

במצב הבריאות  קשורה שלא עבודה למצוא כדאי אולי וכמה, חולףדבר  זה בריאות כמה להבין השאר

 .שלי

-אל-ספטמבר-עד-מלא-הכל ברמת ,אני לא מבינה איך יש מצב שבבתי חולים אין תורים בכלל

 מלכתחילה בה מוזרה שיטהאו שמשתמשים ב, באמת-לא-אבל-אלייך-נתקשר-אנחנו-אלינו-תתקשרי

 אני, האמת. לי אכפת שלא באמת, הארץ קצוות לכל סוענל מוכנה אני. לטוב מקווים ואז פקס שולחים

 סכום באמת לא שהם ,לבדיקה או לתור שקלים אלפי ולא סביר סכוםאם זה  בהנחה לשלם גם מוכנה

 "?לא, אבל גם ככה אנחנו משלמים כל החיים. סביר

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיהאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים 

 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


