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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

שהמערכת , מטופלת שנשלחה לבדיקות דחופותסיפור של עוד  -על דודתה  תהילהשל  לפניכם סיפורה

 :מה שנותר לה הוא להמתין ולסבולוכל , פשוט לא יכולה לספק

היא מרגישה נימול ברגל . לדודה שלי יש שלוש פריצות דיסק בגב התחתון שגורמות לה לסבל רב"

 . ברגל ובגב תופת וכאבי ,(נרדמתרגל ה)שמאל 

 שלא כאבים משככי עםבלי טיפול ממשי ו ביתהה אותה שולחת המשפחה רופאת, חודשים שלושה כבר

כדי לברר בוודאות מה הבעיה היא . לא הבעיה בגב, וענת שזה נגרם מבעיה אחרתאפילו טו ,עוזרים

 . תור שיתפנה עד אז בינתיים היא ממשיכה להמתין, אבל אין תורים, עצמות ומיפוי MRIזקוקה לצילום 

. ולכן כל הזמן נותנים לה אבחנות אחרות, אי אפשר לדעת במדויק מה הבעיה, בלי הצילומים האלה

 פריצותשהכאבים הם תוצאה של  אמר והשני ,כרונית דלקתלה  שיש אמר אחד ופדתאור מומחה

, הכאבים לשיכוך זריקות קיבלה. כאב למרפאת פעמים ושלוש מיוןלחדר  פעמייםהיא נשלחה  .דיסקה

 .לביתה בחזרה ונשלחה, הצלחה ללא

דעת אם יש פריצות דיסק ואין שום דרך ל, בינתיים ידוע מבדיקות קודמות רק על פריצות הדיסק הישנות

-לא ל, כי אין תורים, שהיא ממשיכה לחכות לו - MRIחדשות או החמרה בפריצות הקיימות ללא צילום 

MRI כל מה שיש . המשך סבל וכאבים וטיפולים שלא ממש עוזרים -ובינתיים . ולא למיפוי עצמות

 .השערות לרופאים זה

, דחופים תורים לה לקבוע שתנסה חודשיים כבר לה אומרת הרופאה. קופת החולים לא יכולה לעזור לנו

 "...?מה אנחנו נגיד, אבל אם אפילו הרופאה חסרת אונים ולא יכולה להקדים את התורים

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

, התקופה הנוכחית ועד זו שנהמ. 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


