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 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית של " 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

ום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, מבתי החולים

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

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

שלא הצליחה לקבל תור לרופא בפרק זמן סביר למרות שהיתה נתונה , לפניכם סיפורה של בתיה

 :במצוקה וכאבים קשים

 בקבוק שתיתי. נוראי גב כאב בגלל מהמיטה לקום הצלחתי לא אוגוסט תחילת של אחד חם וקרבב"

 של במבחר אותי ופיטם במשקל להוריד לי שאמר ,המשפחה לרופא להגיע כדי רק נוזלי אופטלגין

גם . חודשיים לעוד תור קיבלתיו ,.טי. סי לצילום הפניה לי נתןהוא . כלל עזרו שלא כאבים נגד תרופות

  .חודשיים בעודרק  לאורטופד תור לי נתנובמרכז התורים של קופת חולים 

 תמורת זריקה לי לעשות ח"ש 101 לי שתור אליו עלה הרופא לי הציע ושם פ"לשר פניתי וכואבת נואשת

 נגד תרופה של אחר סוג לי רשם הרופא. בצפון חולים בבית למיון והגעתי ,הצעתו את דחיתי. ח"ש 011

 ישמחו שהם אמרו שם. בבית החולים אורטופדיה למחלקת התקשרתי. לאורטופד ללכת לי ואמר כאב

 לא אני כי בסיר משתינה, זזה בקושי אני', בכיתי ',עכשיו לי כואב אבל'. אוקטובר בסוף אותי לקבל

 . לי ענו ',משלימה לרפואה לכי' - .'אוקטובר עד מעמד אחזיק לא אני, בבוקר לשירותים להגיע מצליחה

 אפשר איך. שבועייםצריך לחכות  ענוחלפ אבל ,לצילום התור את לי הקדימו בעלי של וצעקות תחנונים

 רופא אצל יומיים תוך התקבלתי יפה כסף סכום תמורת? נוראי סבל היא דקה כשכל שבועיים לחכות

 ת חוליםקופ של לפיזיותרפיה התור. לפיזיותרפיה אותי ושלח. טי .הסי את המקום על מיד ענחשפ פרטי

 . חודשיים בעוד הוא

 הכאבים אם. לא אולי, מהכסף חלק של החזר אקבל ואולי, כיום פרטית פיזיותרפיסטית של בטיפול אני

 חודשים בעוד יהיה לניתוח התור אם כלל אתפלא לא אבל ,ביררתי לא עוד. ניתוח לעבור אצטרך משכויי

 כדי? חולים לקופת חודש כל כסף משלמת אני למה אז. פרטי ניתוח עבור כסף אשלם כן אם אלא, רבים

 "?לרופא זקוקה באמת שאני פעם כל חודשים לחכות לי שיגידו

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 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

 ךאנו נמשי .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


