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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

הנלחם למען זכויות החולים במערכת בריאות , "בנפשנו"אנו ממשיכים בשיתוף הפעולה עם פרויקט 

אך אין לו ברירה אלא לקבל את , פרעה או מחלת נפשלא כל מי שזקוק לסיוע נפשי סובל מה .הנפש

שתיאלץ לשאת בתיקה הרפואי מעתה , לפניכם סיפורה של תמר. התיוג תמורת הזכות לקבלת טיפול

 :והלאה אבחון שגוי

 . חולה המשפחה שאר כל, חולה אחד משפחה בן אם - מעכשיו"

 על שהורה, הכנסת את ליצמן השר עקף שבעזרתו ,הממשלתי הצו לתוקף נכנס החודש בתחילת

 ליצמן צריך היה סתם לא. החולים לקופות הבריאות ממשרד הנפש לבריאות האחריות כל העברת

 לטיפול הזכאות את משמעותית המצמצם, ופוגעני הרסני במהלך מדובר שכן, בצו הכנסת את לעקוף

 חברי של לאזהרותיהם המצטרפות, הרבות אזהרותינו, לצערנו, ואכן. שיינתן הטיפול באיכות ופוגע

 - ואקדמיה טיפול אנשי עשרות של המקצועיות הדעת ולחוות הפוליטית הקשת קצוות מכל כנסת

 . מתממשות

 למשפחות ושיתוף מידע מרכז) הארץ ברחבי ל"מית ממרכזי אלינו שהגיע דיווח על לכם נספר נתייםיב

 שם, משפחה לרופא לגשת יבותמחו המשפחות כל, הרפורמה כניסת מאז כי נמסר בו, (נפש מתמודדי

 6-ל אישור לקבל שיוכלו כדי, אוטומטי באופן" הסתגלות הפרעת" של אבחנה להם"( מדביק)" נותן הוא

 לקבל יוכלו והפונים הבקר ידי על תאושר טיפול להמשך המטפל שהמלצת בתקווה) טיפול מפגשי)!( 

 :שלחה אלינו לאחרונהשנ, החדשהלהשלכות הפרוצדורה הנה דוגמה  (.יותר

 ולאמא, והתחזקו הלכו התסמינים. בסכיזופרניה חולה שהאב משפחתה גילתה, 7 בת היתה כשתמר

 .לבד נשארת ושהיא, משפחתה את מאבדת שהיא הרגישה תמר. בבית לשהות ויותר יותר קשה נעשה

 .זאת בכל אבחנה לה תודבק - טיפול לקבל שתוכל כדי אך, פסיכיאטרית אבחנה אין לתמר



 

 אותה בהרצאה אורן אביאל שמסביר כפי. הזו הפוגענית למדיניות אחת אפשרית דוגמא רק היא תמר

 הדבקת. פסיכיאטרית אבחנה ובראשונה בראש היא הסתגלות הפרעת, ימים מספר לפני כאן פרסמנו

 לכך הנלוות והמצוקות הקשות ההשלכות עם להתמודד צריך" רק" אלא) מכזו סובל שלא למי אבחנה

 לצערם מבינים שמטפלים נראה אך, מקצועית ולא אתית לא היא( נפשית ממחלה סובל משפחה שבן

 . לו הזקוקים מהאנשים לחלק נפשי סיוע להעניק היחידה הדרך היושז

 בתיק להם רשםישת מוכנים לא, הצעירים ובעיקר, מהמשפחות שחלק בעוד כי לנו מספרים בדיווח

 - רישום לכל מוכנות לטיפול הנואשות משפחות, מאבחנת אותם שלא פסיכיאטרית אבחנה הרפואי

 על שתשפיע לדורות בכייה שזו ספק לנו אין. זקוקות הן לו הטיפול את לקבל להם שיתאפשר העיקר

 ".הכרוכות במהלך החמורות האתיות לבעיות מעבר, החברתי הקיטוב

מיטות , האחיות, מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את  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 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


