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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

ולא מצליחה להקדים את , שממתינה לבדיקה פרק זמן בלתי סביר, לפניכם סיפורה של ענת אבישר

תאם להתחייבות של שר הבריאות לטפל במקרים בה -התור על אף פנייה ישירה למשרד הבריאות 

 :אלה בעצמו

 דחיתם ,השדרה עמוד לכל MRI-ל שלי הראשונה הבקשה הגשת לאחר שנים שש, קופת חולים יקרה"

 מטריד זה את מוצאת דווקא החולים בבית גב לניתוחי שהיחידה למרות)!(  השביעית בפעם אותי

 מסרבים ואתם. למה לדעת רוצים הם. מטה קורן ולא השדרה עמוד במעלה מטפס שלי שהכאב ומדאיג

 . האחרונות השנים בשש הגב כאבי של בהיסטוריה השביעית בפעם לבדיקה

 ?בקופה אצלכם יסודי רפואי לבירור מקום לי למצוא חשוב מספיק לא שלי הכאב? לכם יקר

 כה ליחס שנתונות הפיברומיאלגיחולות ב נשים רק שזה או ,נכים צעירים מפלה חולים קופת האם

 ?מבזה

 לאאתם עדיין . אך ללא הועיל, שלי הכאב רופאתגם של ו משפחה רופאת של פנייההפניות כללו 

 . להתחמק לנסות מפסיקים ולא הגב לכל MRI לי מאשרים

 .וכשל ,לי לעזור ניסה הבריאות שר עוזראפילו ו, פניתי ישירות למשרד הבריאות

 .במצבי החמרה לאור בדיון כרגערפואי נמצאת  לקנביס שלי ההגדלה. מפחדת ואני

 .פרטיהבדיקה באופן  את לעשות הולכתאני , והיות שאני לא רוצה נזק חמור לכל החיים, אין לי ברירה

כל בעיה  לשלול כדימבעוד מועד  הבדיקות לכ את לעשות מנסהלכן ו ,היריון לפני אניחשוב לי להוסיף ש

 .אפשרית

 " ?איזה סיכוי יש לי מול קופות החולים, ת לא הצליחו לעזוראם אפילו בלשכת שר הבריאו



 

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 תמיד 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


