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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

להצביע על בפרט כדי , בישראללמען רפואת הנפש " בנפשנו"הפרויקט ממשיך בשיתוף הפעולה עם 

ילד שקיבל טיפול פסיכולוגי , בעקבות הרפורמה. הרפורמה בשירותי בריאות הנפשמהסכנות העולות 

כדי להימצא , כספית ורגשית, ונאלץ לשלם מחיר כבד, הגלויה לכל הרשויות הציבוריות" סומן בתווית"

 :החיסיון הרפואי כבר אינו קיים, ור הנער הזהעב. זכאי לרישיון נהיגה

 כבר מתעלות, חודשים כבר מתריעים אנו מפניה, הנפש בבריאות הרפורמה של החמורות ההשלכות"

 . הרפורמה כניסת טרם השמענו אותן האזהרות כל על

, במטופלים חמורה פגיעה על המספרים, הרפורמה של כניסתה מאז אלינו שהגיעו הדיווחים מאות מבין

 : הבא הדיווח אלינו הגיע, בפרט ומספיק מקצועי ולטיפול בכלל לטיפול בזכאותם, בפרטיותם

 מידע בהעברת הבעייתיות את ומדגימה, שכיחה שהיא ככל הנראה בתופעה לראשונה נפגשתי אתמול"

 מרופא להביא צריך היה, האם לדברי. רישיון להוציא וביקש 11 לגיל הגיע בטיפול שהיה ילד. לקופות

 הרישוי משרד ממנו דרש ולכן, בטיפול היה שהוא רשום היה הרופא שהוציא בדף. אישור המשפחה

 .₪ 611 של בעלות לנהיגה לכשירותו בחוןא לעבור

 למי, 'המיותרת הסטיגמה את להפסיק' דגלה על התשחר רפורמה אותה זו. נכון קוראים אתם, כן, כן

 שנפגש מי מכל לנהיגה כשירות להוכיח מהבקשה סטיגמטי יותר צעד אין, ספק אין. לשכוח שהספיק

 . אחר הסבר אין? כמונו בערך, ציני היה הבריאות שמשרד ייתכןה. פסיכולוג עם לשיחות

 בשירות המטופלים של והפרטיות הסודיות, הרפורמה בעקבות. ההתחלה רק שזהי להבין חשוב

 מלהיות הפכה המטופלים סודיות על השמירה. וביקורת מעקב כל ללא מופרת הנפש בבריאות הציבורי

 .ונזילה לפרוצה, הנפשי בטיפול ביותר והשמור מקודש הערך

 ".נמשך הנפש בבריאות הציבורי השירות על שלנו המאבק

https://www.facebook.com/benafshenu


 

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

 .וקיום הבחירות מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה , 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

 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


