
 

        14/11/0116  

 

 

 מר יעקב ליצמן, שר הבריאות

 מר משה כחלון, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,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

שמבקשת מהמטופלים לזכור שלא תמיד לרופאים בבית , רופאה בבית חולים', לפניכם סיפורה של מ

, למרבה הצער חלק מהטיפולים .למטופלים בקהילההחולים יש דרך לדעת מה האפשרויות הזמינות 

 :התרופות והבדיקות שרופאי בית החולים רוצים לתת למטופלים אינם ניתנים על ידי הקופות

 במסגרת זמינים שלא טיפולים על להם ממליצים החולים מבית כשבשחרור כועסים אנשים הרבה"

 .קשה בעיה זו - צודקים הם. הקופה

. זמין לא טיפול על המליץ שהוא יודע לא בכלל החולים מבית אתכם ששחרר הרופא, פעמים הרבה אבל

 מבלבלים, משלה ונהלים כללים יש חולים קופת לכל - גדול החולים ובתי החולים קופות בין הנתק

 אבל, אותם להבין מנסים( השחרור מכתבי את כותבים כלל שבדרך אלה שהם) מתמחים. ודינמיים

 . איך אין לפעמים

 עם מטופל משחררים אנחנו לפעמים אז. הקופות כל של הכללים כל את מכירים תמיד לא הבכירים גם

, שלו שבקופה יודעים לא ואפילו - ייעודית במרפאה טיפול או, הידרותרפיה או, ימתמסו לתרופה המלצה

 .אין, שלו זורבא

 הבעיה. 'הם' מול 'אנחנו' פה שיש להרגיש להפסיק חייבים אנחנו אבל. ספק אין. קשה במצב המערכת

 הטוב הטיפול על להמליץ רק - להתרוצצות מטופל לשלוח רוצה לא אחד אף. האנשים לא, המערכת היא

 ".ביותר

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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .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 .ות באיכות החייםמאריכות חיים ותומכ, 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


