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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

שסיפר לנו הקשיים שהוא , עשרות שניםאנדוקרינולוג בכיר בעל ניסיון של ', סיפורו של גלפניכם 

על חשבונם של , על בדיקותמתמודד איתם מדי יום בעקבות ניסיונות של קופות החולים לחסוך כסף 

 :מטופלים

פעמים רבות אני שולח פציינטים להדמיית אולטראסאונד כדי לקבל תמונה טובה יותר של המצב "

היום הקופות . או בבתי חולים שעובדים עם הקופה, פעם הבדיקות היו מתבצעות בקופה עצמה. שלהם

 . וזה גורם לבלגן שלם, עובדות עם מכונים חיצוניים שמציעים מחיר זול יותר על הבדיקה

, דוחפים כמה שיותר נבדקים ביום -כלומר , המכונים האלה עושים הכל כדי לחסוך בהוצאות ,קודם כל

. עורכים בדיקות קצרות ככל האפשר והרבה פעמים דברים מתפספסים או שמגיעות אבחנות לא נכונות

 וזה מבזבז עוד זמן, צריך לחזור על הבדיקה, במקרים שקיימת סכנה לדיאגנוזה שגויה של בעיה חמורה

 .ועוד כסף וכרוך בעוד טרטור לחולים עצמם

חלק מהמכונים לא רוצים לבזבז את הזמן שדרוש כדי להדפיס את הדיסק של : לאחרונה יש עוד בעיה

אני כרופא חייב לראות את  -זה לא מספיק . ונותנים לחולים רק תקציר מילולי של התוצאות, הבדיקה

ר כמה וכמה פעמים יצא לי לשלוח פציינטים בחזרה כב. הצילומים עצמם כדי להבין מה תמונת המצב

גם ? אז מה עשינו בזה. ואז יחזרו אלי, למכון שעשה את הבדיקה כדי שיתעקשו לקבל את הדיסק

, גם ריצה מיותרת לפציינטים, גם בזבוז תור שהיה יכול להיקבע למישהו אחר, המתנה כפולה לתורים

התרוצצות הזו בין מכונים וקופות חולים היא מאמץ ובשבילם כל ה, שחלק מהם קשישים או מוגבלים

 . במקום חיסכון, ובאופן כללי בזבוז יותר כסף לקופה עצמה, גדול

הם לא מוכנים : האבל כרגע אלה הנהלים של הקופ, זו בעיה ידוע שלא מעט רופאים מכירים היטב, אגב

שלא כולם אמינים , ם החיצונייםאלא רק במכוני, סאונד בבית חולים או בקופה עצמהכרגע לממן אולטרא

אבל זה , ניסיתי להתלונן בעבר על איכות הבדיקות שלהם ועל העובדה שהם מבזבזים לנו זמן. כל כך

 ."לא עזר



 

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו המשנ. 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 , רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 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


