
 

        15/03/0016  

 

 

 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

על המנגנון הבירוקרטי המסורבל שמונע ממנה לקבל את הטיפול המתאים , 'סיפורה של אלפניכם 

 :ביותר לכאבים שמהם היא סובלת

הופניתי למרפאת כאב  .שמסבה לי כאבים בלתי נסבלים, אוטואימונית מפרקים ממחלת סובלת אני"

 .חודשים)!( ניתן לי תור לעוד תשעה . להמשך טיפול

 לפנות יכולה אני. מורפיום במדבקות אני משתמשת, חזקים מאוד כאבים משככי לוקחת אני בינתיים

 רוצה את אם. רפואי קנביס בעניין לי עזורל יכולים לא הם אבל, כמובן משפחה רופא או לראומטולוג

 .הכתובת לא הם, אופיאטים לא שהוא משהו

 לא אני. רפואי לקנביס ההתוויות ברשימת שלי המחלה .סטלן של גחמה לא זו -חשוב לי להדגיש 

 ישנתי. מכאבים לקום בלי שלם לילה ישנתי ,ניסיתי קנביס שבה היחידה בפעם אבל... בכלל מעשנת

 עם נזהרת מאד אני ...ממורפיום ממכר ופחות, ממורפיום יותר עוזר זה אם. פעם כמו, אמיתית שינה

 מהר מתרגל הבעיה היא שהגוף. ברירה שאין מרגישה כשאני רק המדבקות את ושמה, המורפיום

 .רע זה .עוד רוצה למורפיום ואז

 תיעוד רוצים הם רישיון להוציא כדי. רפואי לקנביס רישיון לקבל כדי קשיים המון ומסתבר שמערימים

 כי ,מגוחך זה. קבלות שאשמור בקשו ...נתן מי ,מתי עד ממתי ,מתי ,כמה: שלקחתי מה כל של מטורף

 . כזה פיקוח בלי, תרופות הרבה יותר קשות וממכרות בקלות נותנים

מקשה  שעוד יותר' שבור טלפון'ונוצר  ,ביניהם מתקשרים אינם בקהילה והרופאים ח"שביה עוד מה

 ".ואני ממשיכה לחכות. ומסבך את העניינים

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

 תנמצא 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 בהלטו שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


