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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

שגרמה לעיכוב ממושך ובעייתי , המחסור החמור ברופאים נוירולוגים לילדיםעל , 'סיפורה של הלפניכם 

 :מאוד בטיפול בבנה

 התחלנו אז, למורה מפריע וזה וריכוז קשב הפרעות לו שיש( 7 בן) הילד של הספר בבית לנו אמרו"

 זה. פנויים תורים היו לא ופשוט, ילדים לנוירולוג תור לקבוע דורש זה, התחלה בתור. אבחון של תהליך

 וכל, פרטי לחפש ניסינו, הקופה דרך לחפש ניסינו. לנוירולוג להגיע שהצלחנו עד זמן המון המון לקח

 . קדימה רבים חודשים היו התורים

 סטנדרטי מבחן) TOVA למבחן אותנו שלח והוא, פרטי באופן לנוירולוג תור השגנו דבר של בסופו

 קיצוני היה וזה, TOVA מבחן את עשינו. שקלים מאות כמה עלה זה(. וריכוז קשב הפרעות לאבחון

. משמעי חד מאוד שלו שהאבחון הבחנתי, כאלה מבחנים לבדיקת מומחית שלא, אני שאפילו כזו ברמה

, לבוחנת אמרתי התוצאות את וראיתי פנימה וכשנכנסתי, בחוץ הייתי ואני הבוחנת עם לבד היה הוא

 התפקוד את משמעותית בצורה שיפר שהריטלין שרואים, איתי הסכימה והיא '!משמעותי ממש זה ,וואו'

 המון שדורשים מבדקים כולל המבחן. )בתחום מושג שום לך אין אם גם להחמיץ שקשה בצורה, שלו

 (. ההבדלים מה ובודקים, עם ופעם ריטלין בלי פעם, ריכוז

 הוא זאת ובכל גבולית היתה התוצאה אצלו אבל, וריכוז קשב בעיות עם אובחן שגם ילד עוד לנו יש

 והתחלנו התוצאות את קיבלנו ימים כמה אחרי. משמעותי ממש ממש היה ההבדל פה. ריטלין מקבל

 אמר, הילדים רופא כולל, התוצאות את שראה מי כל. התוצאות על שיסתכל ילדים נוירולוג למצוא לנסות

 בסך אנינו. קשוב לא, מפריע – הספר בבית בעיות המון לו שיש ילד זה. 'ריטלין צריך הזה הילד, וואו' –

 התרופה את לקבל אפשר אי. ריטלין לקחת האישור את וייתן התוצאות על שיסתכל נוירולוג צריכים הכל

 .פנוי תור למצוא אפשר ואי, לסם נחשב הריטלין כי, ילדים נוירולוג אישור בלי

, התרופה את צריך הוא שבה התקופה וזו הספר בבית לימודים יש האלה בחודשים כי במיוחד דחוף זה

 הוא. הלימודים שנת את מאבד הוא כי הטיפול את להתחיל טעם כך כל אין זה ואחרי פסח כבר כך אחר



 

 הזה לילד הפך הוא. משמעותי מאוד גיל זה, שלו להתפתחות חשובה מאוד הזו והתקופה קטן ילד

 המצב את ומדרדר הולך רק זה וכל', שמפריע הילד' בתור אותו מכירים והילדים, לו מעירים הזמן שכל

 . שלו

 את שנעביר רק. חשוב לא, פרטי אפילו, לנוירולוג תור צריכים אנחנו – ומסבירים הולכים אנחנו

 אין פשוט – שאפשר איפה, אביב תל, בירושלים גם, שלנו בעיר רק לא והתחננו ביקשנו, התוצאות

 שנת כל את מאבד שהוא אומר זה. אפריל בסוף היה שמצאנו קרוב הכי התור. מטורף פשוט זה! תורים

 . מתסכל כך כל וזה. יותר או פחות, הלימודים

 בעיה זו, ילדים לנוירולוג תורים אין, כן' לנו אומרים מקום ובכל, תור לקבוע מנסים שאנחנו חודשיים כבר

 יותר צריך לא, מנהלתי עניין הכל בסך שזה להם אמרנו. מהעניין עצמם את פוטרים הם ובזאת. 'ידועה

 .למרשם מגיב הוא איך לראות להתחיל ונוכל מרשם לתת, התוצאות את לראות רק - אותו לבדוק

. האישור את שייתן נוירולוג צריך. אותה לתת יכול לא ילדים רופא, הזו התרופה על שיש האיסורים בגלל

 הטיפול את להתחיל העיקר, מאוד רחוק מקום אפילו, לנסוע לאיפה לנו תגידו – של למצב כבר הגענו

 כבר הזה הרופא כי, לחזור יכולנו לא בהתחלה אליו שהלכנו פרטי נוירולוג לאותו אפילו. כלום. הילד של

 . מוצפים לילדים הנוירולוגים שכל כמו, מוצף הוא כי. מטופלים עוד בכלל מקבל לא

 ממשיכים אנחנו. קורה לא וזה, פתרון לה למצוא שצריך מסכימים וכולם נוראית בעיה לנו יש בפועל אז

 אפשר מה הצעה שום אין אחד ולאף מלא הכל אבל, תורים התפנו אם לבדוק כדי הזמן כל להתקשר

 ".בעולם מתסכל הכי הדבר זה. לעשות

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 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 דע, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


