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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

ברופאים חמור המחסור על ה השהצביע ,שפרן אהרן דקלהידיעה של ' במרץ שודרה ברשת ב 0-ב

מחסור שגרם לאישה להפוך למשותקת חלקית משום שעברה את  -היכולים לבצע צנתור מוח 

 :הפרוצדורה מאוחר מדי

 עברה שעות 5.7 לאחר רק אך סורוקה החולים לבית הובהלה מוחי באירוע שלקתה 66 בת אישה"

 . בילינסון החלים בבית מוח צנתור

 יש כי העלתה בסורוקה האשה שעברה CT בדיקת כי נודע שפרן אהרון דקלה בריאות לענייני לכתבתנו

 היתה סורוקה החולים בבית היחידה המוח מצנתרת ואולם. צנתור לעבור עליה וכי במוחה דם קרישי

 לטפל סירבו ובהדסה באיכילוב, בשיבא אך, רפואיים מרכזים וכמה פניות נעשו. בהשתלמות לארץ בחוץ

 גופה בפלג משותקת נותרה האישה. צנתור עברה ושם בילינסון החולים לבית הועברה לבסוף. בה

 . ארוך שיקום הליך ולפניה השמאלי

 של בזמינות בעיה שיש הודו במשרד. המקרה נסיבות את יבדקו כי בתגובה נמסר הבריאות ממשרד

 עת שבאותה משום לצנתור האישה את קיבלו לא כי נמסר והדסה שיבא החולים מבתי. מוח מצנתרי

 . מוח צנתור שירות מעניקים אינם כי נמסר איכילוב החולים מבית. אחרים מטופלים אצלם צונתרו

 כדי די עושה אינו כי הבריאות משרד את מאשים טנה דוד פרופסור בישראל הנוירולוגי האיגוד מזכיר

 להקצות חייבים כי טנה אמר הזה הבוקר בתכנית גולן לאריה בראיון. המוח צנתורי בסוגיית לטפל

 ".הבעיה בשורש לטפל כדי ותשתיות תקציבים

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

http://goo.gl/Myy1ug


 

 צאתנמ 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 .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


