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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

שבימים אלה כמעט בלתי , כל מי שאי פעם נזקק לפיזיותרפיה בעקבות פציעה או פגיעה פיזית יודע

לפניכם . קל על הסבל מבלי להמתין חודשים ארוכיםאפשרי לקבל תור לטיפול שישפר את המצב וי

שנאלצה לבחור באפשרות של טיפול פרטי יקר כי לא הצליחה להשיג תור לטיפול כאשר ', סיפורה של ה

 :סבלה מכאבים קשים

, חזקים מכאבים וסבלתי שוב התלקחה היא( 20/2) נובמבר בתחילת. בכתף בגיד כרונית דלקת לי יש"

 . לפיזיותרפיה אותי שלח והרופא אז

 הפנוי התור. אפשר שרק איפה, וגבעתיים גן ורמת ברק בבני - האזור בכל פנויים תורים למצוא ניסיתי

 מקום באותו כך אחר לי תהיה אם ברור לגמרי כשלא זה וגם, דצמבר בסוף היה לפיזיותרפיה הראשון

 . סדרה להיות צריכה זו, אחד טיפול רק לעשות טעם אין כי, המשך לטיפולי אפשרות

 ונגד דלקת נגד תרופות שבינתיים בתקווה ,כשההמשך לא ברור, חודשיים לעוד תור לי נתנו, בקיצור

 שאוכל ומקווה, פרטי טיפול על לשבוע שקל 300 משלמת אני אז, עסק לא שזה החלטתי. יעזרו כאבים

, שלי החולים קופת עם שעובד בפיזיותרפיסט מדובר. מההוצאות חלק על לפחות החזרים כך אחר לקבל

 ".ניסיתי לא עוד. לא או להחזיר יסכימו הם אם לדעת אין אבל

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 רכתמע

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 עד, להתגייס למטרהולהפציר בכם  לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


