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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

לגבי מצבה העגום של בריאות  המעדכן ללא הרף, "בנפשנו"אנו ממשיכים בשיתוף הפעולה עם פרויקט 

 :בפרט לאחר הרפורמה, רים ללא מענההנפש בישראל ומצוקתם של פגועי נפש שנות

 מדובר - ידיעתנו למיטב. אפרת בעיר המרפאה - הנפש לבריאות נוספת מרפאה תיסגר, כחודש בעוד"

 ולהפעילה להמשיך הייתה והכוונה הבריאות משרד ידי על הופעלה המרפאה. באזור היחידה במרפאה

 עלו לא החולים קופות עם המגעים אך, לכך האחריות את עצמה על תיקח החולים מקופות שאחת עד

 את לסגור החליט הבריאות משרד, חלופי מפעיל נמצא שלא ולמרות, להתבלבל בלי, וכך. יפה

 .המרפאה

 ללא האזור תושבי את להשאיר יותר גרוע עיתוי על לחשוב וקשה, ממצערת יותר היא המרפאה סגירת

 לפני רק) באזור הביטחוניים באירועים עלייה ניכרת בה בתקופה בדיוק נסגרת המרפאה. נפשי מענה

 .התושבים בקרב נפשית מצוקה המעוררים( עציון גוש בצומת פיגוע ימים מספר

 לסגירות ויוביל ושוב שוב שיתרחש מניעה שום שאין עניינים במהלך שמדובר להבין יהיה מכך חשוב

 בריאות שירותי נגישות על להקשות העלולה, מערכתית בעיה מעלה זה מקרה - אחרות במילים. נוספות

 : ששאלתם טוב? מדוע. אחרים באזורים גם בפריפריה נפש

, אולם. המרפאה את להפעיל באפשרות התעניינה מאוחדת ח"קופ, המרפאה מנהלי של העדויות פי על

 למבוטחי גם שרות לספק רצון הביעה הקופה, מספיק גדולה הייתה לא באזור מבוטחיה שכמות כיון

, וכך. הזו המרפאה מן שירותים יקנו שלא הודיעו האחרות שהקופות הייתה הבעיה. אחרות קופות

 לסגירת לב שנשים בלי מובילים, ובצדק, הרפורמה טרם חשיבות להם הייתה שלא ושיקולים גורמים

 . מרפאות

 מספר בהם באזורים עצמו על לחזור עשוי בהחלט זה עניינים מצב הרגולטור מצד מתאים פיקוח ללא

 'מצדיק' בהחלט הכללי התושבים מספר אם גם, מרפאה פתיחת יצדיק לא קופה כל של המבוטחים
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 ּבפריפריה השרות של פריסה על אחריות לוקח שלא והרגולטור המתכנן של כשל על כאן מדובר. זאת

 .'השוק כוחות'ל זאת ומשאיר

 ידאגו הביטוחית אחריותן מתוקף החולים שקופות שאומרת התפיסה כשלון את גם מדגים זה מקרה

 ".לחוד ומציאות לחוד הבטחות - נוספת פעם. מרוחקים באזורים גם השרות של לפריסה יותר טוב

מיטות , האחיות, מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה  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 עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


