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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

להפסיק לאשר מעקב אחריה  החלטה תמוהה של קופת החולים שלה על' לפניכם סיפורה של ל

 :אמורה ללדת בלידה מתוכננתיתה ישבוע לפני שה, בהיריון בסיכון גבוה כשנמצאה

 בבית צריכה שהייתי הפרוצדורות כל את לי אישרו עכשיו ועד, בסיכון היריון בשל במעקב נמצאת אני"

 עד יטופלת שבו מקום באותו 21 טופס לתת ולא ,לאשר לא החליטו האחרון ברגע פתאום .החולים

פתאום החליטו שאני לא צריכה המשך מעקב בית החולים  .הטיפולי הרצף את שברו, כלומר. עכשיו

 . ושמספיק מכון כלשהו בקהילה

 מתוזמנת מוקדמת לידה ועם מאשפוז ששוחררתי אחרי הישני, קריטי הכי בשבוע בדיוקכל זה קרה 

. מוסבר לא וחום שפיר מי וזיהום מים לירידת חשד בגלללארבעה ימים  אושפזתי -שתבינו . הבא לשבוע

ועכשיו לא . תקין שהכל לוודא החולים לבית אחזור, בראשון, שהיום ידיעה מתוך חמישייום ב תישוחרר

 .מאשרים לי לעשות את זה

. ואולטרסאונד מוניטורים עם האישה בריאות מרכזי יש, של קופת החולים המאשרת הוועדה מבחינת

אחרי ארבע שיחות לחוצות  רק .ח"בבי שלי הקבועים לרופאים ולא לשםופתאום אני צריכה ללכת 

 של המועד אחריהאישור התקבל  -זה היה מאוחר מדי  אבל, אישרו הם נוסף ערעור על והתעקשות

 .פיקדון להשאיר נאלצתי. הבדיקה

בקהילה וכל  בריאות מרכזי שיש נזכרוהם  ,בשלב כל כך מאוחר של ההיריון, עכשיו רק למה לי ברור לא

 כל יב שטיפלו הרופאים עם משותפת ושפה הבנה לי יש וכבר ,מספיק לחוצה אני ממילא הרי? זה

 ...והם מכירים היטב את המצב שלי, הזו התקופה

את ש שברגע הסיבה זו. גבוה בסיכון בהריון לטיפול נועדו לא האישה בריאות מרכזי, מזה חוץ

והעיתוי , יותר לאשר להם התחשק לא שפשוט נראה. בבית חולים לטיפול ידאותך מ מפנים ,אובחנתמ

 ".היה הכי גרוע שיכול להיות



 

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 בהלטו שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


