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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

למרות  –על הטרטור הממושך והיקר שעבר בין קופת החולים לבתי החולים ' ילפניכם סיפורו של 

 :שרופאים מומחים חזרו והזהירו שהוא זקוק לניתוח דחוף

 .החולים לקופות תזדקקו ואל בריאים תהיו"

 ' !דחוף. למיון במהירות' לחוש בקע שאיתר לרופאהגעתי : סיפור הנה

 '!דחוף לנתח חייבים. דיצ דו גדול בקע': סקפ כירורג, במיון

הרופא אמר . משפחה לרופא חזרהנשלחתי ב. החוליםהצחקתם את בית ? לאשפוז עליתיש םחשבת אז

 - '!דחוף ניתוח' אמרו אבל .חודשים לעוד קרוב הכי התורמסתבר ש .הקופה של כירורגלפנות ל צריךש

 ?אז מה עושים

תי נשלחו ,(₪ 00) ביקור עלשילמתי . שעותנסעתי לשם במשך . אחר במחוז ימים 0/ עודב תורקבעתי 

 . חיצוני במכון אולטראסאונד לעשות

 לבדיקות רק אך, עובדת כלומר. הזה המכון עם עובדת לא הקופהואז הסתבר ש. למחר תורמצאתי 

 .אחרות

חזרתי עם (. ₪ 43) 7/שילמתי על טופס . ובמיקום רחוק בארץ, בתאריך קרוב ,תור השגתי עוד

 '!דחוף ניתוח' - כידוע – חייבים. בקע רואים אולטרסאונדב ,כן. התוצאות לכירורג

 תורהשגתי . תורים אין אלא שבבית החולים, בית חולים באזורב לכירורגאותי  לחש הקופה של הכירורג

 .'7/ופס ט תשכח אל רק'כשציינו בפני , רחוק בבית חולים

 !אבל בבית החולים שלה אין תורים. כי זה לא בית חולים שלה, הטופס את לתתסירבה  הקופהואז 



 

 לביקור ₪ 00/ רק עצמית השתתפות. מושלםביטוח הה דרך פרטיללכת באופן  בקופה הציעו לי

 .סכום כלשהו עוד יעלה הניתוח. הראשון

 יש אם למיון ללכתאותי שצריך  הזהירו הרופאים שכלהזכרתי להם . שודדים עם לעבודסירבתי 

 :שבוע עוד, תור באורח קסם מצאו לי פתאום. הקופה של לאבבית חולים  למיון ללכת ואיימתי ,כאבים

 .בטח שמשלם. '7/ופס ט תשלם רק'

 .אעדכן, הבא בשבוע( ניתוח לא, בדיקה רק) הבדיקה

אני סובל . בטיפול מוגבלו ,לקטנטנים הורי חדאני אב  .דברים כי זה מסוכן להרים אסור הזה הזמן בכל

 .למשל, מעי לכריתת להוביל יכולהש להחמרה סכנהקיימת ו כאביםמ

 ."מקופת החולים תקבלו לא בריאות כי ובריאים עשירים תהיו אז

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, "יסהקר 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 לתקציב ולקשיים של מערכתשמוענקים  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


