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 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית של " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת , האישיים

מבתי  במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. הבריאות להעניק להם טיפול הולם

אנו . ום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, החולים

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

  .כדי לתקנו

ותבת מדם ליבה על הפגיעה המתמשכת של הממשלה כ, נוירוכירורגית ומומחית לכאב, ר רות גור"ד

 :פציינטיתכרופאה והן כהן  ,בשירותי הבריאות

 ממערכת - שכתבתי למה בדיוק מתכוונת ואני - גונבת המדינה ממלכתי בריאות ביטוח חוק מאז"

 . בשנה ח"ש כמיליארד הבריאות

 . שנה אחר שנה הללו הנתונים את מפרסמים הרי

 .גרעון שקלים מיליארד 11 זה. שנים 11 עברו היום ועד 2991 משנת

 : מאז במערכת שקרה מה של הישירה התוצאה

 . ירדה שהציבורית ככל לעלות החלה הפרטית הרפואה -

 שיבואו רופאים ניםמממ שנכנס ובכסף מחקר שירותי בעיקר - שירותים שמוכרים בריאות תאגידי נוצרו -

 . שחסרים התקנים חשבון על בבקרים לעבוד

 .מאין יש נוצרו המשלימים הביטוחים -

 . מאין יש ומשגשגים נוצרו ב"בארה רק אלא כאן קיימים היו שלא הפרטיים הביטוחים -

 הכל - שירותים עם הארץ בכל זרועות לה שיש למפלצת הפכה רגל פשיטת סף על תהישהי אסותא -

 . מיון חדרי כולל - מיולדות חוץ

 החלו ,החודש את לגמור לגמרי אפשר שאי מצאו המחיה ביוקר הנוראית היהעלי שתחת הרופאים -

 ?'השכר שיאני' על כתבות מוציאים עכשיוו - ויותר יותר פרטי לעבוד



 

, מס %5 משלמים אנחנו מעכשיו כלומר - הסדר דרך רק יעבדו שרופאים ,ממש האחרונה והיציאה

, בהסדר לא הוא כי שרצינו הרופא את לקבל יכולים לא אבל - פרטי ביטוח ועוד משלים ביטוח ועוד

 לוקחת - מקבלת ככה גם היא כי כלום לקבל אמורה תהיהי שלא הביטוח וחברת פחות מקבל הרופא

 ???לנו שמגיע ההחזר על גם עמלות עכשיו

 .ולשלם לקבל ,לשתוק ממשיכיםאנחנו  1022-ב עוד שכתבתי כמו ואנחנו! חלם? חלם

 חודש כל מהכנסתם %5 משלמים ל"הנ החוק שבזכות ,המדינה לאזרחי עכשיו מציע האוצר מה אז

 ',פלטינה' ',כסף' ',זהב' ',משלים' ',מושלם' עוד לשלם בלי אותם מקבלים לא אבל, בריאות שירותי עבור

 ???הלאה וכן כלל ,מגדל ,והראל

, הגרעון עם לחיות יצליח לא הוא אם הנגזל את ענישגם א אני עכשיו אבל, לגנוב אמשיך אני, כסף לי אין'

 רופאים על ואאסור, בבוקר נוספים רופאים להעסיק יוכל לא שהוא כדי הבריאות תאגידי את אכרות

 ובנוסף מזמן לא ממש הביטוח לחברות שחילקתי למעשר בנוסף זאת. פרטית רפואה לעשות בכירים

 . פרטית רפואה לעשות בפועל שיכולים הרופאים לצמצום

 פרטי חולים בית ויפתח מיליונר לכאן יבוא בסוף. שלישי עולם מדינת. בכלל רפואה לכם תהיה לא. ככה

 .'באפריקה כמו - בלבד לעשירים לגמרי

 .כפציינטית. כרופאה לא - שואלת ואני

 .הירך במפרק שחיקה תהיה שהוישלמ נניח

 MRI -ל שנה עוד להמתין זה אחרי, מומחה לבדיקת שנה להמתין הן הרפורמה לפי שלנו האופציות אז

 של ישראל במדינת, יעשה הניתוח ושאת, לניתוח שנה עוד להמתין זה אחרי, (לנו יאשרו בכלל אם)

 .תורנות שעות 11 אחרי מתמחה שזה יהיה סביר הכי - בהגרלה שיעלה הרופא ,1000-ה שנות

 ?????מס %5 משלמים אנחנו מה על שוב לי תסבירו

 2.5 אלא ,אותנו להשתיקכדי  פעמי חדבאופן  ח"ש מיליארד 2.5 לא ישלם שהאוצר הזמן הגיע אולי

 התרופות ,החסרים התקנים בדמות זה את ויחזיר, שגנב מה כל את להחזיר כדי לשנה תוספת מיליארד

 "!!!דבר השארתם לא - גנבים כלום כבר שם אין? לכיס יד לנו להכניס ויפסיק ,החסרות

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

 .הבחירות מוקדם מהצפוי עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום, 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 .אריכות חיים ותומכות באיכות החייםמ, 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


