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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

ניסתה לקבוע תור דחוף למרפאת אלרגיה עבור נילי  .מתחילת אוגוסט לפניכם סיפורה של נילי אורן

האפשרות היחידה היא . הוא פיקציה" תור דחוף", הציבוריתשבמערכת הרפואה וגילתה , בתה התינוקת

 :לפנות לביטוח הפרטי ולשלם הרבה יותר

 : בהמשכים סיפור"

 לה גרמו ושניהם ונוטרילון מטרנה ניסינו(. תמ״ל) אם חלב לתחליף אלרגיה יש( חודשים 9) לקטנה אז

 תיאלץ להתחיל רציתי כך שכל מיניקה הגמילה ,אחרות במילים. ושלשול הקאה, בפנים אדומים לכתמים

 . לי חבל. אלרגית היא למה שנגלה עד להידחות

 שלה הרופאה. האפשרי בהקדם אלרגיה למרפאת שאלך אמר ורופא, 'ילדוקטור'ב בפייסבוק תייעצתיה

 לגלות יסיונותיינ. תשובה קיבלתי ולא, לבקשתם פקס שלחתי לשיבא. שיבא או לשניידר הפניה לי נתנה

 בשניידר. וכלום, שלחתי. מייל לה לשלוח שביקשה לדוברת עד הגעתי. בתוהו עלו הפקס את קיבלו אם

. יאייי. לשניידר תור לי וקבעו מהכללית אלי וחזרו בפייסבוק זועם פוסט כתבתי. לטלפון ענו לא אפילו

 ? הא. אוקטובר לסוף

 תוך תור ומצאתי, לי שיהיה כדי מספיק פריווילגית אני שלשמחתי פרטי ביטוח להפעיל החלטתי עצבנית

 מחזיר כשהביטוח, הייעוץ רק שקל 800 של בעלות, ותינוקות בילדים שמתמחה אלרגיה לרופא יומיים

 . בכמה ביררתי לא, אבחון לעשות צריך בנוסף. ש״ח 60/ יעלה זה כלומר .%80

 אלרגיה לרופא תור לקבוע יכולה אני, לייעוץ שקל 20/ עבור החולים קופת הסדר שדרך גיליתי אז אבל

 אצלו עולה אבחון. הבא בשבוע תור יש לו. אלי קרוב ומקבל, המלצות עליו שקיבלתי בילדים שמתמחה

 קיבלתי, הפרטי הרופא את וביטלתי אצלו שקבעתי אחרי. %80 לי יחזיר הפרטי והביטוח ש״ח 250 עוד

 . פאק דה וואט. בנובמבר 3-ל. הידד. תור אצלם לי שנקבע משיבא מכתב היום



 

 את לדפוק ואז. בארץ הציבורית הרפואה מצב על רוצים שאתם מה הזו מהמגילה להסיק מוזמנים

 שנה חצי עוד רק תור יהיה מגוריכם למקום הסמוך החולים בבית כי, מדי חזק לא אבל) בקיר הראש

 "(.הטוב במקרה

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, מומשו אף הןי

 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

מירה על אלא גם את הש, 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


