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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

הרופא החתיך שועט , שולחים חולה לבדיקה ומיד כשמתקבלות התוצאות" האוס"בסדרות טלוויזיה כמו 

התמונה שונה ...( ובישראל)בחיים האמיתיים . אל מיטת החולה ומסביר את התוצאות ומה הצעד הבא

 :שממנה היא סובלת על העיכוב בטיפול בבעיית הגסטרו' כפי שמספרת ד, לגמרי

הבדיקה עברה בסדר אבל . נשלחתי לבדיקת גסטרוסקופיה, עקב כאבים בקיבה וחשד לדימום פנימי" 

ושיש , שהיו במיקום בעייתי, כנראה שפירים, הרופאה במקום אמרה שהוציאו כמה גידולים קטנים

ות אחרי שיפענחו את אמרו לי שישלחו לי תוצאות יותר מפורט, שאלתי מה עושים. בקיבה דלקת חריפה

 . הבדיקה ויזמינו אותי לפגישה עם הרופא

והסיפור עם הגידולים וכל השאר ממש , אדגיש כי אני סובלת מכאבים בבטן כבר תקופה ממושכת

 . המשכתי לסבול מכאבים, רופאת המשפחה נתנה לי טיפול כלשהו שלא ממש עזר. הלחיץ אותי

שאלתי את הרופא אם נראה לו הגיוני . רופא גסטרוי תור לקיבלתהבדיקה אחרי )!( רק אחרי חצי שנה 

שמפענחים הוא התנצל ואמר שאין מספיק אנשים . שעבר כל כך הרבה זמן מהבדיקה ועד לתור אצלו

ואז לוקח זמן עד שיש , ככה שעובר המון זמן עד שהתוצאות המלאות מגיעות לרופאים, את הבדיקות

מה הטעם לעבור בדיקות אם . אבל זה פשוט בלתי נסבל, חופהלשמחתי הבעיה לא היתה ד... תור פנוי

 "?המצב יכול להשתנות לגמרי בחצי שנה עד שמישהו טורח להסתכל עליהן

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"



 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .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 נוישי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


