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 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,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

מחסור בתורים דרך , חיפוש חוות דעת שנייה: פרטית יקרהיכולות להיות סיבות רבות לפנייה לרפואה 

יש הרבה שמעדיפות לשלם , בה הצערלמר, במקרה של נשים. רצון לזרז תהליכים, המערכת הציבורית

על ההטרדות שאילצו אותה ' לפניכם סיפורה של א. שלא יטרידו אותן מינית נשיםלהיבדק על ידי י דכ

 :לפנות לרפואה הפרטית

 צריכה אני( בריאות לביטוח נניח) רפואי אישור רוצה שאני פעם שבכל אומר זה. בלב בעיה לי שי"

 . ציצים אולטרסאונד של סוג זה, מכיר שלא למי. לב אקו היא הבדיקות אחת. בדיקות סדרת לעבור

 .בארץ הבדיקה את עברתי פעמים 3

 מכנים שלושה והיו, שעה כמעט נמשכה שלי הבדיקה, המקרים בשלושת. דקות 5/ לוקחת הבדיקה

 :מהפעמים אחת לכל משותפים

 . במסך להסתכל כדי לא אפילו, שלי מהחזה זזו לא הטכנאי של העיניים. /

 .ולחיצות חפינה בכלל היתה החזה כשהזזת הבדיקה בשביל החזה את 'להזיז' שצריך התעקשו הם. 2

 .זקפה יש כשלטכנאי מהבדיקה יצאתי הפעמים בשלושת, נורא והכי

 על המחשבה רק כי בריאות ביטוח על לשלם אמורה שאני ממה שניים פי להראל משלמת אני כרגע

 .לבכות לי גורמת לב אקו שוב לעבור

 אחות תהיהי לא אבל בחדר תנכח שאחות ביקשתי השלישית בפעם. הזה במקצוע נשים שאין מסתבר

 מאיימים גברים רק כי שלך חבר עם תבואי: המשפחה מרופאת שקיבלתי העצה. אח רק, בסביבה

 ...עליהם



 

 של נוכחות בלי אותי לבדוק הסכים לא שהטכנאי לציין מיותר. באנגליה גם הזו הבדיקה את עברתי

 .אחות

 .התגובה שקיבלתי הייתה לעג. שזה קרה הראשונה הפעם אחרי התלוננתי

 .במקום אחראבל לפחות אפשר לשלם יותר ולהיבדק , בסיסית זכות על לשלם צריכה שאני מעצבן

 ".הטראומה בגלל, האחרונה הבדיקה מאז שנים ארבע עברו

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 שיבותח 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


