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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

 -אין דרך קלה לומר זאת . בראש ובראשונה בסרטן, גילוי מוקדם הוא קריטי לטיפול יעיל במחלות רבות

 : 'מספרת לנו נ. מקצר חיים של אנשים MRIהמחסור במכשירי 

היא הגיעה כבר באותו , אמא שלי קמה בוקר חמישי אחד עם גוש קטן וכואב בשד 0012בפברואר "

. היום לרופאת המשפחה ששלחה אותה לממגורפיה ולתור דחוף באותו אחר הצהריים אצל כירורג שד

הכירורג בקושי הסתכל לכיוונה של . אותו היוםאל הכירורג כמובן היא הגיעה בלי הפענוח כי הכל נערך ב

. הוא היה בטוח שזה כלום. טען שהוא לא מתרשם ולא הבין מה היא עושה אצלו בלי הפענוח, אמא שלי

 .הכלום הזה התגלה כסרטן השד

, באיכילוב התור הקרוב ביותר היה לאפריל – MRI-אחרי הפענוח אמא שלי קיבלה הפנייה דחופה ל

בסרטן תזמון של בדיקות וגילוי יכול להיות . להכניס אותה לרשימת המתנה לאוגוסט בדרום היה אפשר

למזלנו הגדול יש להורים שלי ביטוח בריאות פרטי דרך העבודה של אבא . קריטי ועניין של חיים או מוות

גידול רב מוקדי בשד שמאל שהגיע כבר  –באסותא  MRIלכן תוך פחות משבוע היא עברה , שלי

את הניתוח היא . 00%עם קצב חלוקה של  3בניתוח התגלה שהסרטן היה שלב . הלימפהלבלוטות 

 .במקור MRI-אותו חודש שהוצע לה ל –עברה באפריל 

אם להורים שלי לא היה . במערכת הציבורית היא בדיחה עצובה ומדכאת במיוחד MRIכמות מכשירי ה 

היא עברה , לשמחתנו. בה יותר גרוע היוםביטוח בריאות פרטי יתכן מאוד שהמצב של אמא שלי היה הר

שיש כנראה יותר , אני רק חוששת. עברה טיפולים מאוד אגרסיביים ושרדה כדי לספר, את הסרטן

וכנראה , מאמא אחת בארץ שלה לא היה ביטוח פרטי והיא לא הצליחה להשיג תור דחוף מוקדם יותר

 ."שיש לה ילדים שמאוד עצובים היום

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים חיוניים נוספים בבתיהאשפוז ואמצעים 

 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 שראלי 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 .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


