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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

". תורים לאין קץ", הכירו את המקבילה שלה במערכת הבריאות, ובכן? "פגישה לאין קץ"מכירים את 

 :את הסיפור הבא, אב לילד קטן, יוסי לנו רסיפ 0017בדצמבר 

 הפנה המוקד. לב לאקו אותו הפנתה הרופאה. גבוה דופק לו היה. ח"בקופ שגרתית בבדיקה היה הילד"

 קיבלנו היום. נובמבר בתחילת היה זה כל. שלחנו. פקס תשלחו אמרו שניידר. שניידרבית חולים ל אותנו

 בעוד פאקינג. 8.10.0018-ב זה. באוגוסט ולא באפריל לא, בינואר לא שלו התור. משניידר הזימון את

 )!(. שנה

 .רציתי לומר על זה כמה מילים

 בריאות מס כולל, שלנו המיסים מכספי עליה משלמים אנחנו. בחינם לא היא הבריאות מערכת: ובכן( 1

 .ייחודי

 במערכת רופאים כאשר - פרטיים) בתשלום חולים של קבלה היא במערכת החולות הרעות אחת( 0

 .שיש איפה פ"שר םוסת, מרפא תיירות, למערכת הזה הזמן את להקדיש במקום פרטי באופן עובדים

 תור לקבל בעיה אין. במיוחד מרגיז שלי המקרה. המערכת משאבי של נכון ניהול של בעיה שיש נכון( 3

 לילדים כזו שבדיקה התעקשות שיש היא הבעיה. יותר לא, שבועיים שבוע לוקח זה .למבוגרים לב לאקו

 ליצור המערכת של רצון בגלל ואולי, לב ותשומת מחשבה מחוסר אולי, לילדים חולים בבית תתבצע

 יכול הילד. לילדים והבדיקה למבוגרים הבדיקה בין הבדל אין. יודע לא אני. שניידר ח"לבי הכנסות

 .ירד שניידרעל  סהעומ וכך מחוזית ח"בקופ הבדיקה את לעשות

 סבור עדיין אני, שלנו במערכת לתקן שצריך דברים יש אכן כי ובהכרה, הזה הסיפור כל למרות( 4

 רוצים לא שאנחנו שאומר בכך ארמוז ורק, פרטית מערכת על עדיפה עדיין ציבורית בריאות שמערכת

 "(.גרועים יותר מקומות אפילו יש, לא או ותאמינו) הזה בנושא הברית ארצות כמו להיות



 

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

 .יות נמצאת בידיכםכעת האחר. 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 .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


