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 ,שלום רב

של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית " 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

בתחום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות , המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

זה אמור  -" פלטינום"או " זהב"בגירסת , ובנוסף לזה ביטוח משלים, אנחנו משלמים מס בריאות

לפעמים הדרך היחידה לקבל תור בפרק זמן , גילתה שלמרות כל התשלומים הקבועים' ה? נכון, להספיק

 :זה יותר קרוב משחשבנו, רפואה לעשירים בלבד. סביר היא לשלם מחירי עתק לרופאים פרטיים

שהבירור שלה לא פשוט ודורש , ההולכת ומחמירהמורכבת אני סובלת כבר מספר חודשים מבעיה "

התקשרתי למוקד של קופת חולים כדי לקבוע תור לרופא . כמה מומחים בתחומים שונים התייעצות עם

 הסברתי למוקדנית שאני ממש סובלת ולא. במקרה הטוב, תורים יש לעוד שלושה חודשים: גרון-אוזן-אף

, אומרת המוקדנית', אין בעיה? 'אולי אפשר בכל זאת להקדים את התור, אוכל לחכות כל כך הרבה זמן

? ובמה זה כרוך. 'לגמרי פרטי, לא'. שאלתי? כלומר בהסדר עם הביטוח המושלם. 'אפשר ללכת בפרטי'

 ! ניסים ונפלאות. יש תור כבר היום)!!( ח "ש 200,/תמורת , ובכן

 . ח"ש 200,/הלכו . ובסוף נשברתי, יונות להקדים את התור דרך הקופהחיכיתי יומיים בניס

שוב . (?זוכרים, בעיה מורכבת)להמשך בירור  הפנה אותי לרופא עינייםג "אאאותו רופא , עכשיו

 -ו ', פרטי'ניסיתי שוב את מילת הקסם . יש רק בקצה הקשת בענן, כמובן, תורים. התקשרתי למוקד

 . ח"ש 000,/רק עוד  .תור לעוד יומיים! הופ

 ."שתישאר חולה? ומי שאין לה כסף

מיטות , האחיות, הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי  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 שראלי 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 שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


