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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

 שלום רב,

 פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם האישיים, כדי

 לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם.

 במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציגויות

 שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת

  המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו.

 

 מספר א':

שנטרל כדור ארקוקסיה, קיבלתי לכם, לספר צריך לא תופת, כאבי דיסק. פריצת לי הייתה שנים כמה                  לפני

 אותי לחלוטין איזה שבועיים והפנייה לפיזיותרפיה.

שכבר עד חודשים! שלושה בעוד תור שיש אמרו כן?! במרכז, גן, ברמת גרתי בפריפריה, שגרתי נגיד                  לא

טיפול לקבל כדי פרטי באופן ששילמתי כסף בזכות הרבה לתפקד, חזרתי כבר ההמתנה מזמן חצי                 עבר

  בסיסי.

הזה בזמן וממש הזמן, כל תופת מכאבי סובלת לפיזיותרפיה, דחוף זקוקה ניתוח, אחרי שלי אמא                 כיום

חודשיים. עוד לפיזיותרפיה? תור יש מתי כלשונה. למות, לה שבא כאבים הזה, הציוץ את קוראים                 שאתם

הרפואי והשירות החולים בתי ומצב הרפואה פרטי. לטיפול אותה ואשלח לה לעזור שאצטרך               כמובן,

  לאזרח בארץ זה תת רמה שאין לתאר. שנים המערכת הזאת נרקבה על ידי ליצמן ומי שמינה אותו.

לגבי חזון להם שיש להם, איכפת שכן לאנשים מקצועיות, לידיים בארץ הרפואה את להעביר הזמן                 הגיע

  הרפואה בארץ, כי בלי בריאות, אין שום דבר בחיים האלה, גם מעל לביטחון.

עומדים הם איך יודע לא שאני והאחיות הרופאים על להגיד טובה לא אחת מילה לי שאין לציין וחשוב                    כמובן

 בעומסים המטורפים האלה. גם בשבילנו וגם בשבילם, המצב חייב להשתנות."

 

התקופה ועד זו משנה ובמרפאות. החולים בבתי נוספים חיוניים ואמצעים האשפוז מיטות האחיות, הרופאים,                מספרי

צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל מיליון. מ-8 ליותר איש מיליון מ-3.5 גדלה ישראל אוכלוסיית                 הנוכחית,

עקב הן, אף ימומשו לא 2014 משנת גרמן ועדת מסקנות מומשו. ולא ההסדרים חוק בשל טורפדו אשפוז                   ומיטות

 פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי.



 

קריסה", סף "על נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת הבריאות. תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל                 ממשלות

 היא קורסת בפועל. כעת האחריות נמצאת בידיכם.

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

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

רק לא כוללת המדינה אזרחי של חייהם על ההגנה הביטחון. מערכת של ולקשיים לתקציב שמוענקים                 חשיבות

באיכות ותומכות חיים מאריכות חיים, מצילות מערכות של התקין תפקודן על השמירה את גם אלא צבאית,                  פעילות

  החיים. אנו נמשיך להזכיר לכם ולהפציר בכם להתגייס למטרה, עד שנראה שינוי לטובה מיושם בפועל.

  בציפייה ובתקווה לטיפולכם המיידי,

  צוות "מכתבים לבריאות"


