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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.

 

  כותבת ל':

 "המקרה שאספר עליו הוא ועדת סל שיקום, אבל לפני כן אספק קצת רקע:

 אני סובלת מפוסט טראומה מורכבת כרונית ודיכאון בעקבות מגוון של פגיעות מיניות והתעללות נפשית.

 הראשון שבהם בסביבות גיל 4 והאחרון קרה כשבוע לפני הוועדה.

 לוועדה הגעתי לאחר שהייה ב'בית מאזן' בבקשה לקבל סל שיקום על מנת שאוכל לעבור למסגרת

  שתיטיב עימי ותאפשר לי מגורים, תעסוקה מותאמת לקשיי וחברה אנושית.

 במהלך הוועדה נשאלתי שאלה שהכניסה אותי למצוקה קשה ולאחר מכן התקשיתי מאוד להמשיך וכמו כן

 התברר שאין מסגרת שמכילה מענה לקשיים במהלך שעות הלילה (שהינם אופייניים לנפגעות תקיפה

 מינית). לסיכומה של הוועדה נאמר לי שהמצב שלי הוא יותר טיפולי משיקומי ולכן אצטרך לחכות עד

 שמצבי יהיה יותר שיקומי. כמו כן הומלץ לי לשהות במסגרת של אשפוז יום עד שמצבי ישתפר ואז לפנות

 לוועדה שנית.

 עכשיו היכן הבעיה?

 הבעיה היא שבמצבי דאז וכיום, נסיעה לעיר אחרת 3 עד 5 פעמים בשבוע קשה עבורי מדי.

 כמו כן, אז התארחתי אצל סבתי והייתי זקוקה לפתרון דיור.

 וכרגע הבעיה היא שמצבי הכללי החמיר ואין פיתרון באופק, המשאבים הנפשיים הנדרשים לבצע פעולות

 תפקודיות חסרים לי ואיני מסוגלת כמעט לצאת מהבית, מה שאומר בתורו שכמעט ואין לי אינטרקציה עם

 בני אדם.



 

 כך שבכנות חוסר היכולת של סל שיקום לתת מענה עבורי דן אותי לבדידות ולהחמרה איטית בדיכאון.

 אני מניחה שהסיפור שלי קרה לעוד מתמודדי נפש שאין להם מספיק תמיכה ומספיק משאבים ולכן

 נידונו גם הם לבדידות..."

 

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"


