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 ,שלום רב

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

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות , האישיים

, המרפאות, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם

אנו תקווה שהשיתוף של . יותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחר

  .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

במיוחד לא לתורים ארוכים לבדיקות שיכולות לקצר את הזמן . אין סבלנות לשום דבר, כשממש כואב לנו

המערכת לא , היות שכאבי תופת הם לא בהכרח סכנת חיים. עד שנקבל משהו שיפחית את הכאבים

מטופל כאוב שמעדיף לספוג תשלום כבד  - והתוצאה היא חטא על פשע, ערוכה לתת מענה מיידיממש 

 :'נ מספר. ותמאשר להמשיך ולהתענ, על האופציה הפרטית

לעוד תור יש רק . EMG הפנייה לביצוע צילוםקיבלתי , אחרי ביקור אצל הרופא. אני סובל מכאבי תופת בגב"

 . הקופה לא יכולה להקדים .הגב הורג אותי. חודשיים

. לאף מספר. אף פעם. הם לא עונים. אני מתקשר: לסניפים באזור מגוריי, 'ממוגרף'אותי להתקשר למכון שלחו 

 .עד שמתנתק… מצלצל, מצלצל, מצלצל .EVER .אף פעם. בכלל

על ממוגרף חיפשתי מידע . אין מענהאף אחד מהם ב. עם עוד מספרים, יש להם אתר. חפש באינטרנטעברתי ל

 . מלשטן בהתגלמותויש להם שם יותר רע ומסתבר ש, באינטרנט ובפייסבוק

לא יודע עם הביטוח אני . ח"ש 600/: עלות הבדיקה. פרטיבמכון לימים הקרובים תור התייאשתי וקבעתי בסוף 

. מדיניות הבריאות הלא קיימת של מדינת ישראל, תודה לך. אבל הכאבים הורגים אותי, את העלות הפרטי יכסה

 ."פאקינג תודה רבה לך

 ועד זו משנה. ובמרפאות החולים מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי, האחיות, הרופאיםמספרי 

 תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית

לא  4102מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

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

 .כעת האחריות נמצאת בידיכם. בפועל קורסת היא, "קריסה

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

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

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

מאריכות , אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, רק פעילות צבאיתכוללת לא 



 

 שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


