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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.

 לכל ילדה וילד יש תקופה קצרצרה בתחילת החיים, שהיא קריטית להתפתחות שלהם. אם משהו משתבש
 - במוטוריקה, בדיבור, בתקשורת באופן כללי - חשוב לטפל בזה מהר ככל האפשר. אבל מה מתברר?

 עשרות אלפי ילדים בישראל נאלצים להמתין חצי שנה, שנה ואפילו יותר כדי להגיע לטיפול פיזיותרפיה,
 קלינאות תקשורת, טיפול רגשי וכן הלאה, כי העומס גדול ובמערכת הציבורית, אין מספיק אנשי צוות כדי

  לתת מענה לכולם.

 עכשיו מתברר שמשרד הבריאות מתכנן להפסיק את מתן ההחזרים מקופות החולים על טיפולים פרטיים,
 מה שיהפוך את הטיפול הפרטי לאופציה מאוד יקרה ובלתי אפשרית למשפחות שלא יכולות לעמוד

 בתשלום. ואם זה לא מספיק, משרד הבריאות עומד לקצץ בתקציב המועבר ליחידות להתפתחות הילד,
 דבר שיעמיד אותן בסכנת סגירה ממשית. השורה התחתונה: עשרות אלפי ילדים יחכו ויחכו, באופן שיעכב

 את ההתפתחות שלהם ואפילו יפגע בה באופן בלתי הפיך.

 "שמי הילה ואני קלינאית תקשורת ואם לילדה שטופלה בהתפתחות הילד, נודע לי דרך מנהלת פורום
 יחידות התפתחותיות שמשרד הבריאות מפסיק את עניין ההחזרים על טיפולים פרא רפואיים בפרטי.

 מדובר בפגיעה בילדים של כולנו, שגם כך ממתינים חודשים ארוכים לאבחון ולטיפול בקופות וההחזרים
 על טיפולים במגזר הפרטי הוא המענה המיידי וההולם היחידי לטיפול. מדובר גם בפגיעה מטפלים

  שמשתכרים שכר מינימום בקופות.

 בקופות ובמשרד הבריאות לא דאגו למענה חילופי...לא ברמת שכר למטפלים ולא במענה טיפולי הולם
 למטופלים.

 הבנתי שמנסים לדאוג לכך שהמהלך יעשה בהדרגה אך משרד הבריאות מתנגד...

  נראה לי שהגיע הזמן לפעול! הפגנה? שביתה?



 

 אשמח שנתאגד ונקים קול צעקה גדול! לא נסכים שידרכו עלינו ויפגעו בילדינו
 

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

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

ימומשו לא 2014 משנת גרמן ועדת מסקנות מומשו. ולא ההסדרים חוק בשל טורפדו אשפוז ומיטות צוות                  לאנשי

 אף הן, עקב 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"


