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  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו נההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

, על מחסור בחדרי לידה ועל שירות מיילדת אישית שבוטל 1022של מילה מאוקטובר  הסיפורלפניכם 

על אף שהוא חיוני. האם רק לנשים שיכולות לשלם אלפי שקלים מגיע ללדת מבלי לסכן את חייהן ואת 

 חיי העובר?

 אל שאותו, זירוז לקבל כדי 1/ בשבוע בבית חולים התאשפזתי. לידה - משמח באירוע מדובר כ"סה"

 להיות אצטרך הלידה שבמהלך ידעתי מועד מבעוד. רגיל אשפוז בחדר אלא לידה בחדר מקבלים

 שאני הדגישה שלי הנשים רופאת. ריוןיהה במהלך שעשיתי בדיקה בגלל, לאנטיביוטיקה מחוברת

 יציאת רגע לפני שעות / לפחות לאנטיביוטיקה מחוברת להיות כדי, בזמן החולים לבית להגיע צריכה

 .התינוק

 עם. כואבים כך כל ולא, גדולים בהפרשים צירים בהתחלה. צירים ומתחילים, הזירוז אחרי אני והנה

 להזכיר הולכים אנחנו פעם מדי, ללכת מסוגלת עוד אני עוד כל. ממש. וכואבים תכופים נעשים הזמן

 מיילדת שירות ושהזמנו, לאנטיביוטיקה מחוברת להיות צריכה שאני, צירים לי שיש, כאן שאנחנו לאחיות

 זה אבל. פתיחה מספיק עדיין אין - אותי לבדוק באה האחיות אחת(. לאחרונה שביטלו ההוא) אישית

 . אין לידה חדרי גם כי, אומרת היא, בסדר

 שוב מביאות הצרחות. מכאבים צורחת וכבר, בסיכון בהריון בחורות 1 עוד עם אשפוז בחדר שוכבת אני

 שיש לה נראה לא אבל, אומרת היא, פתיחה יש עכשיו. אותה אולמצאי אפשר היה  שקודם, האחות את

 אמורה אני כי, לדאוג ומתחילה, מכאבים מתפתלת בינתיים אני. לבדוק הולכת היא. פנוי לידה חדר

 יכולה אני, בלידה מישהי פה לי יש" .הטלפון שיחת את שומע בעלי. לאנטיביוטיקה מחוברת להיות

 לציר ציר בין. חדר התפנה הרגע, לי אומרים, מזל לך יש". אישית מיילדת שירות לה יש? אותה להביא

 למזל קשר היה, שקלים 2000 של בעלות, אישית מיילדת שהזמנתי לזה אם לתהות מצליחה עוד אני

 . לי היה שבדיוק



 

? קודם זה את לעשותאי אפשר היה  למה. ולאנטיביוטיקה לעירוי אותי לחבר מתחילים הלידה בחדר

 שעה תוך. מטורפת במהירות מתפתחת הלידה מכאן? פתוח וריד עם חולים בבית אני מה בשביל

 במעקב להיות צריך והפצפון, GBS Undertreated - כתוב שלנו הלידה סיכום על. בחוץ התינוק וחצי

 .בסדר ושהכל, נדבק לא שהוא לראות כדי

 קורה מה אבל. מדהימה אישית מיילדת עם מהירה לידה לי הייתה - שלי במקרה, טוב הכל טוב סוף

 זאת ומה? נדבק היה כן שלי התינוק אם קורה היה ומה? אישית מיילדת שירות על משלמת שלא למי

 לבתי החדש הלהיט מגיע", במסדרון הזקנה" של היוצר מבית"? פנוי לידה חדר אין, "בכלל אומרת

 "??במסדרון הלידה: "החולים

 לידה חדר ליד הרצפה על ישבה היא. איכילוב חולים בבית ימים באותם ילדה שלי חברה, במקרה לגמרי

 היחידה הדרך הייתה וזאת, חדרים שאין לה אמרו כי, אצבעות /של  ופתיחה כואבים צירים עם, תפוס

 . לידה חדר לקבל

   ."בכלל אם, שנלד מעוניינת ישראל ממשלת איפה אותי מעניין

אחיות, מיטות הרופאים, מערכת התקינה הקובעת את מספרי העודכנה  לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

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

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

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

 שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על 

 נמשיךאנו  אריכות חיים ותומכות באיכות החיים.תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מ

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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