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  , שלום רב

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

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

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

אנו . נציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותהמוקדי החירום ושאר , המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

שמאלץ את , המספרת על קשיי העבודה עם צוות מצומצם מדי ,רוקחת', ששל  סיפורה לפניכם

  :שהם חולים ולסכן רוקחים ואנשים אחרים בהדבקההרוקחים להגיע לעבודה גם כ

 אדם כוח מצוקת יש תמיד המרקחת בבית גם, הבריאות מקצועות בכל כמו. חולים בקופת רוקחת אני"

 מאמללת אני אחרת כי, חולה אני אם גם להגיע חייבת שאני יודעת אני. האפשרי המינימום על ועובדים

 בהם בסניפים. להגיע יכולים שלא אנשים ומחליפה, במחוז שונים בסניפים עובדת אני. שלי הקולגות את

 . תרופות יהיו לא אנשים ולעשרות סגור יהיה המרקחת בית אז אבוא לא אני אם, היחידה הרוקחת אני

 הדביקה היא אבל, אחר בסניף עבדתי יום באותו אני. חולה הגיעה האחראית הרוקחת בו מקרה לי זכור

 שבמקום יצא כך …יהיהשנ את אחד הדבקנו. למחרת לשם כשהגעתי אותי שהדביקה, אחרת רוקחת

 .חודש במשך חופש יומיים יום לקחו במחוז הרוקחים כל, חופש שבוע קחית האחראית שהרוקחת

 . הדבקנו מהלקוחות מי את יודעת לא אני

, ומצוננת משתעלת שאני ראו הלקוחות. חולה הייתי בעצמי כשאני, חולה רוקחת החלפתי אחר במקרה

 אני כי, אותי שלחו. המחליפה שאני להם עניתי. אותי שתחליף מישהי שלחו לא למה אותי ושאלו

 . לא והיא הרגליים על לעמוד מסוגלת

 בית את להפעיל עדיף באמת האם. שלנו הלקוחות את להדביק הרעיון מה מבינה לא באמת אני

 "?הלקוחות את שנדביק הסיכון תוך המרקחת

מיטות , אחיותה, רופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה 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  דוטורפ 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"

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

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

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

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

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

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

 

 , המיידי יפולכםלט ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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