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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.

סיוון, על שורה של תקלות בחדר מיון שנובעות מעומס יתר על הצוות והיעדר יד של  סיפורה לפניכם

  :מכוונת

לאחרונה יצא לי לבלות שש שעות במיון, שבהן נתקלתי בכמות כל כך גדולה של תקלות, שלא ברור לי "

 איך המקום מצליח לתפקד בכלל. 

שום דבר נמצא,  איפה יודעת שלא מזכירהאם הצלחתם להתגבר על הניסיון להשיג אינפורמציה מ

 על לכם נשכחוש אשפוזה הוראות , תיאלצו לחכות שעות כיהרופאים עם מתקשרות שלא אחיותומ

ואי אפשר להמשיך בטיפול. לחלופין, יכול להיות שייקחו מכם  דם בדיקות , ולכן לא לקחו מכםהמיטה

ואחר כך לא יהיה מה לעשות איתן ותחזרו לנקודת המוצא, של המתנה לבדיקות  מיותרות בדיקות

 . הנכונות

לוודא שהכול מתנהל כשורה. כל האחיות  נראה שאין במיון יד מכוונת או מישהו שהתפקיד שלו

והרופאים עסוקים בהתרוצצות בין החולים, לאף אחד אין ראייה כוללת של איך המערכת מתפקדת, 

ופועלים בשיטה של כיבוי שריפות נקודתיות. אני מניחה שכמו במקרה של הרבה דברים אחרים, גם כאן 

 דאג שדברים יתבצעו כמו שצריך.אין כסף או תקן מתאים לאדם שינהל את חדר המיון וי

אלמלא בן הזוג שלי, שבכל פעם ניגש למזכירות כדי להזכיר להם שאני קיימת וממתינה לתוצאות של 

ואולי גם נשלחים לעוד כמה בדיקות מיותרות שאף אחד  -בדיקות, היינו מבלים שם עוד שעות ארוכות 

 "לא היה רואה.

אחיות, מיטות הרופאים, קובעת את מספרי העודכנה מערכת התקינה 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  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"

 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

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

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

  .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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