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  שלום רב, 

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

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

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

ויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציג

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

 כדי לתקנו.

שנדרשים מטופלים לגלות בבתי  הניתוח שעברה אמה, ועל ערנות מתמדת על 'יסיפורה של לפניכם 

 :חולים כדי למנוע תקלות שעלולות לסכן את המשך הטיפול שלהם, ואפילו את חייהם

 בלגניםלפני כמה חודשים עברה אמי ניתוח בבית חולים בירושלים. לאורך כל האשפוז שלה, היו "

 חלוק אף היה לא, כמו למשל העובדה שיחסית קטנים דברים היו: חלק מהם אושפזה שבה במחלקה

שני  לקחת לה אמרו בסוף )למה אין חלוקי אשפוז לאנשים גדולים מהממוצע?(. שלה בגודל אשפוז

 . לא הכי נעים.מאחורה ואחד מקדימה אחד וללבוש XL חלוקים בגודל

בשלב מסוים, הרופאים רצו לבדוק את הפרטים לקראת הניתוח שלה,  .רציניים יותר דבריםגם  היואבל 

 שהיא עד השגיחו בטעות לאהם  .אחרת מישהי של תיק על הסתכלו שלה הרפואי התיק במקוםאבל 

אני לא יודעת מה היה קורה לה או למנותחת האחרת אם הן היו  .זה על והעירה בעצמה לב שמה

 נשלחות לניתוח עם התיקים הלא נכונים.

 ושבזמן, האחיות עם קשרלת קשה די שהיה, ומדכאים עלובים שהחדרים להעיד יכולה אני עיניי ממראה

 הייתה החדשה המיטה - כלום לנו לומר בלי במחלקה אחרת למיטה אותה העבירו בניתוח שהייתה

אין  .שלה הדברים כל נעלמו לאן הבנו לא ובהתחלה לחדר עלינו, זאת ובכל, יותר טוב במיקום לכאורה

 "ספק שהם דאגו שנשמור על ערנות כל הזמן...

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות  לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

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

 .מומשו ולא ההסדרים חוקטורפדו בשל  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

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

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

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

 אנו נמשיך 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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