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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.

איילת, על מצוקת מקום לאשפוז בבידוד של חולי סרטן ואנשים עם מערכת חיסונית סיפורה של  לפניכם

  :את חייהם מוחלשת, באופן שמסכן

 (.'הטוב הסוג זה') קין'הודג מסוג לימפומה. בסרטן חלתה, עלינו לא, דודתי"

 וכעת, הצליח לא הראשון שהפרוטוקול לגלות כולנו הצטערנו, קלים לא טיפולים של חודשים כמה אחרי

 גזע תאי השתלת של טיפול לקראת במיוחד אגרסיביים כימותרפיים טיפולים של סדרה עוברת היא

 .עצמיים

 דודתי, בכלל חיסונית מערכת שום בלי למעשה אותה שהשאיר, הזו הטיפולים מסדרת הראשון אחרי

 .אשפוז שהצריכו, ביותר קשות לוואי מתופעות סבלה

 לטפל ערוכה ולא, בלבד 'יום אשפוז' מחלקת היא מטופלת היא בה האונקולוגית המחלקה? מה אלא

 באחת מקום לך למצוא ננסה, אז עד טוב יותר תרגישי לא אם אז'. בערב שש השעה לאחר במטופלים

 .'במיון לחכות תצטרכי, לא ואם, המחלקות

 .במיון

 . במיון. בכלל חיסון מערכת שום ועם אינטנסיבית כימותרפיה אחרי שהיא

 דודתי, פרוטקציה בהפעלת, מישהו-שמכיר-מישהו למצוא משפחתית והתגייסות במיון שעות כמה אחרי

 שמסכנים, במיוחד מדבקות במחלות לחולים לשמש שאמור חדר, פנוי היה שבמקרה בידוד לחדר עברה

 . סביבתם את

 מצליחים לא הם אם? אותם מסכנת שהסביבה חיסון-מדוכאי אנשים ושאר, כימותרפיה אחרי חולים

 ".במיון לחכות יכולים שהם כנראה, פרוטקציה להשיג



 

הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות עודכנה מערכת התקינה  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 טורפדו בשל חוק 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

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

 .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 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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