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 ,שלום רב

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

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

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

אנו . יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

על המצוקה שנגרמת מהצורך להתמודד במקביל עם , רופאה בבית חולים ,'אלפניכם סיפורה של 

ארוכות ועמוסות מדי ועם הפגיעה באיכות הטיפול שנגרמת כתוצאה התשישות שלה בעקבות תורנויות 

 :מכך

 :תורנות פוסט של כנות"

 ,לעצמי וזמן ,שינה כמו, יםיממסו יםאישי ותנקרב מחייבים בתורנויות והעייפות הקיצוני כשהעומס

, זוגיותב, משפחהחיי הב ופוגע הגבול את חוצה תדיר באופן כשזה .עלי מקובל אך מבאס זה, ותחביבים

  .קשה נעשה כבר זה, לזולת ונחמדה סבירה להיותשלי  יכולתאפילו ב אושלי  ריאותבב

 כקשה מקצוע הרפואה להבניית שימוש בזה נעשה גם לדעתי אבל המציאות כורח שזה מבינה אני

 זה ,היתר בין ,ואולי .לטובת התפקיד הפרטיים חיינו הקרבת על יחידה גאוות של סוגאולי , נגיש ובלתי

 כך הכל הגופניות לבין עצמם שלהם הגופני מהקיום שמתעלמים הרופאים בין מלאכותי גבוללהציב  נועד

, שעות לפחות 08שעות משמרת זה בעצם  02-ואנחנו יודעים היטב ש. המטופלים של מדוברת

 .זה מה יש וככה זה, כי, ומקבלים את זה

 שלמענה הזאת בעבודה, עצמה במקצועיות יםפוגע העייפות או/ו העומס בהםש המקרים את יש אזאבל 

 זה עם להשלים מסוגלת לא שאני גבול כבר וזה. באופן יומיומי שלי הגבולותמ לחרוג נדרשת אני

 כל נעשית ערך איזה עבור אז נפגעים עצמם החולים אם. גם בעתיד אותו עבוראמשיך לו ,שעברתי

 איתם ושפכנו, המים את לשפוך צריכים היינו לא בכלל? בה מאמינה לא אני שמראש, הזאת ההקרבה

 "?בשביל מה. התינוק את גם

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

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

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



 

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 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

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

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

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, יס למטרהולהפציר בכם להתגי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


