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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

שחשף את שתיהן למקרים , על בילוי מצמרר בחדר מיון עם סבתה, איילון שרון ר"דלפניכם סיפורה 

 :טיפול הולם ולתנאים הפוגעים בכבודם ובפרטיותם של המטופליםמסכני חיים שלא מקבלים 

 של מצבה איך ראיתי שם שהייתי השעות שלוש במהלך. שלי סבתא עם מיון בחדר הלילה את סגרתי"

 ...ממש המילולי במובן, אנשים של למוות גורם הבריאות מערכת

 על, רפואי לחיסיון או לפרטיות זכות כל מאבדים, כל לעיני חשופים רובם, במיון אנשים משמונים למעלה

 . פריבילגיה זו. לדבר מה בכלל אין אנוש צלם

 . ילדים של מהן שתיים. שעות בשלוש טראומות 3

, כל לעיני חשופה, מתמשך אפילפטי בהתקף, ערומה, העמידה בגיל אישה שלי סבתא שליד במיטה

 . קולות בקולי מתבצע הטיפול כשניהול

, ציפי, שלנו האחות את לחפש יצאתי. ניגש לא אחד ואף ומצפצף מצפצף מוניטור, רחוק לא בחדר

 שנראתה למי ניגשתי. מצאתי לא ציפי את... הכרה מחוסר שנראה אדם שוכב בתוכו, החדר ליד עברתי

 .'השני בצד לחפש תלכי אז, אחות לא אני, ציפי לא אני'בנוסח  תשובה בלתייק. על ציפי ושאלתי כאחות

 יודעת לא ואת, רופאה אני, שרון ״שמי לה אמרתי. לאחות עוזרת, מאיה :ותפקידה לשמה אותה שאלתי

  .להתנהג״

 ניגש מישהו ,דקות 00 אחרי .ניגש לא אחד אף, צועק עדיין המוניטורהשני  בחדר, לסבתא חזרה בדרך

 .מהחדר גופה מגלגלים ,דקות 30 אחרי. 'החייאה' וצועק בריצה יוצא, קורה מה לראות

 שנמצאת מטפלת יש לפחות. ברירה לי הייתה לא אבל, וללכת סבתא את להשאיר פחדתי, האמת

 .תהיא

 "...לידיים לנו תפלו אל. בריאים תהיו



 

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 איש 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 משלותמ

 .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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


