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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 החרדות שמלוות אותה לפני תחילת המשמרת, אחות בבית חולים', אלפניכם סיפורה 

 ממש במצבשנמצא  חולה עם קורה מה לבררהתקשרתי למחלקה כדי  .לילהה משמרת אחראית אני"

 . מוחי אירוע עכשיו עברה אחרת שחולהוגיליתי , קשה

 היום נותחו 10 מהם, חולים 00 על אחיות שתי שנהיה אומר זה, בפועל אומר זה מה תוהים אתם אם

 אינטנסיבי יותר טיפול יצטרך מהחולים שהומי אם. מוחי אירוע עם ואחת גוססת אחת, למעקב וזקוקים

 שלא לקוותאפשר רק . הנותריםהחולים  02כל בתישאר לבד לטפל  היהשני האחות ,הלילה במהלך

 . שלושה ,רחמנא ליצלן, אפילו או. אינטנסיבי טיפול יצטרכו מהחולים שנייםש ייווצר מצב

, יש תמיד לא, להקפיץ מי את יש אם אבל זה תלוי .יש אפשרות כלשהי להקפיץ כוח עזר, טכנית

 . הלילהמשמרת ל בניגוד, חולים בקבלת אנחנו בהש למשמרת ההקפצה את לשמור מעדיפים ולפעמים

 קצת אני אבל, קודש עבודת עושות שאנחנו ואומרים 'מלאכיות' לנו קוראים כאלה במקרים לפעמים אז

 לגשת וצריך עבודה זאת. כלעשות הל יכולות אנחנו כאילו הילה איזו נותן זה .כאלה מהגדרות מתבאסת

 ".קשה זה. לא ומה לבצע אפשר מהלראות  ,ריאלית לזה

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 אותהברי 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

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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


