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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 התנאים הקשים והמייגעים של  שכתבה כדי לספר לנורופאה בבית חולים ', משל  לפניכם סיפורה

 :עד כדי כך שאין להם לעיתים זמן לשתות ולאכול, רופאים בהתמחות

 מאז שתיתי לא שבעצם לב שמתי בוקר לפנות ארבע או שלוש סביב. 'מהסטאז תורנות זוכרת אני"

 מאז הראשונה בפעם, כן) לשירותים הלכתי כך אחר שעה בערך. לשתות הלכתי אז, מהבית שיצאתי

 (. זהבגלל  דואגת הייתי מזמן כבר עצמי של המטופלת הייתי אם - מהבית שיצאתי

 ואחד ,הערב לארוחת שקניתי' הסנדביץ את לאכול הלכתי אז ,אנשים להגיע התחילו כבר בבוקר בשבע

 שבדיוק כשהמתמחהרק . ההיא היבשני דם לו קחוישי חשוב ממש לו היה כי עלי לצעוק בא המטופלים

 הדרך... צעק הוא מה להבין הצלחתי, לצעקות להקשיב צריכה לא ואני ,בסדר שזה לי אמר הגיע

 .עובר כל שהזמן עובר מתארכת למוח םיזניומהא

 לא הצעקות. לשירותים ללכת, לאכול, לשתות עצמי את להכריח - המצב את לשפר למדתי השנים עם

 ,םמסוי בשלב גפן לצמר הופך עדיין שלי והמוח לעשות מה מדי יותר יש - למדתי לא עוד לישון. הפסיקו

 .זמןיותר  שלוש פי לקחת דבר לכל וגורם

 עוד לי שכשיהיו מקווהאני גם . יעזור שזה מקווה אני אבל, גדולה מופת יצירת לאאז הסיפור שלי הוא 

 צבא יהיה לא כבר ,יגדל שכשהילד לקוות כמו קצת זה אבל .אותם תצטרכו לא כבר סיפורים כאלה

 ".ואי אפשר לראות את הסוף, המצב הזה נמשך כל כך הרבה זמן ?לא ,אליו אותו לשלוח

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 כתמער. 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, יס למטרהולהפציר בכם להתגי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


