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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

שך שעות ארוכות להבין את שמפצירה בממתינים לטיפול במ, רופאה בחדר מיון', אשל  לפניכם סיפורה

 :משמרות הארוכות ולא עומדים בעומסב פיזיהעוברים סבל  הרופאים

 עשיתי לא. צועקים, יפה לא אליי מדברים, מבוהלים, כך כל מיואשים, שעות מחכים אנשים. מיוןחדר "

 .חולים מעל מרכינה הגב לי כואב. מהבוקר פיפי

 .אונים חוסר

 לא, למיטה ממיטה רצים אנחנו. לעזור כדי ביכולתו אשר כל עושה שהצוות באדיבות להסביר מנסהאני 

 .עוזר לא זה. שותים או אוכלים לא, לרגע נחים

 לעצמי שנשבעתי משהו זה חמלה כי גם. כך כל בי פוגע זה. חמלה לנו שאין אומרים. כועסים אנשים

 טיפול לקבלת שעות שממתין מי על לכעוס אפשר איך. עליהם לכעוס לי קשה כי וגם לעולם אאבד שלא

 .נורא מצב? התייאש פשוט ובדרך

 וההמתנה והמתוסכלים המסכנים האנשים כל כשבין לגמרי להשתנות יכולה תורנות איך מדהים

 ".טובה הרגשה לה ונתתי אדיבה שהייתי לומר טורחת מישהי ,המשוגעת

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

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

 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

 .וקיום הבחירות מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה , 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"



 

 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


