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 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית של " 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 . ום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

סיפורים רבים של אחיות ואחים הגיעו אלינו לאחרונה בתגובה לסיפורן של אחיות אחרות על העומס 

שקרא , אח בבית חולים ,ישראלשל  וסיפור -אחד מהם ם לפניכ. והדרישות הבלתי הגיוניות בעבודה

 :והגיב לסיפורה של אחות במחלקה פנימית

 . כאלה עמוסות ממחלקות וברחתי שזה לא אנושי הבנתי מזמןכבר  אני"

 . ככה לעבוד אפשרי בלתי זה

 עקב רגע בכל ומשתנה משתבשת המשמרת של עבודהה תוכנית. שרפות מכבים המשמרת כל

 . (דברים בלתי מתוכננים) מים"בלת

 אין אם. לטעויות להוביל יכולה בלחץ העבודה. לטיפול מחכים אחרים כי ,לחולים חסילהתי זמן לך אין

 . זמן מחוסר ראוי יחס מקבל לא החולה ,לבך תשומת את שמעירהשל החולה  תומכת משפחה

 . אותה מסיימים איך יודע לא אתה אבל, משמרת מתחילים איך יודע אתה

 לחשוב צריך המשמרת ובסוף זנבות משאיר אתה עומס ומרוב, דרוך אתה במצב המשמרת כלבמשך 

 . משהו שכחת אם

 . האקרדיטציה של הדרישות לפי עבדת שלאאומרים לך ו ,שלך ההספק על קורתיבמקבל  אתה, בסוף

 . העומס בגלל לעשות את הדברים האלה הספקת שלא אחד אף מעניין לא שזה מעצבן והכי

 . המוקד על ישימו ואותך אשם היהת אתה ,משהו יקרה חלילה אם

 " ?אותי לעניין צריך זה, מה אז אונים חסרת וההנהלה מעניין לא זה המדינה את אם



 

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

 .מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם , 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 .כות באיכות החייםמאריכות חיים ותומ, 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


