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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

ועל הניסיונות שלו לעבור צנתור שהולך ומתעכב , יאיר כרמין על תלאותיו באשפוזשל  וסיפורלפניכם 

 :כשהסכנה לחייו מיידית ומוחשית, בשל סיבות בירוקרטיות שונות

י הזו רק כל מה שבא אחריו ,שרדתי אותו בקלות ,יחסית קלמנם א - אחרונה עברתי התקף לבל"

ודי מהר , הגעתי לבית החולים בעיר מגורי. מרת להיות הייטקיסטית ומודרניתיבמדינה שמתי ,לחלוטין

בהתחשב בעובדה שאני  ,בסדר גמור - עד כאן. בחדר פרטי יחסית הועברתי למחלקת טיפול נמרץ לבבי

ומוניטורים , פרט למנוחה ללא שום תרופה וטיפול םיבינתי .הגוף מנסה לייצב את עצמוו, אחרי ההתקף

 . שמחוברים אלי

 00בסביבות ו, צנתורלחיכיתי . בצום מחצות הלילהלכן הייתי , למחרת צנתוראמור לעבור הייתי 

ח ניתוח המעקפים שעשיתי לפני "את דוענה שאין לרופאים בט, נדחה צנתורלי שההודיעו בצהרים 

מאחר וחדר , יוכל להתבצע אך ורק ביום ראשון צנתורוה, היום הוא יום חמישי בשבוע .עשור בדיוק

החלק כי הרי  - אני אופטימי, לא נורא, א אני בהשגחהממיל... שבת-סגור בשישי ,מה לעשות ,יםצנתורה

 .מאחורי כבר המפחיד ביותר

הגיע מקרה חירום וצריך את שמאחר  באמצע הלילה אני מועבר למחלקה קרדיולוגית, ש"גיע מוצמ

-ב, ואז כמובן .צנתורמחכה ל ושוב, שוב אני בצום .בלילה 0-מעבירים אותי ב לכן, נמצא החדר שבו אני

ת לתחנהלכתי . שוב נדחה צנתורה ,כןאכן . תנחשו -ש אחות מודיעה ליביום למחרת הבצהרים  00

הביתה שמשחררים אותי נתור או צשאני עובר או  - בקול זועם לאחות הראשית והודעתיהאחיות 

קבעה ו רימה טלפון לחדר הצנתוריםהוהרופאה בנוכחותי , אלי את הרופאה החמודהשלחה היא . ועכשיו

 .ראשון בתורכשאני ה, לי תור למחר בבוקר

. ומציק שם, מציק פה ,מיני שאריות להתקף שהיהכל בגוף יש , עדיין חלש, יותר טובהתחלתי להרגיש 

אחרי זמן . הניחו אותי על השולחן והתחילו להכין אותי .נתוריםלחדר הצאותי  הורידו יום שני בבוקרב

הוא לא יכול להמשיך מאחר ואחרי שסייר , הלו בעילי שיש  אמרוהרופא , טלפוניםהתחילו להגיע  -מה 



 

 -שולי לדבריו  -מצא שעורק אחר הוא  ,המעקפים במצב מצוין בתוככי עורקי ומצא את העורקים של

וזה יסכן את  ,מר ניגודולצורך פתיחתו הוא צריך להזריק לי עוד מנה של ח. סתום בארבע מקומות

מכיוון שהורידו חולה מחדר הניתוח  ,נתוריםלנתק אותי ולהוציאני מחדר הצמיהרו . הכליות שלי

 צנתורתוך כדי קביעת תור ל, למחרת מבית החוליםשוחררתי ו, הלמחלקחזרתי  .דחוף צנתורשזקוק ל

 .לאוגוסט 01-ליום רביעי ה

בבית החולים שבו אושפזתי ושלחה אותי לבית  צנתורה את שאעשההסכימה  לא ח"קופבהתחלה 

כאן התחילה ...  אני העדפתי את בית החולים שבו ביצעתי את ניתוח המעקפים לפני עשור. חולים אחר

. התור לקביעת לפנות שוכחות והפקידות, אישרה את הפרוצדורה, ערךב יום אחרי ,הקופה. זמן מריחת

 מרגיש הכל בסך שאני ונכון. ימים כמה של עיכובושוב חל , צנתורה של התברר שחסר הדיסק כך אחר

 השולי העורק פתיחתאבל אני בכל זאת צריך לבצע את , לכך קרוב אבל במיטבי לאאמנם , רע לא

מה בוער , נו? ואולי יגרום גם לבא אחריו, שעברתי להתקף האחראי שהוא ובטוח כמעט הרופא רידבשל

 ...?ולמי בוער

 אותי לשחרר שעשוי צנתורל תור לי אין ועדיין, ימים 00 כבר עברו. לאוגוסט 5-ב קיבלתי ההתקף את

 " !בלבד 51%-ב תפקוד של ממצב

מיטות , האחיות, הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה  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 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 , רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 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


