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 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית של " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של , סיפוריהם האישיים

 במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם

ום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

 .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

 שמתלוננת על המחסור במזון המותאם לחולים עם בעיות מיוחדות חולת קרוהן, יעלה של סיפורלפניכם 

 :החולים נאלצים לרעוב, ולחלופין -מזון לחולים נופל על המשפחות  אספקתשהעול של  כך, בבתי חולים

 !נפש עד מים הגיעו"

, אוכל גם כולל מיטבי וטיפול. המיטבי הטיפול את לנו יתאימו בו כמקום עבורנו מצטיירים חולים בתי

 אוכל שזקוק מאיתנו למי יתאימו חולים בבתי שדווקא מצפים היינו .לו זקוק שגופנו בסיסי הכי הדבר

 .לנו שמתאים

 שעוד וייתכן סוכר דל, שארית דל, דייסתי, צמחוני, רגיל: אוכל סוגי של מסוים מספר החולים בבתי יש

 לחכות צריך, אישית מותאם לאוכל וזקוק ל"הנ הרובריקות לאחת נופל אינך אם אבל .ששכחתי כמה

 או צליאק חולה אתה ואם ...משתחרר אוטוטו כבר כשאתה מגיעה בולר הדיאטנית. דיאטנית שתגיע

 ,הימים באחד .לאכול מה לך אין אישית מותאם תפריט שדורשת אחרת מחלה כל או קרוהן חולה

 לך והתאימו דיאטנית שהגיעה ונניח !וזהו לחם פרוסות בשתי הסתכמה שלי הערב ארוחת ,למשל

 אין שבת-שבשישי ,שתדע כדאי אז( לקבל אמור שאתה מה את שלחו גם שבמטבח ונגיד) תפריט

 .אוכל לך שיביא מי תמצא? לאכול רוצה. מיוחדים תפריטים

 את אוכלאני  אם) אוכל ללא עצמי את מוצאת חולים בבתי ושוב שוב שמבלה קשה קרוהן כחולת אני וכך

 בבית המסחרי למרכז להגיע אפילו יכולה אינני, ניידת שאינני ומכיוון, (רע ייגמר זה לי שמביאים מה

. לחם פרוסות ובשתי בפירה הסתכם שלי האוכל, כך בשל, הימים באחד .אוכל עבורי לקנות כדי החולים

 .בריא אינו אכילה שחוסר לדעת אמורים הם לא אם מי, חולים בבית ואני

מבחינה  לי אסור כי אלא ,רוצה לא אני כי לא מקבלת שאני מה את אוכלת לא אני - להדגיש לי וחשוב

 עשרה מחמש יותר כבר, חולה עצמי את זוכרת שאני מאז הבריאות במערכת נמשך זה כך !רפואית

 .לצערי רובם את ועברתי ,החולים בתי בכל זה ככה, אחד חולים בית לא וזה. שנה



 

 גלוטן נטולות, טבעוניות מסעדות! שלהם לחולים אוכל מבחינת גם נגישים יהיו ח"שבתיה הזמן הגיע

 ?!?החולים בבתי קיים לא זה איך. שנים כבר קיימות לאדם האוכל את אישית שמתאימות וכאלה

. שלי האוכל את קיבלתי שבה יחידה ערב/בוקר ארוחת והיתה וחצי שבוע כברמאושפזת  אניכרגע 

 דברים שולחים)האוכל שהגיע לא התאים כמעט בכלל לתפריט שאני יכולה לאכול  ,השאר בכל

 שצריכה המשפחה עבור לטרחה גורם זה, מייאש זה(. לי שמותר מהקצת חלק שולחים לא, לי שאסור

 .לדעתי ככה להיות צריך לא פשוט וזה ,במיוחד מותאם אוכל להביא

 ירקות סלט ,גזר, תירסבסוף השבוע הביאו לי בארוחות . סטומה עם קשה קרוהן חולת אני -כדי שתבינו 

ואני כל כך אוהבת תירס וסלט ירקות וגזר גמדי והייתי  .אצלי מובטחת חסימהוכל יתר הדברים שהם 

קיבלתי אחרי שבעה ימי אשפוז כבר נמאס לי שאין יום שבו . לכל כוחותיי כדי לא לאכול זאת זקוקה

אני לא צריכה לעשות מזה 'התגובה הנוזפת היתה ש. קצת התעצבנתי, אז כן. שלוש ארוחות נורמליות

ן מה זה אומר להיות חולה קרוהן קשה עם סטומה שיכול לאכול מישהו במערכת ממש לא מבי .'דרמה

  .םאמורה לסבול בשל כך הוא בית חוליוהמקום האחרון בעולם בו אני . שניים וחצי מאכלים בלי להסתבך

אני 'על שהתעצבנתי כי ( בנחמדותכאילו מהנזיפות שנעשות )על הבוקר קיבלתי חצי נזיפה , לקינוח

למה ברור לבית ? כזה בכלללמה אני צריכה להבין דבר . 'אין מנות מיוחדות שבת-בין שבשישיצריכה לה

איך ייתכן שחולה שמתלונן ? החולים שאני זו שצריכה להבין ולחיות על לחם או שיביאו לי אוכל מהבית

כל . יחידההאני לא ? על כך שקיבל אוכל שגורם אצלו לחסימת מעיים יהיה זה שיואשם בחוסר הבנה

את מה או שאוכל  ,שבת-שישיכל שאצום מצפים ממני האם . אותו סיפור את או צליאק יספרחולה קרוהן 

כשהמגש מולי מלא בדברים  ,וכשניסיתי להסביר שקשה לי ההתמודדות? !?ואגיע לכירורגיתשנותנים לי 

 .'את כבר צריכה להיות רגילה לזה'התשובה היתה , שאני הכי אוהבת וצריכה לגייס כוחות לא להתפתות

 "?האמפתיה אבדה מהעולם, זהו... לרעב כאילו שאפשר להתרגל

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 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 .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


