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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

שהתבססה על , שודרה בערוץ הראשון כתבת תחקיר בנושא הרפואה הציבורית בישראל באוגוסט 02-ב

בות שידור קיבלנו לא מעט תגובות בעק. נהלת הפרויקטראיונות עם אנשים ששלחו לנו סיפורים ועם מ

 :על הייאוש שנגרם לה בעקבות חוויותיה בבתי חולים, ירדנהתגובתה של  ביניהן, הכתבה

 .לכם רב שלום"

. בדבר הנוגעים של הלב תשומת למעט יזכה הציבור לידיעת מביאים םאת אותו הכאוב והנושא הלוואי

 רציתי .נחרדתי. בבית חולים גדול במרכז החדש המיון חדר להתנהלות עדה הייתי שנה כמעט לפני

 .לא עזר .שם שקורה מהאת  שיסקרו ביקשתי ,ידועים תונאיםילע אימיילים שלחתי, לונןתלה

 של ההתנהגות. בבית החולים לבדיקה בעלי עם הגעתי .שנה 01כבר , במקצועי אחות אני במקרה

 לא. לב קורע הזלזול .שעותבמשך  יושבים החולים .מיטות אין. המעטה בלשון מחפירההיתה  הצוות

 נפטר בעלי. גם בהמשך כך להתנהל ימשיך זהכנראה שו ,רוח בטחנות לחםילה כוח יותר לי היה

 . קשה ממחלה בינתיים

 כבר לי, כוח יישר - להגיב מרץ מעט קיבלתי עליכם כתבהזכות הב. כזו בריאות מערכת שיש לנו בושה

. אותי מפחידזה , רךטאצ ולא הלוואי .קטנה לבדיקה אפילו להגיע לא משתדלתבימים אלה אני . כוח אין

 ".ההקשבה עלכם ל רבה תודה

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

, הנוכחיתהתקופה  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"

 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

 נו נמשיךא .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


