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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

אחות שהגיעה לקצה גבול היכולת בשל העומס והמחסור באנשי  ,לובוב גולדשטייןלפניכם סיפורה של 

 :צוות במקום עבודתה

 כמו קשה כך כל מצב היה לא פעם אף .בבית חולים שיקוםמחלקת הב שנים 15 מעל עובדת אני"

 .שהיום

 ואחות עזר כוחנשות  3 ,מוסמכות אחיות 0 עובדות ,פעילה הכיהיא ש ,בוקר שבמשמרת למצב הגענו

מופקדת  אחת אחות כי, ובדברים אחרים בפצעים בטיפולים לעזור לנו חייבת ברירה ליתשב ,אחראית

 .מטופלים 11-על טיפול ב

 שיותרשיטפלו בקרובים שלהם כמה  ,מטופליםה של משפחהה קרובי הרצון של את מבינה מאד אני

 בגלל. נפשי ולא פיזי לא ,כוח כבר לנו אין - אותנו גם תבינו ,יקרות משפחות אך .הגבוה ובאיכות מהר

בצורה לא  למשפחה לענותאו בלי כוונה  ,מטופלשל ה במצב שינוי לפספס יכולים וחנאנ ,עייפים שאנו

 ? הגענו ןאל .סיעודי ותוצ אנשי 11-10 עבדו בוקר במשמרת ,במחלקה לעבוד כשהתחלתי .יפה

. הרבה לעבוד צריך ,מעט משלמים .צעירים קרבב פופולרי ופחות פחות חולים בבית אחות של המקצוע

. זה קשה, מילולית לימותא שזהכ אפילו .צוותכלפי ה לימותא של תופעהה התגברה אחרון בזמן ,בנוסף

 להגיד לי בא לפעמים .וכדומה' ...אז, תעשי לא אם'מאיימים ', לעשות כך וכך חייבת את'אומרים לנו 

 עם אחד וכל מטופלים 11 לפחות עוד לי יש. פרטית כאחות אותי שכרתם לא אתם ,תעצרו' - להם

 ".חומר למחשבה בשבילכם .שלו בעיותה

מיטות , האחיות, התקינה הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה מערכת  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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל אזרחיו 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


