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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

ומספר , "בקרוא וכתו"בבלוג שפורסם לראשונה , 0115מאוגוסט  ר נעמה כרמי"של דלפניכם סיפורה 

 :כרמי מתקשה להתאושש ממנו ר"על אשפוז טראומטי שד

 גדולה אחת ותמונה קצרות תמונות שתי: נמרץ טיפול"

  כאן את למה. א

. ”בהתאוששות מקום היה לא כי“ שם נמצאת שאני המנתח לי אומר, נמרץ בטיפול, הניתוח לאחר יום

 …וחצי יומיים נמרץ בטיפול כך-אחר ושהיתי, שלמחרת הבוקר עד מחדש אותי והנשימו הרדימו לכן, כן

 שהיתה, מיטתי ליד, שם הרופאים בביקור מסביר אותו שומעת אני הזה ”מידע”ה מתן לאחר דקות חמש

 …נמרץ לטיפול הועברתי ולכן הניתוח אחרי התדרדרות

 ? לדעת רוצה את למה. ב

 שיש פרט. בניתוח שבוצע מה לגבי מסוים פרט נמרץ בטיפול שביקר המנתח את שאלתי אחרת בפעם

 . בעתיד בריאותי על השלכות גם לו

 ” ?לדעת רוצה את למה“: הוא

 . …: אני

 ”?שלי הגוף זה כי“(: מהתדהמה מתאוששת שאני שבו רגע לאחר)

 לי גורמות היו לא שהן ודאי. בדיוק שנתיים לפני רעוישא. האלה האפיזודות שתי על מתעכבת תיהיי לא

 במחלקה כך-אחר שקרה ממה אבל. בימינו כזה בפטרנליזם להיתקל שמדהים אף על. להתלונן בזמנו

 .בהחלמה ולהתרכז הלאה לעבור הפיתוי היה שגדול אף על. להתעלם היה אפשר אי פשוט
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  – הגדולה התמונה

 הצלקת סביב הרקמה. ג

-אי; שלהם הרפואי בחיסיון פגיעה תוך בחדר מבקרים בנוכחות ובדיקתם מצבם על חולים עם דיבור

 יחס; (נושאים אינם שהם שם תג י”ע ולא עצמם הצגת י”ע לא) החולים בפני רופאים של הזדהות

 שעות על שמירה אי; הרופאים מצד החולה ובזכויות האדם בכבוד, בפרטיות פגיעה; ופוגעני משפיל

, קשה ניתוח לאחר המאושפזים לחולים מנוחה של רגע אפילו מתן אי ובכך המוצהרות הרשמיות הביקור

 כדי עד, הערב עד מהבוקר מבקרים עשרות הומה כשהחדר, נמרץ מטיפול שיצאתי אחרי שלי במקרה

 ופלישה טלפונים, דיבורים של פוסק בלתי שאון, הרופאים כמצוות וללכת מהמיטה לצאת אפשר שאי כך

 .מצידם החולים לפרטיות

 את הן שהפר, ולועג משפיל, בוטה דיבור תוך, כול זניולא שנערך רופאים בביקור לשיא הגיעו אלו כל

 מנשוא מכאיבה לפרוצדורה גם אלא שלי הכללי לסבל רק לא ולעג, שלי האדם כבוד את הן פרטיותי

 לכאוב עומד שזה מוקדמת התראה כל ללא רק לא. כך אחר מיד( כמובן מזוהה לא) מתמחה בי שביצע

 בכל שמעו שאותן, שלי הכאב צרחות על התבדחות כדי תוך אלא, מכן לאחר צער הבעת כל וללא

 לה שהיתה כך-אחר לי סיפרה המחלקה של השני בקצה זמן באותו שהיתה האחות. המחלקה

 מרוצה, טווסית בהליכה מלה לומר בלי ויצא הגב את סובב רק ”מטפל”ה הרופא. הגוף בכל צמרמורת

 .אלוהים של סגנים הרי הם כירורגים. אחריו לקריאתי שועה שהוא בלי, מעצמו מאוד

 .היום עד להתאושש מתקשה אני לי שנגרמה מהטראומה

, בזכויותיהם בפגיעה. לחולים הזה ביחס נמרץ טיפול. נמרץ טיפול הדורשת, הגדולה התמונה וזוהי

 רק לא זה רופא להיות כי. רופאים של מקצועית הלא בהתנהגות, והחוק הרפואית האתיקה בהפרת

 ".הצלקת שסביב הרקמה בעיניך להיותו מעבר לחולה להתייחס גם זה. המנתח בסכין לאחוז

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 נוישי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


