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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

תי נסבל בבתי החולים בעונת על העומס הבל, רופאה כירורגית, ר רות גור"סיפורה של דלפניכם 

 :החורף

 של אלא הציבורית הרפואה של לא - ראווה חלון הם ,בחורף בעיקר ,הפנימיות והמחלקות המיון חדרי"

 . בישראל החברה

 לגורלה אישית אחריות מכל מתנערת אך ומקטרת מקטרת שנים שכבר לכך עדה אישית שאני החברה

 .אחר מישהו מאשימה ותמיד

 הכסף את שמחלק מי של מאוד ארצית החלטה זו. משמיים גזירה איננה בארץ ברפואה ההשקעה רמת

 לא פעם אף אבל שמקטר הציבור. הישראלית החברה בוחרת הממשלה ואת. הממשלה - ממיסים שלנו

 .אחריות לוקח

 בשביתת לתמוך שבמקום הציבור. מאיראן קיים לא או שכן איום בגלל - להצביע בהמוניו שהלך הציבור

 .חמדנים שהם בטענה הרופאים כנגד יצא - לרחובות איתה ולצאת האחרונה הרופאים

 לציבור יבמחו וליצמן ,הבריאות תיק את לקבל נלחם לא החרדית מהעדה מליצמן חוץ פוליטיקאי אף

 .בו שבחר םמסוי מאד

 רק מתאפשרת בישראל הציבורית במערכת מעולים בריאות שירותי מקבלים שעדיין היחידה הסיבה

 התפתחותול, תקנים העדר על לחפות כדי אנוש לכוח מעל שעושים הצוות לאנשי - גורמים לשני הודות

 - שנים כבר נגדה יוצאים שכולם רפואה אותה, אגב. העומסים את מעט שמקטינה הפרטית הרפואה

 .הציבורית הרפואה תקרוס יום באותו ,אותה ויגביל יקום מישהו באמת אם - סוד לכם אגלה אני אבל

 של הבריחה .לגאווה סיבה םה כולם של העדיפויות בסדר הנמוך המיקום למרות בארץ הרפואה הישגי

 .הזה העם על וכתם גדולה בושה היא? והבכי הקיטורים מחוזות לחיק הישר למצבו מאחריות הציבור



 

, למיון אותו מלווים או מאושפז משפחה קרוב מבקרים שאתם הבאה בפעם שאמרתי מה על תחשבו

 ".להצביע הולכים שאתם הבאה בפעם ומאידך

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 חוקטורפדו בשל  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


