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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

על החוויה המטלטלת שעבר אביה בבית החולים כשלא היה מי , לוונשטיין יעלסיפורה של לפניכם 

 :והוא הופקר לגורלוחפציו נגנבו , שיעזור לו לגשת לשירותים

 ?הנוראים הימים נגמרובאמת  האם"

, בקהילה עובד ,(77בן ) משה את לעזרה גייס ,עברית עבודה של נלהב חסיד ,אבא. אבי חלה באביב

 .לעזרתו, (55בת ) ואותי

 .קצרה לחופשה יצאתי בסוכות

לבית  הגיעו ואבא משה .באמבולנס דחוף אשפוז על המליצה בבית שביקרה ורופאה ברע חש אבא

 .לבדוק אותו ניגש שרופא עד שעות שש מיון בחדר והמתינו ,דחוף באמבולנס החולים

 .פנימית במחלקה אבא אושפז ,נוספות שעתיים יאחר

 לרדת עליו שנאסר נכתב מיטתו על .עזב ומשה ,לבד שעות מספר שיסתדר למשה הבטיח אבא

 .לבד מהמיטה

: שחשוב להוסיף רפואי פרט .לבקשתו נענה לא איש, לשירותים לגשת עזרה שעה במשך ביקש אבא

 ניגש רב ובקושיקם  אבאובכן , לא היתה ברירה. כלומר הצורך היה רב, לווריד משתן חומר לו שניתן

 .לשירותים

 .וסנדליו מיטתו נעלמוהסתבר לו ש, כשיצא מהשירותים

 בית את עזב ,יחףכשהוא ו ,הרטובים בגדיו על ברישול הניח אותה ,חלופית מה'פיג לבד לקחהוא 

 .במונית החולים



 

 מהשכלה פחות לא שלך ההשכלה את מכבדתאני  .רב קשב יךלדבר מקשיבה אני ליצמן הרב כבוד

 .רפואית

 יאשרו הקופות עוד כל) וחשובות נכונות MRI-בדיקות ה בתחום שלך בטחותהשה מאמינהאני 

 (.למבוטחים כספית התחיבות

 מכשיריכמו בהוספת , טכנולוגיבאופן  לפתרון ניתנת לא הציבורית הרפואה במערכת יהשהבע יתכן האם

MRI מיון חדריב ומחשוב? 

 "?לחברו אדם שבין למצוות הנוגעות בשאלות דווקא אלייך לפנות נוכל האם

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים נוספים בבתיהאשפוז ואמצעים חיוניים 

 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 שראלי 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


