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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

. אחת המשימות החשובות ביותר של הפרויקט היא יצירת הבנה משותפת בין המטופלים לצוות המטפל

וקיבלנו לא מעט תשובות על הקשיים שניצבים בפניהם  ,ביקשנו מרופאים לספר לנו על תנאי עבודתם

, שמסבירה שלא מדובר רק בקשיי פרנסה, רופאה בפריפריה, לפניכם סיפורה של שני .לאורך הקריירה

 :אלא גם בהתמודדות לא פשוטה של שאר בני המשפחה

 . בבית חולים בדרום ילדיםמחלקת ב פלוס-היהשני בשנתי מתמחה ואני שני לי קוראים"

 למי שהובטח הבריאות משרד של תמריץ, מענק קיבלנו, אחרי שביתת הרופאים האחרונה, אז נכון

הבטיחו לנו שנקבל החזר על ) הכנסה למס עבר ממנו 84%-אבל קחו בחשבון ש ,בפריפריה שיעבוד

 כרגע - זאת עםו, מגורים על במרכז שגר ממי פחות הרבה משלמת אני, ונכון ;(שעוד לא קיבלנו, המס

 . עצבני במינוס שלנו הבנק חשבון

 .לעזור יכולה מאוד לא - במרכז שגרה - המשפחה ואפילו ,בשכירות גרים ואנחנו משלנו דירה לנו אין

 או משמרות הכוללת בעבודה לעבוד יכול לא הוא .שנה מחצי יותר כבר עבודה למצוא מצליח אל בעלי

 מאותה מהפרק הם גם יורדים שים"מוצ או שישי ימי .שלי התורנויות בגללרצופות  עבודה שעות 22

 ההורים אחד עםתוכל להיות  שלנו שהילדה כדי מורה משרת מעין למצוא צריך הוא ובעצם ,הסיבה

 ... אותה שיגדל שלה

 הורדות אחרי)בחודש  ח"ש 21,222 -ל גם מגיעה אני תורנויות של בתקופה, נכון :המשכורות לגבי

 שאעשה בתנאי זה אבל, ('וכו ילדהאמא ל ,עזה בעוטף מגורים בשל רבות זיכוי ותדנקו יש ואצלי, כמובן

 . יותר ולפעמים, בחודש תורנויות 5-6

משלמים  לא עדייןבתקופה ש, לידה מחופשתכשחזרתי  לעבודה הראשון בחודש - האוזן את לסבר כדי

 ,בחברה כטכנאי הרוויח שבעלי ממה פחות... ח"ש 0222-מ פחות קיבלתי, עושיםאנחנו ש התורנויותעל 

 מי עוד שיש להאמין לא. נסיעותדמי ו 'פריפריה תוספת' אחרי וזה... התמחות או 'סטאז וללא לימוד ללא

 ".שבדרך הקשיים את רואה ולא שקלים אלפי מאות מרוויחים שאנחנו שחושב



 

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 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 לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


