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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 העומס החמור בחדר המיון בבית החולים וולפסון בשבוע : Mynetלפניכם דיווח שפורסם באתר 

 :על הרצפהנאלצו לשכב חלקם , ומשום שלא היו מיטות פנויות, שעות ארוכות המתינוחולים . שעבר

 לחדר האחרונים בשבועיים שהגיעו חולים. בחורף המיון בחדרי הקבוע העומס ואיתה כאן כבר השפעת"

 בספסל הסתפקו ולעתים, פנויה למיטה רב זמן להמתין נאלצו כי מתלוננים' וולפסון' חולים בבית המיון

 .הרצפה על שנפרסה שמיכה או

 הם. מווירוס שסבל מאחר המיון לחדר 00ה־ בן בנה עם שעבר בשבוע הגיעה מחולון פנחס אורלי

 לא כי שעות 00 עוד מיון בחדר להישאר התבקשו אבל, לאשפוז שהועברו עד שעות 00 כמעט המתינו

 .עבורו פנויה מיטה נמצאה

 יכולה לא חלילה אני'. האם מספרת, 'לרפואה אחת מיטה בלי מקום אפס עד מפוצץ היה המיון חדר'

 בלי מטורף בלחץ המרץ במלוא עבד הצוות כל, סיגריה עישן או קפה כוס לשתות ישב שם שמישהו לומר

 .בעומס לעמוד הצליחו לא הם זאת ובכל, לרגע לעצור

 במצב אנשים להשאיר מסוגלת לא שהיא אמרה, הלכה לא אבל משמרת שסיימה אחות שם הייתה'

 יכלו לא לאשפוז אפילו. עמוס היה המיון חדר, שם שהיינו השעות 02 כל לאורך'. פנחס מספרת, 'כזה

 .'פנוי מקום שם היה לא כי, אותנו להעביר

 אותן פרסה, המיון חדר מצוות שמיכות ביקשה היא. מיטה לו לאלתר אורלי החליטה בנה של מצבו עקב

 .הלילה את החולה בנה העביר וכך, הרצפה על

 מתרעמת, 'ברירה לי נשארה לא לכן, לשבת היה יכול לא ואפילו גרוע הרגיש בני, חמור מחדל זה'

 יכלו שבקושי קשישים שם היו? הרצפה על ישן חולה 0005 שבישראל, כזה מצב לתאר יכול מי'. פנחס

 .'אונים חסרי היו כולם, הלב את שבר ממש זה, כיסא על לשבת
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 למספר מעבר הוא הפונים מספר בו ממצב נובע המיון בחדר העומס': נמסר' וולפסון' חולים מבית

 באופן מאפשר שאינו הפנימיות במחלקות גבוה אשפוז משיעור כתוצאה וכן, במיון הטיפול עמדות

 ".'לאשפוז הזקוקים המיון מחדר חולים קליטת זמני

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

 .טחוןהבי 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


