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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

מתוך הבנה שקריסת מערכת הבריאות , שיח בין מטפלים למטופלים-ליצור דו אנחנו ממשיכים במאמצים

ביקשנו מרופאים . אלא קובעי המדיניות, אים והאחיותמקשה על כולנו והאחראים למצב אינם הרופ

בכמה . והנה תשובה נוספת שהגיעה אלינו ,והקשיים שניצבים בפניהם לספר לנו על תנאי עבודתם

על קשייו הכספיים ודרך החתחתים שהוא עובר בדרך , סטודנט לרפואה, וני'מילים קצרות מספר לנו ג

 :להפוך לרופא בישראל

 דוקטור ותואר המוח במדעי ראשון תואר יש לי. 06 בגיל התחלתי .לימודיםשל  שנים 8 אחרי אני"

 .ראשון תואר לבעלי לרפואה

  .שלי המשפחה על נטל היוויתיו, לחודש ח"ש 0,000 בממוצע הרווחתי לעבוד שהצלחתיהזמן  במעט

 .  שקלים אלף 00 של בחובות אניולכן , לרפואה לסטודנטים מחיה מלגותבכלל  איןבארץ 

אחרי כל  .לשעה שקלים 00-00 של בתעריף משכורת לראשונה וארוויח ,'הסטאז את אתחיל במרץ

 ".זה מה שאקבל על העבודה, שנות הלימודים וכל ההשקעה

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

 .ת מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירו, 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 .יים ותומכות באיכות החייםמאריכות ח, 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


