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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

שמזכירה לנו שכאשר רופאים חולים ואין מי שיחליף , רופאה מתמחה בכירורגיה', סיפורה של אלפניכם 

שלהם וגם את בריאותם של -ולסכן גם את בריאותם -ת הם נאלצים לבוא לעבודה בכל זא, אותם

 :החולים

, גבוה חוםאבל התעוררתי עם , בתקווה להתאושש היום כל ישנתי. הקודמת הייתי חולה בתורנותכבר "

 ?מה אפשר לעשות. אותי להחליף שיכול מי איןש כנראהוידעתי ש ,ביום למחרת ורנותהיתה לי עוד תו

בכירורגיה קשה . אבל כמעט בלתי אפשרי למצוא מישהו אחר שפנוי, חוץלכאורה אפשר לבקש תורן 

 -חולה או לא  -כך שאם אין מי שיחליף אותי , למצוא מתמחה שלא נמצא בדיוק לפני או אחרי תורנות

כל המתמחים נאלצים לעשות תורנויות , אנשים לפעמים לא מודעים לזה שבבית חולים. אני חייבת ללכת

 .ולא רוצים להזניח את המטופלים, אין מי שיחליף. לנו ברירה פשוט אין. עם חום

לא . הם נהדרים. וחברי המתמחים עשו שמיניות באוויר כדי להחליף אותי, בסופו של דבר היה לי מזל

וידעתי היטב שאני עלולה להדביק את , שעות על הרגליים 16היה סיכוי שאתאושש אחרי עוד 

 .קולגות שליאני אסירת תודה ל. המטופלים שלי

 שמטפל מיש עקום זה. זה לא פתרון, אבל עם כל הכבוד למסירות ולאכפתיות של החברים בעבודה

 צריכים הםש, זה לא הוגן. לשוחות חברי אלא המערכת קברניטי אינםבעיות כאלה בסופו של דבר ב

 ".כדי שהמערכת תתפקד נוסף עומס עצמם על לקחת

מיטות , האחיות, התקינה הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה מערכת  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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל אזרחיו אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .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


