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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

שמדגים מה קורה כאשר רופא מומחה אחד חולה ואין מי שיחליף אותו , 'חיימוביץ גלסיפורו של לפניכם 

כשהוא ממשיך לסבול , כדי לגשת לרופא במקום הרבה יותר רחוק, הוא נדרש לחכות הרבה יותר זמן -

 :מכאבים קשים

 .מעצבן אבל, יק'קטנצ סיפור"

 אז, ארוכה אטלנטית-טרנס טיסה אחרי יומיים קרה זה) הגב לי ונתפס הגורל רצה דצמבר חודש באמצע

 שתימא לפינוקים וזכיתי כאב מרוב מהמיטה לקום הצלחתי לא שלם יום במשך(. לכך קשר ויש ייתכן

במרפאה של  'דחופה רפואה' למחלקת ללכת כדי זמן למספיק להתרומם הצלחתי למחרת. והילדים

 הקופה של לאורתופד לפנות והמלצה כדורים לי שנתן אורתופד אותי קיבל שם, קופת החולים בצפון

 .סביר היה כאן עד. השנה הגב לי שנתפס 4-או 3-ה הפעם תהיהי זו שכן, למעקב

 פנוי תור היה לשמחתי. בקריות, מגורי בעירה במרפא תור לי הזמנתי הקופה של האינטרנט אתר דרך

 דחו ולכן חולה שהרופא לי להודיע התקשרו, התור לפני ימים מספר. המקרה אחרי שבועות שלושה 'רק'

 ינוארב 4/ בתאריך והנה. ינוארב /3 לתאריך, נוספים( זוכר לא? שלושה או) בשבועיים התור את לי

 היא, לשאלתי. מבוטל התור ולכן 'חדשה להודעה עד' חולה שהרופא לי להודיע מהמרפאה התקשרו

 תור לקבוע מנת על הקופה של למוקד להתקשר עלי מוטל ולכן, במרפאה מחליף/אחר רופא שאין ענתה

 .אחרת בעיר הנראה ככל, אחר לרופא

 לו אין חולההוא  שאם, אחד אורתופד רק יש תושבים אלף 00-מ למעלה מונה אשר  שבעיר יתכן כיצד

 ? מחליף

 רגליי את לכתת עלי יהיה לשם, אחרת בעיר יהיה הנראה שככל  רופא עכשיו למצוא עלי מוטל ומדוע

 ?הדואב וגבי

 ."..יבריא כשהרופא, שוב אנסה אולי. חדש תור לי קבעתי לא בינתיים. התייאשתי פשוט הזה בשלב



 

מיטות , האחיות, מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה  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

 .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


