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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

ששלח לנו דיווח קצר בעיצומה של המתנה לסניטר שיפנה את אביו לאשפוז ', לפניכם סיפורו של י

 :בחדר מיון שהפסיק לתפקד, במחלקה פנימית

 . הוחלט לאשפז אותו, בעקבות הבדיקות .מיוןחדר הל אחר הצהריים בחמש הגיע שלי אבא"

 הועבר לא עודהוא ו, מאז שהגענו שעות וחצי ששעברו כבר . מחכים שזה יקרה, אנחנו עדיין כאן

 .שעות שלושאנחנו מחכים כבר  לסניטר רק. פנימית למחלקה

 כך אחר, אם זה לא מספיקו. טוטאלית בקריסה הםש אמר במקום הצוות, קורה מה שאלה שלי כשאמא

 .שהוסיפו ללחץ הכללי יריות מקרב פצועים הגיעו עוד

שאנחנו  ראשון חורף לא. הראשונה העולם ממלחמת שדה חולים בית כמו פה ומרגיש נראה, בלי צחוק

 ".כבר התרגלנו למראות האלה, מבקרים במיון הזה

מיטות , האחיות, הקובעת את מספרי הרופאים עודכנה מערכת התקינה לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

  ישראל אוכלוסיית

 אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה

עקב , לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק

 .פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

 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 , ללת לא רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כו

 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


