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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 מותו של אביה שיכול היה להימנע לו הרופאים בחדר המיון היו , סיפורה של נתנאלהלפניכם 

 :ולא בקהילה, במקום קרדיולוג מייחסים לו יותר חשיבות ומתעקשים על בדיקת

 .יחס וחוסר מרשלנות חודשים 4 לפני נפטר אבי"

  .בהצלחה עצמו עבר הניתוח .חולים בבית מעקפים ניתוח עבר אבא

על  נשלח הוא. בחזה חזקים כאבים והרגיש בטוב חש שאינו אבא אמר, לאחר הניתוח חודשים שלושה

  .למיון בדחיפות שלו המשפחה רופא ידי

 מעבר .כזו רפואית היסטוריה עם לאדם הדרוש יחס או בדיקות ללא שעות 5-כ המתין למיון כשהגיע

 הביתה אותו ושלח בסדר שהוא בטענה אותו לבדוק רצה לא הוא ,הרופא את פגש סוף כשסוף ,לזה

 .קרדיולוג בדיקת בלי אפילו

 שילך טוב ימשיך לא להרגיש הוא ושאם תקין לא שזה לו ואמר ,מהרשלנות בשוק היה המשפחה רופא

 . שבת שומר אדם היה ואבי ,שישי ביום היה זה. החולים לבית שוב

 שהיה יכול משהו זה לצערנו. לב דום וקיבל התמוטט והוא קרס שלו שהגוף כנראה שבת במוצאי

 ".אחראים יותר היו הרופאים רק אילו להימנע

מיטות , האחיות, מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את  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 4162עדת גרמן משנת מסקנות ו .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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי 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


