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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

שבוע שבו אנחנו מעלים על נס את עבודת הרופאות  -" מלאכים בלבן"הפרויקט הכריז על שבוע 

כדי להעניק , שעושים מעל ומעבר בתנאים לא פשוטים, האחיות והאחים וכל הצוות הרפואי, והרופאים

שביקשה להודות באופן , כך סיפרה לנו נועה. לחולים את הטיפול הטוב ביותר ועידוד בתהליך ההחלמה

 :אישי לרופא שלה על המסירות והאכפתיות

 ומקצועי יסודי, אחראי הכי הרופא הוא, כללית ח"קופ של אהרונוב מרפאת מנהל, סולומון אריה דוקטור"

 .מעודי שפגשתי

 שיברר מוןוסול דוקטור על לסמוך אפשר, נקודתית מחלה או שגרתי ביקור בסתם מדובר אם משנה לא

 .במיוחד יסודית בצורה מדובר במה

 אומרות התוצאות מה להסביר כדי ישר מתקשר סולומון דוקטור, דם בדיקות של תוצאות מגיעות כאשר

 .הלאה לעשות ומה

 הרופאים עם ובקשר החולה בשלום לדרוש מתקשר הוא, אשפוז שדרשה אקוטית מחלה בזמן

 .במחלקה בו המטפלים

 שאפשר כאלה רופאים שיש טוב אבל, ומגרעות קשיים מאוד מהרבה סובלת ימינו של הרפואה מערכת

 ".עליהם לסמוך

 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

 .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 שראלי 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


