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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

שביקש להודות , לפניכם סיפורו של הארי. לחולים את הטיפול הטוב ביותר ועידוד בתהליך ההחלמה

ולציין לשבח את הצוות בבית חולים בילינסון שעושה כל מאמץ לעזור למטופלים ולמלווים שלהם 

 :בתנאים הקשים של טיפול אונקולוגי

 הרבה 'ביליתי' האחרונה השנה במחצית. הבריאות מערכת על התלונות שרשרת את ששובר סיפור זה"

 המטופל הייתי אני שלא כיוון(. דוידוב בית) בילינסון חולים בבית אונקולוגי-המטו יום אשפוז במחלקת

 .המחלקה מאנשי להתרשם זמן מספיק לי היה

 דואגים באמת אלא ,מהמטופלים להם אכפת כאילו פועלים שלא אחד ואח אחיות של בצוות מדובר

 . הטיפולי כתפקידם לי שנראה ממה מעבר הרבה לרווחתם אישית

 להתייחס כדי חשובים מדי יותר אנחנו' לומר שבא 'מודיעין לא כאן' השלט את מכירים. שם נעצר לא וזה

 ראיתי פעם ולא לפנות לאן מלא הסבר כמינימום מקבל דרכו את שאיבד מי כל שם אז, טוב? 'אליך

 . הנכון למקום אותו ומלוות קמות פשוט, במקום להתמצא הפונה של ביכולתו מאמינות שלא פקידות

 בתרבות תלוי בטח זה, שם הכלל כנחלת נראה הרפואית במערכת המפתיע ולצערי החיובי שהיחס כיוון

 ".במינם מיוחדים אנשים חבורת שם התאספה שסתם או שם הנהוגה הארגונית

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 שפוזא 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

 .האחריות נמצאת בידיכםכעת . 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 םלטיפולכ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


