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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

שגורמת לחשש ממשי , על התשישות של רופאים במשמרות ארוכות בחדר המיון, 'סיפורו של ג לפניכם

 :באיכות הטיפולמפני השמטת פרטים חיוניים או פגיעה 

מיהרנו למיון כי הכאבים היו . ושה ונימול בזרועעם אובדן תח, אשתי נתקפה בכאב עז ופתאומי בגב"

 . היא ממש בכתה מרוב כאבים, חזקים מאוד

אבל היה ניכר שלפחות חלק מאנשי הצוות נמצאים על , העומס לא היה חריג, כשהגענו לבית החולים

ולמרות הסיטואציה , הרופא שבא לבדוק אותה ממש ישן בעמידה. הרגליים הרבה יותר מדי זמן

הוא התקשה לקלוט את הפרטים : וגם מפחד. מצאתי את עצמי מרחם עליו, המלחיצה והדאגה לאשתי

 . ונאלצנו לחזור על כל דבר שלוש פעמים, לו שאמרנו

אנשים עייפים ותשושים עד . אבל החוויה עדיין זכורה לי כמפחידה, לשמחתי מצבה של אשתי השתפר

 ".בטח שלא ברפואה דחופה שבה כל פרט חשוב והערנות היא קריטית, כדי כך לא צריכים לעבוד

מיטות , האחיות, מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה הקובעת את  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 שראלי 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 , רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 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


