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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

 דרך שמיעה לבדיקת תור בקביעת התלאות על, באפריל אלינו שהגיע גוטפריד דנית של סיפורה לפניכם

 :היקרה הפרטית האופציה היא, כרגיל, המושיעה. החולים קופת

 5 כעבור. תקשורת קלינאית טיפול לפני שמיעה לבדיקת נשלח שנה לפני. קל שפתי עיכוב עם שלי הבן"

 (.20/5 לספטמבר) תור קיבלנו חודשים

. מחרחרת ונשימה, כרונית נזלת לו יש, בלילה נוחר הוא כי גרון אוזן לרופאת הלכנו שבועות כמה לפני

 .השמיעה בדיקת על שנחזור ביקשה הרופאה

 : במוקד לי שהציעו א"בת מכונים לשני כל קודם פניתי

 עוד אותם לנסות ושצריך, בכלל תורים שאין לי נאמר. אביב ברמת( לאורתופון שייך) מזורפון מכון. /

 .שנה חצי

 .20/2-ב הם הפנויים הראשונים התורים - איכילוב. 2

 .20/6 בדצמבר רק תור להם יש - בשניידר הפעם, לנסות המשכתי

 תור לי שהציע בגבעתיים אורתופון מכון: במוקד לי שהוצעו הכללית של מכונים לעוד המשכתי כ"אח

 .ביולי

 .5 לגיל מתחת ילדים מקבל שלא בחולון אודיוקליניקל מכון

 .באוגוסט תור שהציע בחולון מיתר מכון

 ילדים בודק לא או, (מסתבר) הכללית עם עובד לא מהם אחד שאף פרטיים מכונים בעוד ניסיתי לבין בין

 . 3 בני



 

. כולם את פרטי באופן כן אבל הכללית לקוחות את מקבל לא, ברק בבני קול גלי מכון. דבר של בסופו

 ".יומיים בעוד תור לי הציעו, שקל 280

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

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

 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 , 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


