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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

ושלחה לנו בתגובה את " מכתבים לבריאות"קראה סיפורים קודמים בדף של , אחות בבית חולים', ס

 :לההתיאור הבא של העבודה היומיומית המפרכת ש

 ורופאים אחיות. אנחנו רגילים? עליו מדברעוד  מי, העומס. הזוי בישראל בריאות מערכת של מצבה ,כן"

  .מצב בכל מסתדרים

 יש ואם אחד ר'סטאז מתמודדעם כל הבלגן  ,ויותר חולים 54 עם ,פנימיות שבמחלקותעל זה  תגידו מה

 רק . עובר כל גבול כבר העומס כאשר כונן להזמין אפשר בגדול ,כן ?יש עוד רופא אחד שעוזר ,מזל לו

  .שוב להתייצב כמובן עליו בבוקר ולמחרת ,עבודה שעות 0/ לפחות אחרי הזה כונןהש

 שהוא איזה יש יום מדי .יורד התקציב ,עולות הדרישות. יום מדי מתגברות ואחיות מרופאים הדרישות

 בהתאם לפעול מנת על מינימאליים אמצעים לך שאין רק ,פיו על לפעול מתחייב שאתה חדש נוהל

  .פחות לא כועסים המבקרים ,כועסים החולים .לנוהל

 הסיבה הייתה מה להבין מצליחה לא ופשוט במחלקה לתחנה בדרך עצמי את תופסתאני  לפעמים

 עם מה, וזה זה בבקשה לי יתביא ,וזה זה מאושפז איפה לשאול אותי עצרו בדרך כי ,לשם שהלכתי

 למקום שכשמגיעים פלא לא. הרגיל במצב ,יותר לא ,שניות 0/ שלוקחת הליכה תוך זה וכל ...שלי אמא

 . לשם הגענו למה בכלל זוכרים לא הרצוי

 לעצור זמן יש מיל אבל .איתם קורה מה לדעת מינימוםבו טובה מילה ,יחס רוצים ,מסכנים החולים

 ?לו הדרוש זמןאת ה חולה לכל ולהקדיש

 השעות כל עםהיא ש והאמת ,את הטענות להשתיק מנת על משכורות לנו מעלים פעם מדי ,נכון

 מה שאנחנו רוצים זה. רוצים שאנחנו מהלא  זה אבל .רעה לא למשכורת מגיעים משמרותהו הנוספות

 "...חצי-חצי ולא 00%/-ב הכל את עשינו םשהיו ולדעת שקט מצפון עם הביתה לחזור



 

מיטות , האחיות, הקובעת את מספרי הרופאיםעודכנה מערכת התקינה  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 , 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


