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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

חוסר התקשורת  -בעיקר . על היחס שקיבלה אמא בזמן אשפוז בבית החולים', לפניכם סיפורה של א

והרדיפה הבלתי פוסקת , ורות מהמטפלים לגבי מצב האםחוסר היכולת לקבל תשובות בר, עם הרופאים

 :אחרי אנשי הצוות כדי לקבל טיפול ותשובות

 דלקת של סיבוך או שהוא משהו בגלל מאושפזת, חולים בבית האחרון השבוע את 'בילתה' שלי אמא"

 .תסכולים מלאה אני אבל!( איי) הביתה יצאה היום. יודעים לא עדיין - נוספות גרורות או ריאות

 הרבה הרבה ראיתי כבר) לגמרי סבירה במקום והשהיה טוב רצון ומלאי אדיבים היו כולם אחד מצד

 תשובות לקבל מצליחה לא שאני שהרגשתי מכך הקירות על טיפסנו אנחנו, שני מצד(. גרוע יותר הרבה

 בגלל האם, יודעים לא בעצמם שהם בגלל זה האם לי ברור היה לא. כלום על ומלאות מסודרות

 חושבת אני בדיעבד. ניהולית בעיה איזושהי שזה או, מפורט מידע לחולים לתת צריך שלא המחשבה

 כשחזר והבוקר בחופשה היה המחלקה שמנהל הבוקר לי התברר - האחרונה הסיבה של שילוב שזה

 שבאופן מרכזית אחת דמות אין. טיפולי רצף מספיק שאין והעובדה - אחרת להתנהל התחילו הדברים

 .איתנו מדברת קביע

 וברוב פעמים וכמה כמה להתאשפז זכינו כבר שלנו הילדים עם. באשפוז שלנו הראשונה השהייה לא זו

 בכיר מספיק שמישהו בשביל רק קשרים מני כל להפעלת נזקקנו פעמיים. דומה היתה החוויה המקרים

-האורתו המחלקה היה הדופן יוצא. ומסודרות מקיפות תשובות לנו ולתת איתנו לשבת כדי דקות 5 יפנה

 . הזה במובן אחלה ממש שהיו, באיכילוב אונקולוגית

 לא שאנחנו העובדה, ומדאיג רע לפעמים הוא כמה משנה לא, המידע את שקיבלנו שברגע הוא הקטע

 מראש עדיף לא. נמצאים שבה המתח מרמת משמעותית מפחית וודאות-אי של בערפל מסתובבים

 ?הזה המתח כל את למנוע



 

 תרופות שיתנו. הצוות אנשי אחרי רודפת עצמי את מצאתי( הזמן כל ממש) הזמן כל - משני ותסכול

 שיתנו; שעות 5 לפני רופאים בביקור שאמרו כפי לצילום אותה שיקחו; כאבים משככי לה שיתנו; בזמן

 ; שעה לפני שביקשתי שמיכה לה שיתנו; לתת ששכחו צהריים ארוחת לה

 ".הזמןמ %55 שלנו ליווי עם ולא לבדה שם היתה היא אם בה הטיפול טיב היה מה ברור לא לגמרי

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"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל 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, להתגייס למטרה ולהפציר בכם לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


