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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

כדי לתת לאנשים פתרונות במצבי , שמציע להשקיע יותר ברפואה בקהילה, ארילפניכם סיפורו של 

הוא פשוט לא נמצא בעדיפות , זה לא רעיון חדש. חוליםים להיות מטופלים מחוץ לבתי חירום שיכול

בקהילה מתנקזים לבית  וכך כל המקרים שאין להם מקום, נת משרד הבריאותגבוהה במיוחד מבחי

 :מעמיסים על הרופאים וגורמים סבל מיותר לחולים, החולים

 ,וצפיפות ותנועה וצעקות אור, בכאבים, מןייא שלא סיוט, בית החולים של במיון מיומיים יותר שכבתי"

 .לרגע לנוח אפשר ואי

 אמור היה םמטומט לגמרי לא שהוא אדם וכל ,השחירו שלי ברגל האצבעות האלה היומיים במשך

 .בעורקים חיים מסכנת חסימה לי שיש לזהות

 מקצועית, טובה ממש מחלקה) דם כלי למחלקתאותי  והריצו ,מתמחה לאיזה נפל האסימון יומיים אחרי

 .חיי את הצילו יותר או פחותו בדחיפות אותי רותצינ שם( וקשובה מכבדת ומאוד לאללה

 כל את להריץ שבמקום כך הטכנולוגיה את למנף אומר שזה ,צנטרילזציה דה הוא הפתרון לדעתי

 .יתבב אפילו או ,וישתכללו שילכו במרפאות לויטופ מהם ויותר יותר ,למרכז החולים

 .הצדקה שום לו אין מזמן שכבר ,סבל םרוגו, תעשייתי, מיושן הוא חולים בית של המודל

 הוא שבה וחצי לדקה רופא לפגוש בשביל שעות כמה לחכות צריך ואז לביקורת בא אני חודשים כמה כל

 .יותר או פחות ,המוניטור מול מפהק

 ."מכלום עומס ומייצר, מטומטם אפילו, טיפשי זה

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 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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


