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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

חולים גריאטריים בבית  היחס המשפיל שמקבליםעל , ישי נצר סמדרשל  עצובהה העדותלפניכם 

 :החולים

 ? עכשיו עד ראיתי מה אז"

 . דליפה בו יתהיה כי סופרמרקט של ניילון משקית שעות 4 למשך מאולתר קטטר ראיתי

 . למסדרון פתוחה ובדלת וילון בלי בגדיהם מכל דמנטיים חולים של הפשטה ראיתי

 מפלצתיים למימדים להתנפח רגליו לשתי שגרמה רפואית בטעות אותי לשתף שביקש חולה ראיתי

 לסור ממני שביקשה אחות וראיתי, הרופאים ל ידיע שניתן בכדור טעות בגלל צהובה דלקת ולדלוף

 .מקבל שהוא הכדורים על לשאול לו שמותר בטעות יחשוב שלא כדי חולה מאותו

 או ממצאים על שאלות ישאל ולא לבד שיטפל שלו באמא לטפל שרוצה שמי שצרח מחלקה מנהל ראיתי

 .תרופות

 את לחפש שהלכה קיוןינ ועובדת במטבח האוכל ובפינת במסדרון וחצי שעה במשך צואה שביל ראיתי

 .לנקות צריך גם שמלכלך שמי להטיף בכדי גלגלים כסא על משם אותה לגלושג החולה

 חום' ובסופו עמודים 21 של שחרור מכתב וכותבים מושג להם שאין להודות מוכנים שלא רופאים ראיתי

 .'ידועה לא מסיבה

 צורך אין כי, לשלם הפסיק הלאומי הביטוח אמא של למטפלת אבל קורסת בריאות מערכת ראיתי

 . 'השגחה' יש .חולים בבית סיעודי בטיפול

 ניילון שקית שתקשרו עדיף, זו מעצה תשכחו במקרה ואם ,1026 בישראל תזדקנו אל .ממני קטנה עצה

 ."לכם שתדאג המדינה על שתסמכו לפני שנייה ראשכם סביב



 

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

 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


