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 ,שלום רב

אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית של " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת , האישיים

מבתי  במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים. הבריאות להעניק להם טיפול הולם

אנו . ום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, החולים

תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות 

  .כדי לתקנו

בהמתנה , את קורותיו עם אמו במרפאת עיניים ופרסם בפייסבוקשצילם , סיפורו של יאירלפניכם 

 : גבראינסופית לרופא וייאוש הולך ומת

 העיניים במרפאת עכשיו איתה נמצא אני. שלי אמא היא הפריים של השמאלית בפינה העצובה האישה"

 . הימנית בעין בעיה לה יש. כרם עין הדסה החולים בית של

, הזה במסדרון, כאן אנחנו עכשיו ועד מאז. 12:22-ב הגענו. בבוקר 12:11 לשעה נקבע לרופא התור

 . להיבדק תורה שיגיע בסבלנות ממתינים, בעיניים בעיות עם זעופים באנשים שמפוצץ

 מתי מושג לה אין. כריזה מערכת אין. וכלום. שעות וחצי חמש כבר כאן שהיא שאומר מה, 11:51 השעה

 הם. לנשום זמן להם אין. משוגעים כמו עובדים הרופאים. לשירותים ללכת חוששת היא אז, תורה יגיע

 בהתחלה. להטענה שקעים במסדרון אין. הטיפול חדרי על מתדפקים אנשים מלא. מאוד נחמדים כולם

 שלי אמא אז אבל, שלישי עולם מדינת על מגוחכת בפארודיה שאנחנו, מצחיק משהו בזה שיש חשבתי

 "...לבכות התחילה

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים חיוניים נוספים בבתיהאשפוז 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

 .הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי עקב פיזור, 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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542123349317912&set=a.135013370028914.1073741829.100005607547064&type=3&theater&notif_t=like&notif_id=1473254270492988


 

 .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


