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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

ובו היא מתארת כמה קשה , שפורסם לראשונה בפייסבוק, של אסתר קרמר סיפורה הנוגע ללבלפניכם 

ותלויה בזמנן , לא יכולה להתנייד באופן עצמאי, ההתמודדות בחדר המיון כשאת מרותקת למיטתך

 :הפנוי המוגבל מאוד של האחיות העמוסות

 .בנוירולוגיה. מאושפזת אני שוב אז"

 .המיון במסדרון מיטה בלתייק, בנוירולוגיה מאושפזת באמת לא אני הפעםש רק

, החפצים את להניח מקום ללא, פרטיות מינימום ללא, מחיצה ללא, פרגוד ללא, לציבור החשופה מיטה

 .אותי שמלווה נועיתלקל מקום וללא

 . החולים בית של הגלגלים כיסא לחסדי נזקקתי ואני, ברכב נשארה נועיתהקל

 .חולים בבית חסדים איןש כנראה רק

 מעל. 'מעט עוד' לי אמרו, לשירותים לצאת קשתייוכשב, שאני זקוקה לו מחאתי למרות, נלקח הכיסא

 . אותי קחוישי לחכות שעה

 …הוגן לא כך כל, נזקק כך כל, תלותי כך כל מרגיש זה

 .מוגבלויות עם באנשים התחשבות של מינימוםאין 

 .לקחת יכולה לא אני מים כוס אפילו

 .מים מעט עם כוסית לי נתנה האחות, צום שעות 21-ו, ותחנונים בכי אחרי

 ."1226 ישראל. כרם עין בהדסה מיון חדר נראה ככה

https://www.facebook.com/ester987/posts/1289118171129099


 

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

 נו נמשיךא .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


