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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

במצבי  הבנה טובה יותר בין מטופלים למטפליםאחד הדברים שהכי חשובים לנו בפרויקט הוא להשיג 

, רופאה בבית החולים סורוקה', חנה אדלר לזרוביץ. אפשריומדי פעם אנחנו שמחים לגלות שזה , לחץ

 :(דיעות אחרונותבדף של יפורסם לראשונה )כותבת על רגעים של חסד במשמרת ארוכה ומייגעת מאוד 

 .בלילה 1:22"

 .1 עוד רק נשארו, שעות 11 כבר רצוף עובדת

 ...זאת בכל כי, נחמדה להישאר וגם! לטעות לא רק. לטעות לא כדי רנותע על לשמור מנסה

 .זמן מלא מחכות הן, נעים לא. אחת עוד ואחריה, אחת עוד. משהו לאכול, קצת לנוח רוצה

 .בתור לבאה קוראת

 .לבדיקה שעות 4 בחוץ שחיכו אחרי זוג נכנס

 .'כיף כיף' בידם. מחייכים

 . 'בשבילך זה, קחי'

 '?מה'

 '?זה את עושה את איך. לך הכבוד כל. רעבה בטח את, מהחדר יצאת לא פה שאנחנו מאז'

 .בוכה כמעט. בהלם אני

 ... אחרת היא התגובה כלל בדרך

https://www.facebook.com/yediotahronot/photos/a.163280257033486.41864.137106982984147/1398900320138134/?type=3&theater


 

 .אותי גם לראות הצלחתם שלכם המצוקה שמתוך ,טובים אנשים תודה

 ."שלמה רפואה

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 של מערכת שמוענקים לתקציב ולקשיים 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 הבציפיי

  "לבריאות מכתבים" צוות


