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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

חשוב לנו להציג עדות זו . חלקה איתנו את עדותה על אשפוז שעברה לפני שלוש שנים אורן עופר עופרה

, למרות ניסיונות ומאמצים שנעשו בשנים האחרונות, למרבה הצער -לצד עדויות מהשבועות האחרונים 

 :המצב לא השתנה לטובה

 מר, דאז שהנשיא לפני קצר זמן, שיבא החולים בבית' ב מכירורגית השתחררתישלוש שנים  לפני"

, לקבל שזכה המשובח הטיפול על שבחים הרעיףל "ז הנשיא .בהול לניתוח למחלקה הובא, פרס שמעון

. החולים בבית שהיתי שבהן הארוכות בשעות דומיו ועל הנשיא על חשבתי, למעשה. לו מאמינה ואני

, המדכאת, המשפילה המציאות. מותישכ ועל עלי כאן עובר מה מושג להם אין הלא – לעצמי ואמרתי

 .לחלוטין מעיניהם נסתרת, לבריאות המסוכנת

 כאבי. שלי המשפחה רופאת של במרפאה שתחילתה, הקשה החוויה את ולתאר לנסות החלטתי לכן

 ',מיד אותך לראות חייב כירורג'. מיון לחדר בדחיפות אותי לשגר אותה הביאו בחום מלווים עזים בטן

 '.לך המתאים הטיפול מה ויחליטו אותך יבדקו שבו ביותר המהיר המקום הוא חולים תובי', אמרה היא

 – כלומר, 'הולכים מיון חדר' בתוך הקשים הכיסאות אחד על עדיין ישבתי כן אחרי שעות עשרה ארבע

 עדיין שאיש כאלה או. למזלם, התמוטטו לא שעדיין כאלה או. יחסית הקלים המקרים מחכים שבו האגף

 . מצבם בעצם מה לדעת אין ולכן אותם חןאב לא

 התקף סף על שהיה צעיר לאיש מודאג אב גם בדיוק הגיע בצהריים שתיים השעה לקראת כשהגעתי

 צפוף הרפואי התיק להגשת התור. פרטיות שום המיון בחדר שאין כמובן. בתוכו ממש כבר או, פסיכוטי

 .סביבו ובעיקר מאחוריו,  לפניו םהעומדי סובלים בדיוק ממה לשמוע יכול אחד וכל ודחוק

 שיפסיק ממנו וביקש פעם מדי בו נגע אביו. ולחכות האחות חדר מול לשבת התבקש הפסיכוטי הצעיר

 חדר אל פעם מדי ניגש האב. המצוקה את החמיר שרק מה, ואמר שב הוא ',תירגע'. הרצפות את ללטף

 זיכתה לא אפילו האחות' !במחלקה מיד אותו לאשפז חייבים! התקף מקבל תכף הוא' – והזהיר האחות

 .תור ויש להתעלם יותר קל. במבט אותו



 

 ',בתור תחכו'. מיד להתקבל וביקשו, במצח מדמם פצע עם קטן לילד הורים זוג הגיעו כן אחרי כשעה

 . בעייפות האחות אמרה

 היא'  – אחרי רק חכו'. התרצתה והאחות האם זעקה '!הפצע את לו תנקו לפחות, בגן נפצע הוא'

 מסתובבים והוריו הילד את ראיתי עוד כן אחרי שעות חמש. 'אחריהם ותיכנסו', שמות שלושה קראה

 .לבדיקות מחכים, המיון בחדר

 להיראות השתדלה היא. הממיינת האחות חדר אל הוכנסתי המיון לחדר שהגעתי אחרי כשעתיים

 ומשם. דם לבדיקת אותי שלחה .בדיקות כמה בדקה. שאלות כמה שאלה. עצמה את הציגה. סיעודית

 .רופא לבדיקת לחכות התבקשתי

 לדבר הלכה. במחלקה עבודה יום אחרי הסתם מן, מותשת, ארבע בשעה הגיעה כירורגית  הרופאה

 ושלושים בארבע. קצרה למנוחה במשרדה הסתגרה. קפה לעצמה להכין הלכה. שלה הפרטי בטלפון

 התיק את כשפתחה הפטירה היא ',אוי'. אצלה לתיהתקב שש השעה לקראת. החולים את לקבל החלה

 .'דם לך לקחת שוב צריכים. הנכונות הדם בדיקות את לך לקחו לא הם', במחשב שלי

 זה על זה נושמים אנשים. מתמלא המקום, הולכים במיון הקשים הספסלים אחד על ומחכה יושבת אני

 נלחם, רועד הוא. דם בדיקת ממנו לקחת שאמורה האחות חדר מול יושב הפסיכוטי הצעיר. בצפיפות

 על קטנה חבישה קיבל הפצוע הילד. בייאוש בו נוגע אביו. פניו את מעווה, עליהם מאיים, סמויים בשדים

 .אותו לשעשע מנסה אביו. המצח

, ושוב שוב מנסה היא. ורידים לך אין: שמתלוננת, האחות לחדר להיכנס זוכה אני כשעתיים כעבור

 לא או שכן מישהי על דיון נערך, לבקר שנכנסה חברה עם מדברת כך כדי ותוך המחט את תוקעת

, יופי. היד גב, היד פרק, הזרוע אמצע. במיוחד לב אליה ששמים בלי חופרת המחט ובינתיים, הגיעה

 . להישאב מתחיל הדם השלישית בדקירה

 הספסלים על יםמצטופפ אנשים. בגלים מגיעים הבטן כאבי. הכירורגית לרופאה להיכנס מחכה אני

 . זועקים חלקם. מסתובבים חלקם. ישיבה מקום נמצא לכולם לא. הקשים

 . עליה יושבת שנתיים כבת ילדה. באלונקה שרועה אישה מביאים א"מד

 . הקשים הספסלים אחד על ומצביע האח אומר ',ותחכי כאן ושבי תרדי'

 שאני מצפה אתה איך. לזוז יכולה אל אני, דרכים תאונת אחרי אני', אומרת האישה '?עלי צוחק אתה'

 '?אשב ואני ארד

 .'התנאים אלה. "האח אומר" ,לך להציע לי שיש מה זה'

 שלי הרפואי התיק את פותחת היא. הכירורגית הרופאה אצל מתקבלת אני שלוש או שעתיים כעבור

 .'דם שוב לך לקחת צריכים'. אומרת היא ',פסולה יצאה הבדיקה'. ונאנחת במחשב

 .להיכנס לי מרשים שעתיים או וחצי כשעה כעבור. האחיות לחדר מחוץ כהמח אני

 לא זה כי, משם דם לך אקח לא אני' – ומודיע ימין בזרוע לי שהתקינו לעירוי ההכנה על מסתכל האח

 .'טוב יצא

 .שלישית פעם. שנייה פעם. אחת פעם דוקר הוא. שמאל זרוע את בצייתנות לו מושיטה אני

 .ימין זרוע על מצביע הוא ',משם אקח אני'. בי נוזף הוא ',ורידים מהבית הבאת לא'

 .להתווכח מנסה אני ',טוב יצא לא שמשם אמרת רגע לפני אבל'

 .ועושה. אומר הוא ',וריד לך לחפש כוח לי אין'



 

 .לי מבשרת היא ',אותך לאשפז החליטו'. הכירורגית הרופאה אל נקראת אני שלוש או שעתיים כעבור

 . האחיות חדר אל ניגשת אני

 .כוח לו שאין לכן קודם לי הודיע שכבר האח יגע בקול מפטיר" ,תמתיני"

 בצעקות מתפרצת, חצות אחרי כבר, כן אחרי שעתיים. הולכים מיון של הקשה הספסל על מחכה אני

 . מחלקה באותה להתאשפז מועמדת היא שגם צעירה אישה

 את מסכנים אתם. בהריון ואני תאונה אחרי אני'. זועקת היא ',הצהריים אחרי ארבע משעה כבר כאן אני'

 '!לנוח הביתה אלך ואני לי תגידו בי לטפל מסוגלים לא אתם אם! שלי העובר

 לכאן מזמין תכף אני! עלי תצעקי שלא'. הקול את מרים הוא. הכוח נטול האח את באנרגיה מציף הכעס

  '!שומעת את, אותך יסלקו והם השומרים את

 ועכשיו שעות כבר כאן אני'. לצעקות מצטרפת, תאונה אחרי הגיעה היא שגם, אחרת צעירה אישה

 שש מחכים, משהו לי יש באמת ואם? עכשיו עד עשיתם מה? ראש CT  לבדיקת אותי לשלוח החלטתם

 '?שעות

 .הכוחות כל ממנו ניטלו ששוב האח אומר ',להציע לי שיש מה זה'

 שם? ושם. למחלקה הועלתי, הולכים למיון שהגעתי יאחר שעות עשרה ארבע, ארבע השעה לקראת

 .לקצן הגיעו לא השמחות

: האינסופיות ההמתנה שעות על. מהמחלקה ההשתחררות בתהליך אותי שפקדו התלאות על אספר לא

 – לבין ובין. כתוב היה לא עדיין השחרור מכתב שלוש בשעה. אותי לשחרר ציוו בבוקר שמונה בשעה

 אל לכי. שלי הרופאים מי יודעת לא אני אבל. אותם ותשאלי שלך לרופאים כיל – ההנחיה, ההשפלות

 ההמולה. הרוח קוצר. זמן לנו אין. בואי. תבואי אל. כאן תחכי אל. כאן חכי. הרופא אל תחזרי. האח

 אפשר בהחלט, כן, התשישות. אחד לאף אישי יחס להעניק אחד לאף מאפשרת שלא פוסקת הבלתי

 לפעמים קשה ולכן הנטל תחת שקורסים הצוות אנשי כל של, לגמרי אמיתית והיא בה להבחין היה

 .ראה לא ודאי פרס מר זה כל את, עליהם לכעוס

. משולשל שימוש בית חלק לא שהוא. מאיים חיידק עם חולה עם בחדר שכב לא שהוא ספק לי אין

 בן שראו. שמו את שזכרו .בכבוד  בו שהביטו. בעדינות אותו שבדקו. לו שהסבירו. בנועם אתו שדיברו

 .כיאות בו שנהגו. פרט לכל לב ששמו. מקרה ולא אדם

עודכנה מערכת  לא 6791 שנת אזמ".אלה לכל וראויה זכאית, נשיאה אינני אם אפילו, אני גם אבל

 חיוניים נוספים בבתימיטות האשפוז ואמצעים , האחיות, התקינה הקובעת את מספרי הרופאים

 איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים

 טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר

הכנסת  עקב פיזור, לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים

 .והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

 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


