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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

מנסה להתמודד בצורה הומוריסטית ואופטימית עם , "מרשם"רופאה וחברה באגודת המתמחים , יעל

 : הבעיה של מתמחים תשושים אחרי משמרת המסכנים את חייהם בנהיגה הביתה

 ...מתאונה מישהו פה להציל סיכוי יש אם"

 דקה בלי רציפה לעבודהשעות  02, לערות 01-ה בשעה) האחרונה התורנות אחרי שקיבלתי טיפהנה 

 :ככה הביתה מגיעה אני לעזאזל איך בקול שהתלבטתי בזמן ,(ראש הנחת של

 !גרעינים פיצוח

 .עובד. בדוק. קבוע שקית באוטותחזיקו 

 ....מתורנות חזרה הנהיגה בזמן לפחות. למטה כאן נתעורר בואו, למעלה שם יתעורר שמישהו עד אז

( כאלו חסרים ולא) דקה לישון הספקתי לא בה תורנות כלב, לפני שהתחלתי להשתמש בטריק הזה

 01-01למשל  ערה שארילה מסוגלתאני : למדע זה מה את להפוך הספקתי ממש. ההגה על נרדמתי

 החולים מבית נסיעה ותדק 01 במרחק וביתי) לחלוטין שליטה נטולתאני  מכן ולאחר ,נסיעה ותדק

 והצלחתי הקצתימתוך אלה  אחת פעם. נסיעהה במהלך יקיצות 00 ספרתי אחת פעם .(פקקים כשאין

... השוליים בתוך כבר רכב כשחצי הקצתי אחרת פעם, חד לסיבוב כניסה תוך להאט האחרון ברגע

 ."לא חסרות עוד דוגמאות, ולצערי

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"

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .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 נוישי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


