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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

על חוויותיה  כתבה לנו עמליה שחר וסיפרה, "מכתבים לבריאות"בתגובה לאחד הפוסטים הקודמים של 

 : שגרמו לה לאבד אמון במערכת, כחולה בשלל מסגרות

 טובים אנשים, והולך מחריף המצבשהרושם שלי הוא , חולים ובתי הבריאות מערכת תלאות כלמודת"

, קונספירציה בתיאוריות מאמינה לאבדרך כלל אני  .כל הזמן ומוצפים סבלנות חסרי נהיים ידם שקצרה

 .שהולך לטירוף מכוונת יד שיש בטוחהאבל במקרה הזה אני 

הנה סיפור  אבל. רבכולם עוברים את אותו הד ,חריג לא זה. לא צריך להכביר מילים במיון שעות על

 עיניים רופא .עיניים במחלקת לבדיקה ,מונשמת ,מחלקההמ ירדתי, פעם כשהייתי מאושפזת: קצת אחר

 אמר והוא, מוגבל לזמן מספיקהגלגלים  סאיכהצמוד ל שהחמצן אותו ידעתיי. אותי ובדק לחדר נכנס

 הרא( של אחד המטופלים מלווה או מטופל) מישהו ,לשעה קרוב אחרי .לדאוג לי ואחות סניטר שישלח

 מחלקתי חמצן בלוןל אותי לחבר במהירות אחות הגיעה שאז כמובן .חמצן בלי גלגלים כסא על אותי

כאלה  אנקדוטות כמה עוד היו .בזמןאותי  שמצאו טוב ...משעשעת דווקא התמונה, בדיעבד .ענק

 ."ממוקד חיסול לי לעשות מנסה שמישהו לחשוב לי שגרמו, באשפוזים

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

 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


