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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

 מיון בחדר כאחות שנים 4 לאחר שלי הבת: "כששיתפה הודעת פרידה שכתבה בתה', כך כתבה ל

 :הנה הודעתה של הבת. "חולה בריאות מערכת על ועצוב נוקב טקסט .החלטה קיבלה כרם-עין הדסה

 לא אני כי, פרידה מסיבת לעשות מתכוונת לא אני. כאחות במיון שלי אחרונה המשמרת תהיהי אתמול"

 אהבתי שהכי האנשים עם, לעשות אהבתי שהכי העבודה זו. לפרידה ולא למסיבה סיבה מרגישה

 . להיות

 . שנים 4 במשך שלי המשפחה תהיהי זו

 ? יש כן מה

 בעובדים שמתעללת, מיושנת למערכת כניעה. כניעה ובראשונה ובראש מרמור, עצב, ייאוש, כעס יש

: לזה לקרוא אותנו שלימדו איך או, אפשריות ובלתי מביכות, אבסורדיות בסיטואציות אותם ומציבה שלה

 . 'מאתגרות'

 . במסדרון כשהוא 'ופרטיותו לכבודו החולה זכות' את לקיים אפשר שאי מבינה שלא מערכת

 המקצועית הרמה מבחינת הן, נאות רפואי טיפול לקבל מטופל של הזכות' את לקיים אפשר שאי

 . חולים של רב מספר מול אחד מטפל כשאתה 'אנוש יחסי מבחינת והן הרפואית והאיכות

 הולך שלא מטפל. 'המטפל חוויית'מ ובראשונה בראש מתחילה 'מטופל חוויית'ש מבינה שלא מערכת

 שכר להשיג מנת על לשבות לו שאסור, עבורו פריבילגיה היא שעות 8 במהלך שהפסקה, לשירותים

 מאה מול, הרגע אם מה אז) בכולם לטפל מחויב שהוא כדי תוך ומאיימת מילולית אלימות שחווה, הוגן

 שלא בטח, דופן היוצא השכר לא זה במקצוע אותו שמחזיק מה שכל מטפל, ('זונה' לך קרא הוא, איש

 . חיים שהציל, שריפא, שהקל, למישהו טוב שעשה - הסיפוק אלא, הסביבתיים התנאים



 

, בפוליטיקות, שנה 454054 מלפני קיבוציים בהסכמים עסוקה, אדומות מנורות שמתעלמת מערכת

 היא( שלה המטופלים על ישפיע ישיר שבאופן) שלה העובדים תגמול על חושבת לא ולרגע - בכסף

 למגזר לעבור למטופלים והן למטפלים הן שגורמת(. סדיסטית לומר שלא) מיסודה פגומה מערכת

 !הפרטי

 !בקצת אפילו! ולקדם לשנות אוכל שמבחוץ התקווה זו כרגע לי שיש היחידה והנחמה

 . ביותר הטוב לו ומגיע, אחת מספר הוא המיון של הצוות כי

 "!אליכם אתגעגע

 

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 שיבותח 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


