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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

 -לנבחרי הציבור  קריאה כעוסה ובוטהעופר משיח כתב מדם לבו , עדיין נסער מביקור בבית חולים קפלן

של המאושפזים ושל , ולא רואים את הסבל בבתי החולים, אלה שנהנים מרפואה פרטית זמינה תמיד

 :חוק והיגעהצוות הש

 אמבולנסים. ברחובות קפלן חולים בבית במיון שבו, כולכם בואו ...20/-ה כל בואו ...נבלות חבורת בואו"

 וממתינים אלונקות על שוכבים, ומצפצפים שמחוברים חולים עם מיטות 4-5, בפתח עניים כמו עומדים

 רופאים.. .אין שמיכות ...הדלת מול בקור ,במסדרון מהזמן חלק, יומיים במיון נמצאים אנשים. פנוי ילוןולו

, לשם והגיע גורלו עליו ששפר למי, במחלקה. כולם את לראות מנסים, משוגעים כמו מתזזים אחר וצוות

 או יםיקומות מיטות יצטרכו, אנשים עוד יביאו ואם, אנשים 2 מאושפזים במרפסות .מחמאה זה צפוף

 או משפחה בן לידך אין אם, המינימום את לעשות מספיקים בקושי הם. ..בחלום? צוות. בעמידה לאשפז

 . שישמע מי אין כי להם עוזר שלא ',אחות' הצועקים לעדת מצטרף אתה, מלווה

 פה. ..גבר הוא אם לבקר לפה יבוא הממשלה שראש ...מבוגר או ילד פה תאשפז נתניהו ששרה

 בעשר המדינה את שהקימו אלה .'ב סוג אנשים הם. ..בפיגוע והקהל.. .פיגוע פה קורה יום יום. הפיגוע

 . ..בדיוק ...היום כמו. הכלל על אלא, עצמם על להסתכל לא ובחרו הנה שבאו.אצבעות

 בלי ...פרוטקציה בלי. שלו אחד משפחה קרוב פה שיאשפז. לפה שיבוא אחד ,אחד כנסת חבר איפה

 זאת.. .אמוניה ולא עמונה לא. ..דבר אותו כולם ,ימין ,שמאל. ..האמיץ איפה. ..ליצמן עם מקדימה שיחה

 מיטות .מליון 300 יש התרופות בסל אבל ...לילדינו לחסוך בשנה ליארדימ 2 יש למדינה .20/7 שנת

 טיפולי ומקבלים לאסותא הולכים .פרטי רפואה שרות מקבלים הציבור נבחרי ...צריך למה? ותקנים

 צריך מי. קיום זכות לה אין, בה וחולים לנכים כבוד לה ואין למייסדיה כבוד לה שאין מדינה. מים''אח

 יש ארץ או תורה ודרך מוסר איזה. לכך שנזקק לאדם אחת חולים מיטת אין אם קדושים ומקומות עמונה

 על חמישה יושבים תחתיו שעובדים הרופאים אבל וסופגניות במקדונלדס שמתעניין חרדי בריאות לשר

 הרבה זאת כי, מוות או חיים של החלטות מקבלים ושם' מ 20./ על' מ 5./ של בחדר אחד מחשב

.. .חיים בסכנת מישהו תחתיו ולקבל מיידית בסכנה שאינו מישהו מוקדם לשחרר ההחלטה פעמים

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154850993092482&set=a.10151504654262482.1073741825.519762481&type=3&theater


 

 כל, ם''לרמב מוטס חודרנית ציפורן עם סורי כל.. .השכנים על זקנה פולניה כמו אוונטות עושים העיקר

 הביטחון במועצת נונגד תצביע שמחר למדינה ח''ש מליון 50 של סיוע שולחת ישראל אדמה רעידת

 בבית. ..עלינו יחשבו מה חשוב. ..חוץ כלפי. .(.פולניה) בעולם מוסרי הכי העם אנחנו כי. ם''האו של

( ולנו) להם מגיע.. .לילדינו להשאיר רוצים שאנחנו המדינה לא זאת.. .כולכם ותחנקו תמותו ...פנימה

 ".יותר

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


