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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

אין מספיק ידיים . התכוננו לעשות עבודה של אנשי צוות רפואי? מבקרים אדם קרוב בבית החולים

בתי החולים מסתמכים יותר ויותר על העזרה של ', וכפי שכותבת לנו כ, אין מספיק תקנים, עובדות

 :המאושפזיםקרובי משפחה של 

 עם אותה מצאתי. במחלקה לבד, ניתוח אחרי, חולים בבית שלי אמא את לבקר הלכתי שנה לפני"

 התנתק הצינור כי) סיילין ספוגה ,(טוב אותה הלבישו לא אז בכתף הניתוח כי) מופשלת חצי כותונת

 ברור היה שם לצוות(. לשלומה לשאול בא לא אחד אף כי) פיפי וחייבת, (לב שם לא אחד ואף מהעירוי

 אותה ואלווה, (בתנועה מוגבלת מאוד אז כתףב ניתוח אחריהיא הייתה , כאמור) אותה אלביש שאני

 .לשירותים

 את? !?!פתאום מה" לי אמר הוא, להתלבש לה עזר כשהאח אצא שאני רוצה היא אם אותה כששאלתי

 ,לה ועזרתי דיל ביג היה לא זה. מולי להתפשט רוצה שהיא גוררים מיד בתו אם יחסי כאילו !"שלה הבת

 כי) כ"אח ידיים לשטוף לה לעזור הוא לעשות צריכה שהייתי מה וכל לשירותים אותה לקחתי ואפילו

  .(כזכור מקובעת יד לה תהיהי

 מישהי? צמודה לאחות כסף/ זוג בן/טובה חברה/בת לה שאין מי עושה מה: חושבת פתאום אני אבל

 מי שם אין פשוט אבל, אשפוז במסגרת סבירה לגמרי שהיא עזרה צריכה שפתאום לגמרי עצמאית

 לה ואמרוהביתה  אותה שלחו פשוט אבל ,חבישה לה להחליף אמור היה האח למחרת? אותה תןישי

 .הנחיה בלי. לבד זה את שתעשה

 לבד זה על שעלינו לי נדמה. נכונים לא תרופות מינוני לה ונתנו נכון לא שלה השחרור מכתב את וכתב

 אף לה היה לא, ושוב בשפה מתקשה תהיהי היא אם מה אבל, רוקח או משפחה רופא עם והתייעצנו

 אבל היועני חולה מלהיות לפחד צריכה לא את, בעיה להיות אמורה לא לאומי ביטוח עם במדינה? אחד

 . ממש מפחיד זה בפועל



 

 בבוקר והשתחררהאחד  לילה מאושפזת יתהיה היא. מפחיד כזה לא אפילו שלי הסיפור ,וכאמור

 ".קצת עצמה על משתינה תהיהי היא מקסימום. למחרת

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


