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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

שבילתה לילה ארוך , 68בת , תמונתה של מננה פדידה" ידיעות אחרונות"בסוף דצמבר התפרסמה ב

ארגון המתמחים מרשם ביקש לפנות . במסדרון -במחלקה פנימית  ם לפני שאושפזה"רמבבחדר המיון ב

 : היא נאלצת להעביר את האשפוז שלה זרוקה במסדרוןולהסביר לה מדוע  להתנצל, אליה

 .סליחה ממך מבקשים אנחנו - פדידה מננה"

 חוזרות, שלנו והסבתות והסבים, ההורים של כשהתמונות, מחדש חורף בכל נצבט שלנו הלב, תביני

 .'אחרונות ידיעות' בשער הבוקר כמו, העיתונים בשערי' לככב'

 מחליטה, הציבורית הבריאות מערכת בקריסת מהשורש לטפל במקום, כשהממשלה, נצבט שלנו הלב

 העגום במצבה החולים בתי הנהלות ואת המתמחים את ולהאשים אחריות כל מעצמה להסיר

 (.עצמם החולים את אפילו... ולפעמים)

 שבכוחן ופנימית במיון תורנויות לקיצור עמדה ניירות חודשים מספר לפני כשהעברנו כי, נצבט שלנו הלב

 את איתנו יחד שירים מי היה לא - בעבודתם הרופאים על ולהקל המיון בחדרי התורים את לקצר גם

 .הכפפה

 את לייצג היה שאמור העובדים ארגון ארוכות שנים במשך - שתבינו לנו חשוב אבל מתנצלים אנחנו

. המיון בחדרי שקורה במה התעניין לא פשוט, הנטל תחת יקרסו שלא לדאוג דרך בכל ולנסות הרופאים

 .בהם לעסוק חשובים יותר הרבה דברים לו היו

, ליום מיום גדל המתמחים ארגון. גורל גזרת לא גם הוא אבל, עצוב כל קודם הוא הזה הסיפור, נכון אז

 שאנחנו ץ"לבג ובמקביל - שהצבנו חברים 600-ה ליעד שנגיע וברגע, לשורותיו מתמחים ועוד עוד מצרף

 להיות שצריכים ביותר הבסיסיים הדברים אחד על למאבק שוב נצא - התורנויות אורך על מנהלים כבר

 .הציבורית הבריאות במערכת



 

 .לפני משם אותה יסירו פשוט אלא, 'הקיר על הייתה הכתובת'ש יגידו לא כבר הבא בחורף שאולי כדי

 מערכת לשירותי זקוקים כשאנחנו יותר הרבה לקבל מגיע לכולנו. יותר הרבה מגיע פדידה למננה כי

 ".שלנו הציבורית הבריאות

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


