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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

אלה שלא ? במערכת קשריםמה עושים קשישים שאין להם : שברה לנו את הלב' התהייה הזו של ג

מכירים מישהי בכירה שיכולה לקצר תהליכים ולדאוג שלא יוזנחו שעות בלי טיפול ובלי התחשבות 

 ?במצבם ובסבלם

 הציבורית הבריאות במערכת סבתי עם שלם יום ביליתי איך על הזה הגנרי הפוסט את לכתוב יכולתי"

 הם ממילא, מעניינים לא כידוע וקשישים קשישה היא הרי כי יחס איזשהו קיבלה שהיא מבלי, הקורסת

 .ציוד להחזיר בדרך

 דש על הרופאה תג עם הגיעה שלי שאמא למרות זין עליה לשים מקפידים כולם ר'מהסטאז חוץ

 .אחד אף מעניינים לא קשישים כאמור אבל, יחידה מנהלת, רופאה סתם ולא, חולצתה

 עירוי וחמש התשעים בת לגברת לתת אולי חשב לא אחד אף ג.א.א במיון שחיכתה השעות במשך

 התנפחה שלה הלשון כי ארוכות שעות לשתות או לאכול לא נורמלי הכל בסך, אנטיביוטיקה או נוזלים

 .בטירוף מודלק שלה והגרון מים בלון כמו

 לא אחד ואף חורף כי בברדק המיון, זה את לאבד התחלתי סיגריה בלי שעות ואחרי הלך כבר ר'הסטאז

 .אכפת למי אבל רוק לבלוע מצליחה ולא מחרחרת היא. אנטיביוטיקה לה נותן

 את לקחה. מנטאלי שבץ שם חטפה, הבריאות במערכת חדשה ממש שלא, אמא אפילו מסוים בשלב

 במיטה ושתנוח לווריד אנטיביוטיקה הפאקינג את שתקבל, אליה אותה והעבירה שלה הרפואי הגיליון

 ומתייחסים אליה מחייכים שינוי לשם. כולם על נטל שמהווה אדמה תפוחי שק כמו ולא בנאדם כמו נוחה

 חולים בבית בכירה מנהלת לא שלהם שהבת הקשישים עושים מה בזעם חושבת רק ואני, יפה אליה

 .בעליבותם כורחם בעל סובלים, עושים הם מה יודעת אני. פרטי

 .מישהו להרוג לרצות ממש לי גורם וזה



 

 ".קשיש מישהו ולא

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 , רק פעילות צבאיתההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא 

 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


