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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

יערה סיפרה לנו על חוויה כזו ? שמעתם פעם על בית חולים שאין בו מדחום וצריך להביא מהבית

 :ואנחנו תוהים ביחד איתה איך נוצר מצב כזה מגוחך ומקומם, כשהילדה שלה היתה מאושפזת

 . יפה בהלל ילדים במחלקת מברונכוליטיס שסובלת חודשיים בת תינוקת עם אושפזנו"

 להורים עובר במלואו הטיפול, מכך כתוצאה. חולים 1/ על אחת אחות, לעייפה עמוסה המחלקה

 . מרחוק מפקחות רק והאחיות

 דקות. צוות איש שהגיע עד ארוכות דקות לחכות נאלצתי, נשימה קשיי עם התמודדה שלי כשהתינוקת

 . וסבל חרדה של

. ביקורת לכל מתחת הוא עומס בכזה לתת מסוגלות שהן השירות אך יכולתן כמיטב עושות האחיות

  !מהבית מדחום הבאתי אם אותי שאלו. המחלקה לכל אחד מדחום, בנוסף

 על לדבר שלא. נוספת במחלה להדבק אפשר, להחלים שבמקום כך חולים בילדים צפופים החדרים

 ".חולים תינוקות שלושה עוד עם בחדר היטב לישון מאד מאתגר. להבריא כדי לישון האפשרות

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"



 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום את

 .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


