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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

מלאכים "תמיד נחמד לקבל סיפורים לפינת , חוויות קשות מהמערכתהטרוניות והתלונות וה עם כל

 :רוצה לומר תודה ברוולד אסף! שלנו" בלבן

 ...לא באמת, לא! בבית היום וכל שלווה, נחת! נפלאה שבת איזו"

 .קונצים לנו עשה שקצת אופיר עם 'דנה' ילדים במיון שלם יום? לנו היה באמת מה

 .סידור בתהליכי - בסדר שלא ומה, בסדר הכל: לחץי שמישהו לפני

 (:היום במהלך קצת שם הסתובבנו כי) בכלל ובאיכילוב 'דנה'ב הרפואי הצוות על שתיים או מילה, ועכשיו

 והאחריות מאיתנו מעט כנראה מרוויחים, מאיתנו מהרבה שעות יותר שעובדים אנשים על מדובר, אז

 ומוות חיים של עניין. איתה להתמודד פעם אי צריכים שרובנו ממה יותר היא כתפיהם על הרובצת

 שלא משהו זה בודדים חודשים בני בזאטוטים רפואי טיפול על החלטות לקבל, וואללה, כי משמע-תרתי

 .בקלות לוקחים

 - היפה הישראלי לא - בסופר ובתור בכביש רואים שאנחנו התנהגות סגנון מאותו הרבה סופגים הם

 זה. אותם המניעה השליחות תחושת את להרגיש אפשר היום במהלך בהם מתבוננים רק אם: ועדיין

 הקבלה של הרגילה הבירוקרטיה את עלינו להקל כדי מגדרה שיצאה) הקבלה בפקידת מתחיל

 בטובת מרוכזים הזמן כל. טכנאים, רופאים, עוזרים, אחיות: התפקידים בעלי בכל וממשיך( והשחרור

 למרות לחייך וגם שקורה מה כל ולהסביר ואבא אמא את להרגיע משתדלים הזמן כל, המטופל הילד

 .והעייפות העומס

 ידיים יותר, מנוחה זמן יותר צריכים הם. אנושיים יותר בתנאים לעבוד צריכים האלה הנפלאים האנשים

 להתחיל רק כדי זה וכל משכורות מבחינת המשק של העליון בעשירון להיות וצריכים, במשמרות ועיניים

 .לה ראויים שהם ההוקרה את ולהמחיש



 

 אמרנו אז. לשמוע רגילים שהם משהו לא שזה לי נראה, ועדיין אנדרסטייטמנט ממש זה 'תודה' לומר

 "!תודה .כאן זה את כותבים גם אנחנו ועכשיו היום אורך לכל שם זה את להם

מיטות , האחיות, מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים עודכנה 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 ריםההסד 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 , 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


