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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

ובעקבות , מיכל טוויטו כתבה פוסט בפייסבוק שנגע ללבם של רבים, ביום האחות הבינלאומי שחל במאי

  ?איך נראית שגרת היום של אחות ."וואלה"באתר זאת התפרסם גם 

 .קמו שכולם לפני עוד מהבית להתגנב זה, בישראל אחות להיות"

 דקה מהבית לצאת או, במיטות להם ישנים כבר כשכולם, הלילה באמצע להתעורר זה, אחות להיות

 .הביתה חוזרים שהילדים לפני

, שומעים לא הם. נפלא יום או מתוקה שינה, טוב בוקר להם לאחל, בלב עמוק, לעבודה בדרך, ותמיד

 .נרגע מעט המצפון אבל

 מקום אין שלך ולצרות, אחרים של מספיק יש בעבודה כי, בבית הצרות כל את להשאיר זה אחות להיות

 .כרגע

 לצורכי המחלקה צורכי בין, לצוות העזר כוח בין, למטופל הרופא בין - לבין בין להיות זה אחות להיות

 משהו לשתות גם לנסות, לבין בין, וככה, לאמא האבא בין, לקטן ההורים בין, לאחראית הבעל בין, הבית

 .לבין בין. שם את גם כי

 עומס כשיש לנשום. בו לטפל ולהמשיך, עליך צועק כשמטופל לנשום. הרבה לנשום זה אחות להיות

 .לחץ מרוב טעות לעשות לא רק כרגע מעניין ואותך, מסביב ולחץ

 .ולתמוך לחבק גם צריכה את כי, עצב מלאת כשאת לנשום זה אחות להיות

 לעזוב יכולה את איך כמו, לעצמך להסביר מצליחה לא שאת מה את לאחרים להסביר זה אחות להיות

 את לראות לא אומרת זאת מה, מוכנה הייתי לא אני' הרי, בחגים לעבוד או, בשבת המשפחה את

 .'לזה מוכן היה לא בעלי? לבית מחוץ לילות הרבה כך כל את איך? יום כל הילדים
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 . לשלב לדעת זה אחות להיות

 לאחר ומיד תרופות מחלקת את אחד ברגע. טיטול מחליפה אחר וברגע חיים מצילה את אחד ברגע כי

 .יכול שלא מי את מאכילה מכן

 .ותזונה ניקיון, פסיכולוגיה, סוציאלית עבודה, סיעוד, רפואה בין לשלב זה

 להתנצל גם ואז - זאת למרות המקסימום את לעשות, התנאים ועל העומס על לכעוס זה אחות להיות

 .זה על

 ולך אדם בחיי מתעסקת את אבל, טועה אדם בן כי, אדם בן גם שאת לפעמים לשכוח זה אחות להיות

 .לטעות אסור

 . מזה מאושרת ואני בזה בחרתי אני. זכות זו אחות להיות

 אבל קלה לא העבודה, ונכון. גאים לגמרי והם - למה יודעים הילדים אבל, בבית הזמן כל לא אנחנו, נכון

 .עוזרת בהחלט השליחות תחושת

 וחיוך טובה מילה, הבאה בפעם. בישראל אחות להיות זה מה שתדעו רציתי רק, האחות ביום, היום אבל

 ".תודה. קלה יותר לקצת העבודה את לנו יעשו

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


