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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

לפעמים הם עובדים בלי תשלום ? הידעתם -אבל , מילא שמשכורת של רופאים מתחילים היא נמוכה

שגרם לכך שהיא , בתנאי העבודה שלה "00מלכוד "על ההלם והאכזבה כאשר גילתה מספרת ' ג! בכלל

נתקלתם בדברים , רופאות ורופאים. ת הבריאותבמתנה למערכרבות עבודה שעות למעשה העניקה 

 !ספרו לנו? דומים

 :(על שיתוף הפעולה "מרשם"תודה רבה לארגון )

 הזכויות על אנוש במשאבי לברר הלכתי ההתמחות סוף לקראת. כללית של חולים בבית עובדת אני"

 .ההתמחות בסיום שלי

 השעה, (בחודש שלושה-שניים שזה) בהתמחות שעבדתי שישי יום בכל, החדש ההסכם שלפי ליתיגי

 .השתלמות ימי לצורך הולכות אלא, שולמו לא הראשונות וחצי

 את לנצל אפשר, מאשרת ההנהלה אם שרק! אפשר שאי הייתה והתשובה, אותם מנצלים איך ביררתי

 ...לעשות מה אין, המבחנים עם שסיימתי ןומכיוו. 'ב שלב או 'א שלב לפני האלה השעות

 ."עזר לא כמובן שזה. ..אותם לנצל יכולה שאני לי אמרו לא פעם אף הרי, להתמרמר ניסיתי

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים חיוניים נוספים בבתיהאשפוז ואמצעים 

 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"

https://www.facebook.com/mirsham.org/


 

 להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים שראלי 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 , 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


