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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

אלא גם , לא רק מבחינה רפואית -איריס ביגלר ביקשה להודות במיוחד לאנשי הצוות שעזרו לה 

 :מבחינת אנושית

 הקאות עם בבוקר 4-ב אתמול הגעתי. לניאדו ח"בבי נשים במיון חיובית חוויה בעקבות לפרגן רוצה"

 . ומקצועי צפוי היה הכל ורפואית ופרמין נוזליםלי  שנתנו כמובן אז. הגוף בכל ורעידות מפסיקות שלא

 צריכה ואני לבד שהגעתי וכשהבינו תה לי הכינו, רעדתי כי למיון שמיכה לי הביאו - האישי בפן אבל

 ממני וביקשו ותה כריך לי הכינו, הלידה חדרי מסדרון באמצע מיטה לי סידרו - יתההב בחזרה לנהוג

 (. 5 בשעה כבר שוחררתי שרשמית למרות) הבוקר עד לישון

 לשמוע זכיתי וגם. עמוסה-סופר משמרת להם שהייתה הבנתי שבדיעבדכ בייחוד, מאליו מובן לא ממש

 ."בונוס רק שזה, נולדים תינוקות 00 בערך

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"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים שראלי 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


