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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

בין היתר בגלל , חולי סרטן מנהלים מאבק ממושך וזקוקים לפעמים להתחשבות מיוחדת מהמערכת

כפי שמספרת , הבעיה היא שבמקרים לא מעטים. המערכת החיסונית המוחלשת בעקבות כימותרפיה

 :המערכת פשוט לא יכולה להכיל את הצרכים המיוחדים של חולי סרטן ולהגן עליהם כראוי', ת

 מערכת על מתעצבנת אני קרובות מאד לעיתים אבל( מעבדה עובדת) חולים בבית עובדת אני"

 . הבריאות

 היא שם, באיכילוב למיון אותה לקח שלי אבא לכן טוב הרגישה לא היא שעבר בשבוע .בסרטן חולה אמי

 .במחלקה מקום שהתפנה עד וחצי יום למשך נשארה

שהשיחה תהיה  בהתחלה לנו נאמר, בה המטפל הרופא עם לשיחה חיכינו ואני שלי אבא יומיים לפני

 נוהלה לא שהשיחה להגיד מיותר .לשם להגיע מהעבודה מוקדם יותר יצאתי לכן, וחצי שתיים בשעה

 .בערב שש בשעה אלא וחצי שתיים בשעה

 מיון אל פנינו .טוב הרגישה לא היא כימותרפיים טיפולים עברה שלי אמא כאשר, חודשים מספר לפני

היא  אבל, הטיפולים בגלל ירודה חיסון מערכת שלי כשלאמא חולים אנשים עם בתור חיכינו שם, בלינסון

 .ואופן פנים בשום קדימות קיבלה לא

 ".הזאת המערכת בתוך אני שגם בגלל גם, שינוי יהיה אם אשמח .אחרונות דוגמאות מספר רק אלה

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

 .יות נמצאת בידיכםכעת האחר. 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 , 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


