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 ,שלום רב

הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את " מכתבים לבריאות"פרויקט 

את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של כדי לחלוק עמכם , סיפוריהם האישיים

במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים . מערכת הבריאות להעניק להם טיפול הולם

מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד , המרפאות, מבתי החולים

ר לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזו. הבריאות

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

. סובלים מכמה מחלות במקביל, במיוחד מבוגרים וקשישים, הרבה פציינטים: 'זה פופטיץ, זה לא אני'

, לא פעם הם נופלים בין הכיסאות כי כל רופא מטפל רק בפינה האישית שלו, כשהם מגיעים לאשפוז

 :מספרת שרית לבנה אשכנזי. ת שמטופל סובל מהןואף אחד לא עושה אינטגרציה של כל הבעיו

 רגל מכף סובל גם הוא!! אבל. הנוירולוגים בידי נהדר ומטופל מוחי אירוע עם לאיכילוב מגיע אדם"

 היא אשתו. 'אורתופד לא ,נוירולוג אני': לעשות מה יודעים לא במחלקה. ריפויל קשה פצע עם סוכרתית

 . אותו שחובשת זו

 תרבית לוקחים החמישי ביום. נענית ולא לעניין מומחה רופא שיגיע מתחננת היא ימים ארבעה במשך

 ומגישים, סוכרתי שהוא לב שם לא אחד אף שם. שיקומי חולים לבית אותו מעבירים אז!! אבל. מהפצע

 בפצע במקביל לטפל מנסים. אינסולין בלי לישון הולךהוא . האוכל לפני סוכר מודדים ולא לארוחה מיץ לו

, שם. וולפסון חולים לבית מפנים. לאנטיביוטיקה ועוברים עולה החום אבל, שיקום הליך התחלת לצד

 האישה. שינתח מי כך כל ואין ויעכש חג הרי. ביום דוחים אבל, לנתח שצריך מחליטים ,במיון בעודו

 לה עונה. שבועיים לפני רק מוחי אירוע ששרד למי מלאה הרדמה לעשות מסוכן לא זה אם שואלת

 . 'נוירולוג לא ,אורתופד אני': הרופא

 להם יש בודאי הרי כי, זמן לבזבז לא כדי לאיכילוב שיתקשרו שהיהא מבקשת. תרבית לו לוקחים שוב

 חולים בית כל. זה את לעשות נוהגים לא אנחנו - התשובה את ומקבלת, עשו שהם לבדיקה תשובה

 .שלו הבדיקות את עושה

 בגלל שלי לאבא יקרה משהו אם, ויועכש כאן, מזעזעת בריאות כתומער רופאים, לכם מודיעה אני

 ".ענקית תביעה תקבלו שלכם השערורייתית ההתנהגות

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

 .עת האחריות נמצאת בידיכםכ. 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

 .חוןהביט 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 ולכםלטיפ ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


