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 ,שלום רב

של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את הוא יוזמה פרטית " 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

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

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

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

 מתמחה, שפר עידו ר"דאומר , "העומס בגלל חולה ילד אצל משהו לפספס הוא גדול הכי הפחד"

 :Ynet-ב בכתבתה של רותם אליזרעבסדרת העדויות , איכילוב, דנה בית־החולים, ילדים ברפואת

 עד זמן המון לוקח ולעיתים, במיון נתון רגע בכל נמצאים ילדים המון. ילדים בעיקר, יותר חולים בחורף"

 יכולים שלא אלו, המהיר לטיפול הזקוקים החולים את לאתר אתגר זה. החולה את פוגשים שאנחנו

 .יום־יום איתו מתמודדים שאנחנו אתגר זה, בתור רב זמן להמתין

 עוברים שהם עד במיון יממה כמעט להמתין צריכים שלהם המשפחות ובני שילדים אחת לא קורה

 הוא שלנו העיקרי והפחד מצטבר העומס, במיון פקק שנוצר ברגע. מיטות מספיק אין כי למחלקה

 שיכול מי ואין חולה מאוד הוא אבל בתור בשקט שמחכה ילד שיש תמיד חוששים אנחנו. משהו לפספס

 .בו לטפל איפה אין או אותו לראות

, טיפול ולקבל הראש את לשים מיטה שתתפנה ומחכה שעות 22 במיון ממתינה ילד של כשמשפחה

 אלימות ולמנוע הרוחות את להרגיע מנסה פשוט אני פעמים הרבה. ובצדק כועסים, מתוסכלים ההורים

 .מדי יותר ממתינים המשפחות בני כי

 אני היום גם. לזה מוכן לא פעם אף אתה אבל, בבתי־החולים ועמוס שקשה ידעתי רפואה כשלמדתי

 רוצה אני. נוראית בתת־תקינה שנמצאת שלנו הבריאות מערכת עובדת שככה מחדש יום כל מופתע

 .הזמן את לי אין. יכול לא אני אבל מיטבי טיפול לתת

 .יום כל המערכת נזקי את סופגים וההורים, הילדים מול הראשונה בשורה שעומדים הקצה חיילי אנחנו

 כל. השינוי את מרגישים לא אנחנו, ושוב שוב אותה שמציפים ולמרות שנים מעט לא נמשכת הזו הבעיה

 לא, אדם כוח של תוספת ראיתי לא אני. בים טיפה הוא האחרונות בשנים שעשו המערכת לשיפור שינוי

 חייב הזה המצב. הלילה בשעות מיון בחדר בכירים רופאים יותר ראיתי ולא מיטות יותר ראיתי

 ".להסתיים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5078652,00.html


 

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

 .נמצאת בידיכםכעת האחריות . 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 , על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאיתההגנה 

 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


