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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

נחשף לאנשים שחיכו ביחד איתו , אבל בזמן שהיה שם. על ביקורו במיון 'אלנו מספר , "אני יצאתי בזול"

 :לא יכולים לשכב, לא יכולים לשבת, לא יכולים לעמוד -והיו במצב גרוע עוד יותר 

 סבב את סיימתי - בזול יצאתי אני. ברגל ונפיחות כאבים בגלל באיכילוב למיון יהלכת חודשים כמה לפני"

 . בערך שעתיים תוך אורטופד-צילום-ראשוני מיון-המזכירות

 :לאורטופד בתור איתי שהמתינו האנשים על לספר רוצה אני

 אחד מקצה התהלך הוא אז הכיסאות על לשבת יכול היה לא הוא. בגב בעיות עם אחד מבוגר אדון היה

 כשאשתו. המים למתקן פלסטיק כוסות הביא הוא שלו מהשיטוטים באחד. השני לקצה המסדרון של

 .אליו הצטרפה היא בשקט לעמוד לו לגרום תצליח לא שהיא ראתה

 להיות כדי גם, אותה והקיפה עמדה שלה המשפחה כל. ילדים לאורטופד שחיכתה אחת ילדה היתה

 .לשבת יוכלו אחרים שמטופלים כדי וגם איתה

 

 זו עם זו חלקו שלה ואמא היא. גבסים שני לה שיעשו וחיכתה הידיים שתי את ששברה ילדה עוד היתה

 .עידוד ומילות תסכול, עקיצות

 ושני, אותן לכופף היה יכול לא והוא הברכיים בשתי פצעים לו היו. מיטה על שכוב שהגיע אחד בחור היה

 .למקום ממקום אותו הסיעו שלו חברים

 כיסא למצוא יכול הוא. מספיק רחבה לא הדלת כי לאורטופד מיטה להכניס אפשר שאי לו אמרה האחות

 .היום באותו המטופלים שאר כל את לבדוק יסיים שהאורטופד לחכות או גלגלים



 

 אותו הרימו הם. לרגליים מעמד עם כיסאות היו לא אבל, גלגלים כיסא לו מצאו שלו החברים שני

 .הברכיים את יכופף שלא כדי, הפח של המכסה על שלו הרגליים את והניחו לכיסא מהמיטה

 עוד הגיעו הזמן כל, וכמובן. וחיכו( כסאות מספיק היו לא כי, כולם לא) לבד ישבו שראיתי האנשים רוב

 .צפוף היה הזמן וכל אנשים

 ".עמוס ביום לשם להגיע רוצה לא אני. יחסית רגוע יום היה וזה

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

 .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


