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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, גופר יונתן ר"כך מספר ד, "לישון על לדבר שלא, שותה לא, אוכל לא אתה פעמים הרבה"

 :Ynet-ב בכתבתה של רותם אליזרעבסדרת העדויות , ילדים ברפואת

 שעובדים ואחיות אחים, מודאגים הורים, חולים ילדים. בעולם חם הכי למקום הבאים ברוכים. מיון חדר"

 ילד לוקחים סניטרים. למטופל מטופל בין בזריזות מחשב עגלת שדוחפים ורופאות רופאים. הפסקה ללא

 עם נכנס א"מד של צוות. חום יש לתינוקת באחר, בוכה ילד אחד בחדר. למעבדה מבחנות, לצילום

 .זמן המון המון. זמן המון. ממתינים אנשים והרבה. אופניים תאונת

 להבין, לבדוק, לאבחן קצר זמן לך יש. הרפואה במקצוע שיש המאתגרים הדברים אחד היא מיון תורנות

 מאוד היא פעמים הרבה אבל, בעולם ומספק מעניין הכי הדבר להיות יכולה היא. מולך עומד מה

 רצים. שאפשר טוב הכי את עושים אז. שמחכים ילדים עשרות ורואה מיון לחדר מגיע אתה. מתסכלת

 .לישון על בכלל לדבר שלא. קפה לשתות רגע עוצר לא, אוכל לא אתה פעמים הרבה. לילד מילד

 שעות שש, המתנה של שעות שש אחרי האחיות לדלפק באים שהם. מתייאשים שההורים זה קשה הכי

 עזיבת על לחתום. ללכת מבקשים הם, יותר יכולים לא כבר כשהם. עבר לכל נדדו שלהם הדאגות שבהן

 .עצמם דעת על המיון

 להצדיק קשה. פחות ייאוש עם. הכעס את לפרק, להרגיע, להתמודד יודע אני עצבניים הורים עם

 הזמן רוב אבל. קצת עוד לחכות אותם לשכנע מצליח שאתה פעמים יש. במיון שעות שש של המתנה

 .המצב זה — ומסביר מתנצל, במבוכה מחייך אתה

 אתה. בסדר שהכל מקווה אתה. בייאוש הביתה שהלכו אלה כל על חושב אתה כזאת תורנות אחרי

 .גרוע יותר במצב מחר אותם תפגוש שלא מתפלל

, למתמחים תקנים עוד. רופאים עוד. פתרון יש הזה שלעומס יודע כשאתה מתסכל יותר אפילו זה, פייר

 את. שלך הילד את לבדוק שם שיהיו רופאים עוד. החולים בקופות רופאים עוד. למומחים תקנים עוד
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 את יקצר לא זה. בכנסת הבריאות יום את לחגוג, המיון חדרי את לדרג להמשיך אפשר. שלך אמא

 .העומס את יוריד לא, התור

 ".שצריך כמו בהם לטפל שנוכל חולים יותר — שישחרר מומחה עוד, במשמרת רופא עוד

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 6791 שנת אזמ"

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים נוספים בבתי האשפוז ואמצעים חיוניים

 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

 .והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפויעקב פיזור הכנסת , 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 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 , 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


