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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

למי שנאלצת . ל לתינוקות"מכריות ושמיכות וכלה בתמ החל, בבתי החולים יש מחסור קבוע בציוד בסיסי

זו חוויה מאוד לא נעימה של מחסור תמידי וצורך להתחנן כדי לקבל את כל , להתאשפז עם תינוק

 :רובין-פריצל מורכותבת . הדרוש

 ושמיכות כריות אפילו שאין מקומם כך כל, באיכילוב חודשים 4-ה בן התינוק בני עם אותי שפזוא"

, איתו להתכסות דק סדין רק ומביאים קפוא החדרכש ,איוורור על זה בחדר חימום. במחלקה נורמליות

 מחסור יש ,כן: הצוות תגובת. לזה להתכונן יכולנו שלא כך, במפתיע די היה שפוזהא. מקור רועדת אניו

 אני. לנו דואגים לא, ביותר והבסיסיים הקטנים שבדברים עצוב, 20/8-ב המצב שזה חבל. בכריות

 . מקור לרעוד ונשארים סבלם עם משלימים או לדבר יכולים שלא קשישים אותם על חושבת

, חיתולים, לתינוק לגוף סבונים הם שאין שראיתי נוספים מוצרים :אשפוז בתנאי שהיו נוספות בעיות

 תינוקה .אוכל לקבל צריך מאושפז כל שהרי לתינוקות אוכל על לדבר שלא, (4 מידה על מאוד התקמצנו)

 קומה זו, לבקבוקים ליזציהיסטר לעשות תנאים שאין בייחוד, מאוד התקמצנו בזה ואפילו ל"תמ אוכל

 התנערותהיתה , לכך מעבר. בסיסי באופן שנחוץ מה כל ואין ל"מתמ שניזונים בלבד תינוקות של שלמה

 הראש את ותשברי ,ודפני אמבטיה שמו הם .שתסייע מישהיאיתך  שתהיה מצפיםהם , למשל .מלעזור

 להחזיק אעדיף, 'וכו מחלותכי , משומש דפני על שלי הבן את אניח שלא ברור עכשיו. לקלח איך לבד

 לבד איתו שהייתי בייחוד, להקל ורצון עזרה היתה לא. במים אותו ושאשטוף להחזיק לי יעזור ושמישהו

 ,בבידוד אני כי תינוקות סבון לקנות מהחדר דקה לצאת יכולתי ולא מהחדר לצאת יכולנו לא .ובבידוד

. לצאת יכולה לא ,בבידוד אני שני ומצד מוצרים מספקים לא אז. דקה עליו לשמור הסכימה לא אחות ואף

 .כן גם תינוקות מחלקת וזו כלום פה, בשפע ודוגמיות בקלות להשיג יש שביולדות מה

אולי . שםמאושפזים ש ותינוק הורה לאף נעימה לא שהיא אשפוז בתקופת מקל לא מאוד זה לדעתי

 ועוברת ילדים עם כאלה למחלקות בתרומות מתחילה הייתי? אפשר לקבל את הדברים האלה כתרומה

 החברות כל אצל גם מודעות ולהעלות משהו פה לשנות ונצליח הלוואי. מבוגרים של למחלקות בהמשך

 ".קבוע באופן לשם גם שיביאו - ליולדת ומתנות דוגמיות בשפע שתורמים האינטרס עם



 

מיטות , האחיות, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים לא 7916 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  4172מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים של חוקטורפדו ב 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

 .בידיכםכעת האחריות נמצאת . 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


