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 ,שלום רב

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

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

, המרפאות, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם

אנו תקווה שהשיתוף של . בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות 

  .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

נשמע  'שהתיאור של  -אין ביקור רופאים , אין נייר טואלט, אסלה שבורה, רופאה אחת לחמש מחלקות

 : 08/0אבל זה קורה בישראל , קצת כמו בית חולים בעולם שלישי

-רמת, שיבא) השומר-תל החולים בבית אהמל בהרדמה כרוכה שהיתה רפואית פרוצדורה עברה בתי"

 שעות 8/-כ במשך להקיא בתי הרבתה שפוזהא במהלך. כך-אחר וקצת יממה מאושפזת והיתה, (גן

 כך על כששאלנו. במחלקה רופאים שאין נוכחנו. מצוקתה את לפתור הצליחו לא האחיות. ברע וחשה

(. פרטית רפואה) 'אסותא'ב ואילך הצהריים-מאחר נמצאים שהרופאים ואמרו התנצלו הן -- האחיות את

 מאותה עוד לה לתת לאחיות שיעצה( מחלקות לחמש אחת רופאה) התורנית לרופאה התקשרו הן

 . לכתחילה להקאות לבתי שגרמה תרופה

 רופא שנכנס הראשונה הפעם(. אחרת תרופה) ההקאות להפסקת הפיתרון נמצא שעות 8/ לאחר רק

 שבורה האסלה היתה החדר של בשירותים לכך נוסף. הניתוח לאחר שעות 02 היתה בתי של לחדרּה

 אשה לנייע כשמנסים(. להביא הלכה אשתי לבסוף) טואלט נייר חסר והיה( לתקן בא לא איש) לחלוטין

 צינור, מכך יתירה. קל לא זה -- הקאות כדי תוך, יותר מרוחקים אחרים לשירותים ילגמר תפורה צעירה

-בלתי צחנה וריחות, הביתה שחרורּה בטרם קצת, התפוצץ הקבלה באולם הקפה בית יד על ביוב

 . לנו וגם שלום לבתי(. נעים לא זאת בכל אבל, שגרתי אירוע לא) כולו הקומה חלל את מילאו נסבלים

. רפואית אחריות-ובאי, הולם אדם חוכ בחוסר המצטיין הזה המשוגעים בית את השורדות לאחיות שאפו

 תעשו. כרם-עין להדסה צאו, נדוד להרחיק ם/לכן מתחשק ואם. ובלינסון איכילוב את העדיפו, ם/ולכן

 "!מאוד גדולה טובה לעצמכם

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

 גדלה ישראל אוכלוסיית, הנוכחיתהתקופה  ועד זו משנה. ובמרפאות החולים ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

טורפדו בשל  אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ

עקב פיזור הכנסת והממשלה , לא ימומשו אף הן 4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים חוק

 .וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

 סף על" נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 .כעת האחריות נמצאת בידיכם. בפועל קורסת היא, "קריסה



 

 שיקום את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 את הבריאות מערכת לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

, אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית

 שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר נו נמשיךא .מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה שינוי

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


