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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

אבל המתנות של אמבולנסים מחוץ לחדר מיון , על המתנות ארוכות בחדר מיון אנחנו כבר רגילים לשמוע

 :אור בר נועםמספר . זה חדש אפילו לנו -)!( 

-ב מהרצליה הגעתי ואני האמבולנס עם איתה נסע אחי. השומר בתל אמש אושפזה, 69 בת, אימי"

. הזויה תמונה לעיני התגלתה למיון כשהגעתי(. מחלפים לא, ביבי פקקים) מאוחר יותר שעה ,08:88

 והמקום מאחר המיון לחדר מחוץ המיטות עם עמדו שלהם והצוותים אמבולנסים 8/-כ עמדו לבנין מחוץ

. מגיע הוא שעה באיזו חשוב ולא יום כל כמעט בזה נתקל שהוא לי סיפר האמבולנס נהג. מפוצץ היה

 כסא על ישבה והיא פנויה מיטה הייתה לא. מיון לחדר הוכנסה אימי, המיון לחדר מחוץ שעה אחרי

 08:/-ב. הבדיקות אחת בגלל מיטה סוף סוף קיבלה היא זו בשעה! 88:08 עד 08:88-מ שעות במשך

 . למחלקה הגענו ,(!)שעות  0 אחרי, 0:08-ב. אותה לאשפז הוחלט

 עושים והאחיות הרופאים. שלהם העצבים על שולטים שלא אלה על מתפלא לא ואני עצום הוא הכעס

 זועק אשפוז ובמיטות עזר בכוח, באחיות, ברופאים המחסור אבל. אותם להאשים ואין קודש עבודת

 MRI כמו לבדיקות לחכות צריכים שאנחנו הארוכים התורים את לכולם להזכיר גם צריך) לשמיים

 (.ולניתוחים

 . הפקידים אחרון ועד שרים, ממשלה ראש של שחיתות מקרי על שומעים יום שכל במדינה זה ככה

 את לפרק מאיים והוא שלו למגזר לסחוט שניתן בכספים בעיקר מתעניין הבריאות שר שסגן זה ככה

 .החולים בבתי המצב בגלל ולא בשבת שפתוחות מכולות כמה בגלל הממשלה

 מעודדת, ובמקביל ובפריפריה במרכז תושביה לבריאות דואגת לא הזו הארורה שהממשלה זה ככה

 .לעשירים פרטית רפואה

 . שלנו הבריאות מערכת על אישיים בסיפורים הרשת את נפציץ בואו

 "!במיון שעות 6.5 לבלות יותר תצטרך לא 69 בת ואישה משהו ישנה זה אולי



 

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

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

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

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

 .והממשלה 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 המדינה  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

מאריכות , אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, רק פעילות צבאיתכוללת לא 

 שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


