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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

, העומס. יש לא מעט תגובות ברשתות חברתיות שמצדיקות אלימות כלפי אנשי צוות רפואי, לצערנו הרב

ה /ובטח שרופא, אבל אלימות היא אף פעם לא לגיטימית, הלחץ והדאגה מכניסים אנשים למצבי סטרס

קרא תגובות בסגנון , אח מיון', א. כפי שטוענים חלק מהמגיבים, "הביאו את זה על עצמם"לא  ות/או אח

 : הזה והחליט לא לשתוק

 סוג) כסטודנט שנה שנים ועוד 3-מ למעלה מזה הארץ במרכז גדול ח"בבי במיון עובד, מוסמך אח אני"

 (.עזר כוח של

 מכם לבקש לי הרשו, [לימות כלפי צוות רפואישל א] התנהגויות לראות וימשיך, רואה, שראה מי בתור

  - קטן אחד משהו

 .עצמכם על תתאפסו

 .ומהר

 .קורסת שלנו במדינה הבריאות מערכת

 .בכך אשם במיון בתורנות שלו 21-ה לשעה שנכנס עיניים מרוט מתמחה אף ולא הפוסט כותב לא

 הם תחתן הגיוניות הבלתי הנסיבות בהינתן, יכולים שהם ביותר הטוב את לעשות מנסים רק באמת הם

 .מצויים

 .בריאה ומחשבה היגיון כל משוללים 'בזה בחרתם אתם' כמו משפטים

 גם ולפעמים, ומטלטל מערער, שוחק, תובעני במקצוע לעסוק בחרו הם. ברפואה לעסוק בחרו הם, כן

 .טובה כפוי מאוד

 הבלתי העומס תחת לכרוע בחרו לא הם, ולא .אחד אף של חבטות שקי להיות בחרו לא הם, לא אבל

 .אגב, האשפוז במחלקות לא גם .המיון במחלקת והיומיומי נתפס



 

 .בבקשה, הערכה קצת אז

 כלשהי רפואית שסמכות והברה מילה כל על ותודה כן ולהגיד 4 על לרדת מכם מצופה או מתבקש לא

 .אדם הוא באשר אדם לכל כמו, מינימלי כבוד רק .כלפיכם מעבירה

 .פחות לא, יותר לא

 .שלהם והאלימה המחפירה בהתנהגות אחרים תאשימו אל, ובבקשה

 .בזה בחרתם אתם, לעשות מה אין, כי

 ."לעולם כאלו בנסיבות ניפגש ולא, בריאים נהיה שרק

 

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

 גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית 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 המדינה  .הביטחון של מערכת שמוענקים לתקציב ולקשיים חשיבות מידת אותה

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

 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


