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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

ומה . שעות היא דבר מתיש 11התרוצצות בין בדיקות וחדרי המתנה במשך , גם בתנאים הכי טובים

. מאוד רצוי שיהיו להם מלווים, בתור התחלה? במקרה של אנשים מבוגרים עם מחלות כרוניות קשות

 : דורית מספרת

 .שלישי עולם למדינת הפכנו מתי תוהה"

 שמסתובבים שניים או אחד ואלונקאי ,כבויים, פצועים, חולים אנשים של רב ערב. נהריה חולים בית

 .ות/האחים בצו ביניהם

 שעות 11-וכ בראייה הפרעות, התייבשות אחרי, דמנציה חולת, שלי אמא במקרה שהיא 20 בת ישהא

 ועדיין זה לרגע עד 10:22; רופא ביקור 12:22-10:22) ודומיהם דם בדיקות, המתנה בחדרי ברוטו

 .לה הציעו לא מיטה אפילו. ומותשת תשושה, כולה חיוורת, הולכת בקושי היא(. ח"בבי

 ? בה לנוח מיטה שצריכים? אלונקאי שצריכים ות/לאח המסר את נעביר איך. ומסוגר סגור האחיות חדר

 . אולשו. שוב דופקים. בדלת דופקים

** תיכף**וש טלפון בשיחת שהוא לנו אומר הוא, מהחדר מגיחה אנושית עין לראות מצליחים כשכבר

 .תיכף זה שעות כמה תוהה. אלונקאי יגיע

 .אוקיי

CT בחזרה לבד צעדנו אז. התייאשנו ההמתנה באמצע. שיחזיר לאלונקאי שוב לחכות ועכשיו מוח 

 .מהבוקר הראייה בשדה הפרעות עם, רגליים גוררת, דמנציה עם 20 בת אמא, להזכירכם. להמתנה

, 'יפה ממש זה'. CT-ו רופא ביקור והספקנו שעות 4 'רק' כאן שאנחנו מהאח משוב קיבלנו גם הדרך על

 .אמר

 ...פרס פיפי, לנו יופי



 

 שרפרף אין שלצערנו אלא, פנוי רופא חדר מצא לא כי במיון במיטה נוירוכירורג בדיקת עכשיו

 אין פשוט ...הרבה יותר גבוהה למיטה ולטפס עוף להגביה' מ 1.02 בגובה המטופלת תוכל שבעזרתו

 .להם שאין אלה על חושבת מיד ואני... מלווים לה שיש מזל איזה אז. שרפרף

 ואין מיטות ואין לעשות מה ושאין תקנים ושאין קודש עבודת עושים שהם לעצמו שחושב מי ולכל

 הרביעית בשעה, כרגע אותי מעניינת שלי אמא. תחת'ת מעניין לא. עומס ויש סבלנות ואין שרפרפים

 .לצדה כאן שלי

 אזרחי את, הבריאות שר את, הממשלה ראש את? הזה אנושי והלא המזעזע במצב מאשימה אני מי את

 שלנו למדינה, כך להיראות שלנו הבריאות למערכת מאפשרים שאנו כך על( ביניהם ואני) המדינה

 ."כך אנוש צלם לאבד שבנו לאנשים, כך להתקהות שלנו לחושים, כך להיראות שלנו לכאב, כך להיראות

 

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 שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

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

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

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


