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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

 

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מחלה היא לא . חיסונים ניצבים בחוד החנית של הרפואה המונעת

 שכתבה מכתבלפניכם ? המדינהאבל מה קורה כשטיפות החלב מיובשות על ידי . לחלות בה כלל

 :הבריאות למשרד, ואמא רופאה

 .הכרם בבית חלב טיפת לתחנת כיםמשוי ואנו, קטנים ילדים לשלושה אם אני"

 של זמינות מאי סובלים אנו, החלב טיפת של בשירותיה נעזרים אנו בהם השנים כל לאורך, לצערי

 .ביותר לקוי לקוחות ומשירות הצוות

 את טלפונית להשיג מנסה אני חדשים 3 ומעל, חדשים 8 בת כבר הקטנה בתי: הסאה הוגדשה היום

 שאקבל תורים לזימון המוקד של ונשנות חוזרות הבטחות למרות. לחיסון תור לקבוע מנת על התחנה

 את השלימה טרם הפעוטה, מכך כתוצאה. קשר עימי נוצר לא מעולם, תור לקביעת חוזרת טלפון שיחת

 מנת על תור ללא לתחנה פנינו, ברירה בלית, הבוקר. שנה וחצי חדשים 1 גיל של החיסונים תכנית

 כנסיולה בהבנה לזכות בתקווה התחנה פתיחת עם מייד הגענו. הנחוצים החיסונים את להשלים

 . היום של המטופלים תכנית התחלת טרם עוד חיסונים להשלמת

 אב לחדר הוכנסו בהמשך. לחדרה להכניסנו סירבה האחות, בתחנה מטופלים כלל היו שלא למרות

 ליחס זכה, תור ללא האחות לחדר שהתפרץ, נוסף ואב, יותר הרבה מאוחרת בשעה היה שתורם וביתו

 . פגישה ולתיאום מכבד

 האחות, חיסונים בהשלמת רק אלא מלא במעקב מעוניינת איני כי והבהרות, החוזרות בקשותי למרות

 והבטיחה הטלפון מספר את רשמה רק אלא, חלופי תור לנו לקבוע סירבה אף היא. להכניסנו סירבה

 .זרא עד שבענו ממנה הבטחה, 'אלינו שיחזרו'

 על יעלה לא. החיסונים לחשיבות היטב מודעת אני, ילדיה לשלום ואחראית הדואגת וכאמא, כרופאה

 ייתכן לא. הציבור בריאות על אמונה להיות האמורה חלב טיפת בתחנת הניתן השירות זהו כי הדעת

 מחפיר יחס, לנו הניתן היחס זהו כי ייתכן לא. תור לקביעת חדשים 3 מעל להמתין נאלצים שאנו



 

 מנסים הכל בסך אנו כאשר, הזמן באותו בתחנה האחרים מהמבקרים אחד כל שקיבל ליחס בהשוואה

 נס על עולה שוב בהם, אלו בימים. ילדתם לשלום הדואגים כהורים הבסיסית חובתנו את למלא

 את ובמחדליה ידיה במו המזניחה, המערכת מצד הניתן היחס שזהו ומדאיג מביש, החיסונים חשיבות

 .בחסדיה התלויים הרכים הפעוטות

 מוכנה איני. החיסונים תכנית להשלמת בהקדם תור קביעת ועל, בפנייתי מהיר טיפול על אודה

 עוד מסודר תור הוא כעת המתבקש המינימלי הפתרון. לי הוצע שכבר כמו, 'המתנה רשימת'ל להיכנס

 למנוע מנת על התורים ובזימון החלב בטיפת ההתנהלות צורת של יסודי שינוי לבוא ולעתיד, השבוע

 ".כאלו מחדלים של הישנות

 ועד זו משנה. ובמרפאות החולים מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי, האחיות, מספרי הרופאים

 תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית

לא  4102מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 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 התפעול שללתקציב ולקשיי  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, להפציר בכם להתגייס למטרהו לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


