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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

 

מספרת ". משעמם"אז הנה עוד סיפור ? לא, הבריאות של תושבי הצפון משעממת את ראש הממשלה

 :שהם ענבל

 !הפסקה ללא ושמכבי שמונה בקריית דחופה רפואה מוקד שנפתח טוב כמה"

 .יד שברתי שישי ביום

 .נשבר הגבס ש"ובמוצ כרמיאל 'בטרם'ב אותי גיבסו בשבת

 מכבי של האחיות למוקד בבוקר בראשון התקשרתי, הקיבוע לשיפור בגבס תחוב חמאה בסכין מצוידת

 .שמונה קריית – ופרטית לאומית עדיפות. גבס להחליף ניתן היכן לברר

 גיבוס שרותי שאין נעניתי, הם באשר ישראל תושבי לכל שוויונית אך, במיוחד ארוכה המתנה אחרי

 מספר כעבור. מגבס לרופא תור שאקבע סביר פתרון הוצע. חצור או שמונה קריית מכבי במרפאות

 01 טופס וביקשתי זיו ברבקה למיון שאעלה הצעתי. באזור מגבס אין – שולית בעיה התעוררה דקות

 ברורה לא הסיבה, האמת. הסף על נפסלה ההצעה(. מה משום חלומותי מושא להיות הפך שלאחרונה)

 שתפנה הטלפונית למוקדנית הצעתי. דחופה רפואה מוקד נפתח ש"שבק נזכרתי רגע באותו כי – לי

 וחשבה ש"בק שנפתח החדש המוקד על לשמוע שמחה הנחמדה שהמוקדנית ניכר. החירום למוקד אותי

 מהמתקדמים) הגיבוס שרותי האם ובדקה ראש הגדילה אפילו היא. לשם אותי להפנות נחמד שיהיה

 .אל...ש וגילתה שמונה קריית – השכנה במדינתנו גם ניתנים( בעולם

 שאין סביר לי נראה שלא כיוון. פתרונות לעצמי והצעתי המוקדנית של לתפקידה נכנסתי ממש זה בשלב

 הגיוני שהכי החלטנו, שבידה במידע משוכנעת היתה לא האחות וגם החירום במוקד גיבוס שרותי

 ?אינטרנט צריך מי כי. קורה מה אותה ואעדכן לשם אגש ושפשוט החירום למוקד 01 טופס לי לשלוח

 לי לקח. הדחופה הרפואה מוקד ליד בתשלום חנייה למצוא אפשר תמיד כי שמונה בקריית כיף הכי

 שרותי. קיים – דחופה רפואה מוקד: החשוב המידע ועם שבור גבס עם לרכב לחזור שעה רבע בדיוק

 .אין – גיבוס



 

 לאן המרחק את בקלילות יגמע שלי האוטו. וכרמיאל צפת על בהמלצות צורך ואין בסדר ממש אני

 אז בצפון נפצעת אם, אבל(. אליהם נחזור שתיכף) ולייקים שיתופים מלא לי יהיו גם הדרך ועל שצריך

 או) מבירוקרטיה מסוימת הנאה יכולת, פנוי זמן, פרטי רכב לך שיהיה מכבי של מכרטיס חשוב יותר

 ".לבריאות. וכסף( בתחום מסוגלות בעל בשר שאר

 

 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 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, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .החייםחיים ותומכות באיכות 

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


