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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

 

הוא העדיף , כשהגיע הזמן לטפל בעצמו. להצלת חיים, ר אורן זוסמן הקדיש את חייו לטיפול באחרים"ד
, לא להיבדק אצל קולגה ולמשוך אותו ממטופליו, לא להוסיף על התור העצום של חולים בחדר המיון

  .מהמנוחה הזו כבר לא התעורר. והרשה לעצמו רק מנוחה קלה בחדר הרופאים
. לגעת בלבבות ולרגש בסיפוריו על המתרחש בחייו של מתמחה לקרדיולוגיה בישראלאורן הצליח 

לזכרו . אלפים עקבו אחריו ברשתות החברתיות ולמדו על עומק המצוקה והמשבר במערכת הבריאות
אנחנו מקווים שדבריו יהדהדו , לטובת כל אנשי הצוות הרפואי וכל המטופלים והמאושפזים, של אורן

ק ויגיעו לאוזניים של אנשים שיכולים לשים את הבריאות בראש סדר העדיפויות כמה שיותר רחו
  .הלאומי

  .תחסר לנו מאוד. על הכל, אורן, תודה
 

ואת הפחד מפי מקרים נוספים , קולגות של אורן ביטאו את התדהמה והצער שהם חשים, בעקבות מותו

 :'ר א"כך כתב ד. שעלולים לקרות בגלל העומס במערכת

 . היה שנתיים מבוגר ממניאורן "

 .לא מצליח להפסיק לחשוב עליו ועל הדרך הטראגית שבה עזב אותנו מוקדם מדי

אנחנו ? יומית במערכת-מה המחיר שאנחנו משלמים על התורנויות הבלתי נגמרות ועל המלחמה היום

די לא כ, בחדר לבד במקום ללכת להבדק כמו שצריך' לנוח קצת'במצב שבו רופאים מעדיפים ללכת 

- מישהו אחר ' לדפוק'

 .כי זה ברור לגמרי שאי אפשר לעזוב את העבודה כשלא מרגישים טוב

ברור שלא אנחנו ניקח את החופש , או כשמישהו מהמשפחה חולה, זה ברור לגמרי שבאים לעבוד חולים

 . לטפל בו

המתפוררת יש אנשים שמחזיקים את המערכת , צריך להבין -כשמדברים על אי ספיקה של המערכת 

 .נפשי, בריאותי, אישי, חברתי -הזאת ומשלמים על כך מחיר יקר



 

יש פה מערכת מקרטעת שיום אחד תקרוס ברעש גדול , כל שנה העומס הפיזי והנפשי מתגברים

באיומים מדומים , וביום הזה כולם ישאלו איך זה יכול להיות שהתעסקנו במשך שנים בפילוג בעם

 .ובריבים מטופשים

 .א יפה להגיד ואולי לא נעים לשמוע אבל מערכת הבריאות חולהזה אולי ל

 .חולה מאוד

 היא צריכה טיפול דחוף ומציל חיים

 ."וכמו ברפואה טיפול דחוף הוא טיפול אגרסיבי וקיצוני

 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, יס למטרהולהפציר בכם להתגי לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


