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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

חשוב לזכור . שאנחנו כבר לא חושבים שזה דבר יוצא דופן, כל כך התרגלנו למיטות אשפוז במסדרון

בתגובה לטורו של . לא נורמה טיפולית מקובלתו, שזה אמור להיות פתרון חירום למקרים קיצוניים בלבד

על -רופא פנימאי בהתמחות, כותב אורן (https://wp.me/p4zB5k-Fw)על הזקן במסדרון עם -ר חי"ד

 :בקרדיולוגיה

זו . ואני שמח שבמחלקות בהן עבדתי ועובד לא היה דבר כזה, היא דבר חולני 'מיטה במסדרון'לדעתי "

בתי , משרד הבריאותברמת . אפשר מחר להחליט שאין יותר דבר כזה - לא גזירת גורל אלא החלטה

 .ואפילו צוות האחיות והרופאים, החולים

המיטות  'מס. בבית חולים גדול במרכז הארץ בנו בניין אשפוז גדול וחדש  :משהו גרוטסקיאבל תשמעו 

מה עשו אז . למחלקה חולים 20-22כי מקבלים , אבל לא עובדים לפי התקן. 33 -בפנימית תואם לתקן 

כנראה , ובמודע ידעו שיתקעו חולים במסדרון מראש ,לומרכ. שמו עמדות חמצן במסדרון? בזמן הבניה

לקלוט חולים מעל מלכתחילה  להסכיםאבל למה בכלל . ממשלהל נהלההכחלק ממאבק אווילי בין ה

 .פארטץ׳. זה עוד דבר שמעולם לא הבנתי מדוע עושים ?התקן

 אדם אחד נוסף ,מזל גםאם יש . אחיות/אחים 0-ו ה/רופאכולל במחלקה פנימית  טיפוסי צוות לילה, אגב

 ".חולים 20-על יותר מ, ארבעה אנשים לכל היותר. כוח עזרמ

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

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


