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 ,שלום רב

המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית של אנשים " 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 . יותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחר

  .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

 

אם . הולך להיות מסובך ומייגע להשיג תורים לבדיקות. קחו נשימה עמוקה? קיבלתם הפניות לבדיקות

 :'כותבת לנו נ. אתם לגמרי צודקים, זה נשמע לכם מייאש

. הצוואר באזור השדרה בעמוד חזקים כאבים עקב לאורתופד הגעתי (אמצע חודש מאי) שבועיים לפני"

 .ופיזיותרפיה לבדיקות שונות הפניות ארבע לי נתן הוא

 המערכת כמה על ושוב שוב לחשוב לי גרמו אליהן ולהגיע לבדיקות תור לקבוע כדי והתיזוזים הטרטורים

 .וכולי, מבוגרים, לעניים ידידותית לא

 (.EMG) מסוימת בדיקה לגבי זה היום של המרמור

 של באתר תורים לחפש המחשב מול לשבת יכולתי לא כי מכבי של התורים למוקד התקשרתי במקור

 שענו עד הנשמה את לי שהוציאו, 'ףממוגר' מכון של הטלפון את לי נתנו מכבי של הטלפוני במוקד. מכבי

 .יוני לסוף תור לי וקבעו לטלפון

, המכונים רשימת על עברתי, מכבי של לאתר נכנסתי, לזה כוח לי ויש טוב יותר מרגישה כשאני, עכשיו

 .(לציון בראשון גרה אני) באשדוד. למחר תור ומצאתי לכולם התקשרתי

 .אותי להסיע התנדבה שלי אמא אז, אלה בימים הרבה לנהוג לי קשה

( שעבר שבועב) ולנתניה( שבועיים לפני) לאשדוד אותי להסיע שיכלו ומשפחה חברים לי היו אלמלא

 .אוגוסט-יולי באזור תורים עם נתקעת הייתי, (מחר) לאשדוד ושוב

 לעיר להגיע איך לו שאין מי, במחשב משתמשים איך יודע לא, מחשב לו שאין מי? בדרך כלל נדפק מי

 ."מערכת לא ידידותית לחלשים, כאמור .מדי רחוקה

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

 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, רק פעילות צבאיתכוללת לא 

 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


