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 ,שלום רב

הוא יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם " מכתבים לבריאות"פרויקט 

כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות , האישיים

, ותהמרפא, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם

אנו תקווה שהשיתוף של . מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות

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

? אבל מי באמת מסכן חיי אדם. משרד הבריאות ניסה לטעון שהאחיות מסכנות חיי אדם כשהן בוחרות לשבות
או מי שנלחמות על חיינו יום יום ומסרבות להמשיך בתנאים בלתי , מי שמסרב להוסיף תקנים ומיטות אשפוז

  :מספרת עדי בקר? אפשריים

 .הצחקתם אותי? שביתה"

 .תאחיות לא באמת יכולות לשבו ,לצערי

 .יש מטופל שצריך כימותרפיה, 1' כי בחדר מס

 .והיא מבוהלת ומלאת שאלות, מטופלת שקיבלה אבחנה חדשה, 2' בחדר מס

 .מטופל עם המוגלובין נמוך וזקוק למנת דם 3' בחדר מס

 .צמודה וניטורוצריכה השגחה , מטופלת שמידרדרת פתאום 4' בחדר מס

 .אחרי החודשים שהוא מאושפז במחלקה, המטופל ממש כבר רוצה שתשחררי אותו הביתה 5' בחדר מס

 .אבל בקושי לחדרים האלה יש לי זמן, הייתי ממשיכה לעוד חדרים

 ?למה

היא מוצאת את , OECD-ובמקום שאחות תטפל במספר מטופלים בהתאם לתקן של ה, כי מורידים לנו תקנים
  .ולא עושה פיפי כמובן, לא שותה, לא אוכלת, קרעת בין מטופליםעצמה נ 

 .מתעסקים עם מחשבים, כי במקום להתעסק עם המטופלים

 .אבל חס וחלילה שזה יתבטא במשכורת, ל-כ-כי מצפים שאחות תעשה ה

 .זה אנשים עם לב רחב, אז יודעים שמי שמגיע למקצוע הזה ושורד בו

 .שלהם בעת צרהאנשים שלא ינטשו את המטופלים 

 .מאיימים עלינו בהורדת שכר למי ששובת, ובמקום להבין שהמחאה הזו לגיטימית



 

 .של כולכם אלא, תהמחאה הזו לא צריכה להיות רק של האחיו

 ,כי מי שנפגע בסוף מחוסר התנאים שלנו

 ".זה אתם

 

 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 תממשלו

 .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 .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


