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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 

שיטת העבודה . ונראה שגם לא יסתיים אחריה, המשבר במערכת הבריאות לא התחיל עם מגפת הקורונה
על סף , שמשאיר פציינטים מוזנחים במסדרונות וצוות רפואי שחוק ומותש, מבוססת על כיבוי שרפות מינימלי

  .אובדן האנושיות

  ."אמרנו לכם"אנחנו לא מפרסמים את הסיפורים והעדויות כדי להגיד 

ועל מי האחריות לתקן את , אנחנו עושים את זה כדי שכולנו לא נשכח מי הזניח את המערכת במשך עשורים
שימנע מצבים כמו מה שדנה , שינוי יסודי ומהותי של סדרי העדיפויות. לא פלסטר זמני, תיקון של ממש. המצב
 :קריאה לא קלה אבל חשובה, זהירות. ר מספרת עליו כאןספקטו

 

אני אתעקש  , יש לי יראת כבוד שגובלת בסגידה לרופאים ורופאות ואחים ואחיות. אני כותבת את זה בזהירות"
אבל בימים האחרונים דודה שלי שוכבת בבית ". רק מאיה",  לכנות אותך דוקטור מאיה גם כשאת מבקשת ממני

 .ואני ככ מאוכזבת מהם .חולים איכילוב

מים "לא תבוא אף אחות להשקות אותו כשהוא יצעק . כולם יודעים את זה. אי אפשר לעזוב את החולה שלך לשניה
אני רוצה , די, די"כשהזקנה במסדרון תצרח כל הלילה בלופ אינסופי " ?גיברת הכל בסדר", אף אח לא ישאל". מים

 .מכייחים, צמאים, צורחים. עציצי נוי מפלסטיקהחולים פשוט שוכבים שם כמו !!!!". למות

הם עומדים רחוק מהחולה שלהם ומדברים עליו כאילו היה גרב . הרופאים מגיעים לבקר אולי פעם פעמיים ביום
אבל . "צריך לגלגל את החולה הזה הלאה? טיפול נמרץ? פנימית. זרוקה שצריך להבין באיזו שידת איקאה לאפסן

 .לפעמים יש רופא נחמד שעונה לה". ספרו לי מה קורה איתי", האומרת הזקנ, "אני כאן

איפה , ח האגדי של ת״א"הבנו שיש בעיית תקציב ומערכת הבריאות גם בביה. כמובן שיש מלא חולים במסדרונות
לא מצפים . ולכן כל קרובי המשפחה מגיעים מראש במין קבלה אסירת תודה כזו. שתלויות יצירות אמנות על הקיר

 .שייחנק? ואם הוא לבד. משקים אותו כשמבקש. מביאים לחולה שלהם בקבוק מים מהבית. לכלום

זה בסדר שיש רק אח אחד , רגע. יש ככ הרבה שאלות שעולות ליד המיטה שלה בלילה, אבל גם בציפיות נמוכות
אחיות . ליםאני הרי זוכרת בתי חו? שהחולה מחובר למחשב ובאים רק אם הוא מצפצף  הרבה זמן? פה על כולם

 ?כל זה איננו. לשאול מה שלומך, ישראליות מופלאות ומצחיקות שהיו באות פעם להיטיב לי את הכרית



 

שעבר לניהול ממוחשב של חולים עציצים , או שזה רק איכילוב? ורק בגלל מערכת הבריאות בלה בלה תקציב
הצוות לא , המגש חוזר ריק? יםאפילו שהוא לא אכל כבר ארבעה ימ, ולכן אף אחד לא מתעקש שהחולה יאכל

 .תדאג שלחולה שלך יהיה נציג שאוהב אותו לידו? רוצה שמישהו ידע. יודע

כי זה צוותים רפואיים והם אנשים כל כך הרבה . שתמיד הייתי ככ גאה בו, כי זה איכילוב, ושוב רועדת לי האצבע
אולי לזרוק אותה ולחכות זה , רפואהכי מה אני מבינה ב. יותר טובים ומועילים מכולנו אז תסתמי את הפה

 .אז אולי הם מטפלים בה כמו מינימום ראש ממשלה כשאני לא שם, כי אני לא שם כל הזמן. הטיפול הנכון 

פסקול הסוף של החיים שאף אחד . תחנונים, שקט אלוהים שמופרע מדי פעם על ידי צרחות, במחלקה , ובינתיים
רק כמה אחים שמוטלים על כיסאות משרדיים בעמדה , שממהרת לראותשום קבקבים של אחות . לא רוצה לשמוע
 ?ככה זה עכשיו? זה נורמלי -שמישהו יגיד לי . וגולשים באייפון

זה . מגש האוכל המשומש הזה ששוכב כבר שעה ליד הדלת של חדר הבידוד שבו שוכבים חולי קורונה
פעמיים בדקה אני מתקנת ?  אחד לא מפנה אותותקין שאף . שהתיישבתי לידו בלי לדעת שזה יצא מחדר הבידוד

 .כי באים רק לפיפס של המחשב.  אבל משהו לא מניח לי. יחסית טיפול בסדר. ככה זה עכשיו, ציפיות וחושבת

לחבר למוניטור והוא כבר יגיד לנו . לנהל אותו, לנטר אותו, והם הפכו למשהו שצריך לגלגל אותו, אלו בני אדם
. ית קורעת מצחוק’ינג’ם תסריטאית ממש מפורסמת שגרה בקוטג כפרי בלונדון והיא עדיין גהיא היתה פע. כשגוסס

 .אבל היא רק עוד מספר שחלף במסדרון

 

 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


