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ג׳אןאליסיידלר,שירלילוישיחדד,שמוליקהרוש,יאיר

לוותרמתכוונותלאכלליתבריאותשירותישלהחוליםובקופותברזיליהחוליםבביתהאחיות

הדרךיודעות:גםהןאבלהמטופלים,אליוצאולבןהמשתדכיםהתוריםאתרואותהן

ולשבות״להיאבקאלאברירהלנו״איןשכואבהיכןללחוץהיאהאוצרעללהשפיעהיחידה

מסבירהמתגמלת״,ולאמאוזנתלאקשה,עבודה״זוידיים:הרימושכברכאלהגםויש

האחיות?עלירחםמילהוראהופנתהשלההחלוםאתשנטשהמאשדוד,שולמית

ובפרוזדור"האוכלבחדרחוליםנראהושובמיטות,מספראותואתיש"עדייןבברזילי.בתאחיות

מא־33שולמיתחלמהבילדותהעוד

שדוד

$TS1$מאשדוד$TS1$

$DN2$מאשדוד$DN2$מהצבא,כשהשתחררהאחות.להיות

ארבעבמשךולמדהמיעודללימודיפנתה

החלה2006בשנתהראשון.לתוארשנים

החוליםבקופתמוסמכתכאחותלעבוד

שולמיתהבינהשניםששאחריהכללית.

המ־לשרוד.אפשראיבלבדטוברצוןשעם

שכורת

$TS1$המשכורת$TS1$

$DN2$המשכורת$DN2$,הש־נסבל,הבלתיהעומסהנמוכה

עות

$TS1$השעות$TS1$

$DN2$השעות$DN2$הרבהשההשקעהוההרגשההמטורפות

אותהאילצוהחורשבסוףמשתלמתלא

בגללשזהוחשבתיקשהלי״היהלוותר.

עם״אבלמספרת,היאבעסק״,חדשהשאני

אמרתימזל.איןאחותשלאףהבנתיהזמן

הזה״.במקצועאשארלאאניככהאם

שוניםסניפיםשמונהביןנדדהשולמית

ליהיה״לאשנשברה.עדחוליםקופותשל

קורלציה״איןמספרת.היאלנשום״,זמן

אחוז75עלהעבודה.לכמותהמשכורתבין

שלממוצעתמשכורתהרווחתימשרה

קשה,עבודהזובלבד.בממוצעשקל000,4

לשחי־מעברמתגמלת״.ולאמאוזנתלא

קה

$TS1$לשחיקה$TS1$

$DN2$לשחיקה$DN2$,החולים:לחיישולמיתחששהשחשה

בתורשמחכהמבוגראםיקרהמה״חשבתי,

היולפניו?מטופליםהיוכילבאירועיקבל

היוםדומות״.בסיטואציותשנתקלואחיות

השנהזומדעיםהוראתשולמיתלומדת

להיסבהחדשהמקצועכיבתקווההשנייה,

כלכלי.ביטחון

בכ־הנאמר)כלוהאחיםהאחיותמאבק

תבה

$TS1$בכתבה$TS1$

$DN2$בכתבה$DN2$ומ־המיניםמשניהסיעודלעובדינוגע

נוסח

$TS1$ומנוסח$TS1$

$DN2$ומנוסח$DN2$שלהמכריעהריבויבשלנקבהבלשון

שו־כמואנשיםבשבילנפתחבענף(נשים

למית,

$TS1$,שולמית$TS1$

$DN2$,שולמית$DN2$תחושתמתוךסיעודללמודשהלכו

לדרך.שותפיםלהןשאיןגילואךשליחות,

הגיעוזהשניםהרבהנמשךשלנו״המאבק

יו״רהשבועאומרתלנו״,שנמאסלשלב

ברזיליהחוליםבביתהסיעודאחיותועד

יימ־המצב״אםחמו.בןאסנתבאשקלון,

שך,

$TS1$,יימשך$TS1$

$DN2$,יימשך$DN2$המ־לסיעוד.סטודנטיותיותריהיולא

קצוע

$TS1$המקצוע$TS1$

$DN2$המקצוע$DN2$אנחנושנה.מרימבוקשלפחותהופך

השכרבתנאישיפורשכר,תוספתדורשות

תקנים״.שלוהוספה

שהדיוניםלאחרהשבוע,שלישיביום

האחיותהחריפוחרס,העלושובהאוצרעם

המחל־אתועזבוהעיצומיםאתבברזילי

קות

$TS1$המחלקות$TS1$

$DN2$המחלקות$DN2$המשאהתחרשלמחרת,שעות.לארבע

הת־לאהגיליוןסגירתמועדעדאךומתן

קבלה

$TS1$התקבלה$TS1$

$DN2$התקבלה$DN2$.הכרעה

בבחירותעסוקים

לשביתתהשניהשבועשלבמהלכו

היאההרגשהאחר.תיררץישdudכלאיתנר.מדברלאאחד״אףחמו:בן

יחשובאחדשאףמבליnurniiyלהוסיףאפשרספוגכמרהןשהאחיות

המשכורת״ואתהמצבאתלשנות
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לרפואהאחותמחפשותמפגינות.האחיות
שלי"בחברהפוגעתאנילעבודהאי-יעלאשאם'יי™"אנינתאפרת

פניאתשקיבלוהשלטים

במרפאותהמטופלים

יחהחיסוניםהקהילתיות.

החשיאירצילום:

העומסמשמעיחדבאופןניכרהאחיות

הנהלתביןבפגישהברזילי.החוליםבבית

כינקבעהאחיות,ועדויו״רהחוליםבית

כן,כמושבת.במתכונתפעילותתתקיים

כרו־ובחוליםחירוםבמקרייטפלוהאחיות

ניים

$TS1$כרוניים$TS1$

$DN2$כרוניים$DN2$״אנומראש.שנקבעובניתוחיםויסייעו

מיוחדת,הכנהשדרשומקריםמבטליםלא

מעיים״,הכנתאותרופתיטיפוללמשל,כמו

כיאופטימיתלאאני״אבלחמו,בןמסבירה

הקושיבנו.ופחותבבחירותעסוקיםכולם

עצום״.הואתוריםלאנשיםלבטל

הואבשרועלהזההקושיאתשחווהמי

קטר־לניתוחרבזמןשמחכהמאשקלון,מ׳

קט

$TS1$קטרקט$TS1$

$DN2$קטרקט$DN2$הליךבברזילילהתבצעהיהשאמור

״חיכי־יחסית.פשוטשנחשבכירורגי

תי

$TS1$״חיכיתי$TS1$

$DN2$״חיכיתי$DN2$כשהראייהחודשיים,כמעטשלילתור

״כשה־מספר.הואוהידרדרה״,הלכהשלי

גיע

$TS1$״כשהגיע$TS1$

$DN2$״כשהגיע$DN2$,אתליודחוענןעמודמבצעפרץהתור

השביתהבגללהשבוע.ראשוןליוםהניתוח

זאתבכלניסיתיפעם.עודנדחהשליהתור

בי־לאשזהאמרהואאבלהרופא,עםלדבר

דיים

$TS1$בידיים$TS1$

$DN2$בידיים$DN2$.אתאאבדשלאמודאגממשאנישלו

הזו״.בעיןלגמריהראייה

מכי־״אנימצוקתו:עםמזדההחמובן

רה

$TS1$מכירה$TS1$

$DN2$מכירה$DN2$כיהמון,עודישוכמוהוהמקרה,את

התורלראששובחוזרבעצםהואעכשיו

ברירהלנואיןשני,מצרנוספת.ולהמתנה

היאשלנוהשביתהולשבות.להיאבקאלא

ששוכבחולהכשישהחסרים:התקניםעל

שלתוספתשישהיאהמשמעותבמסדרון,

יותרשמצריךמהלתקן,מעברמטופלים

הגדילולאאבלאוכלוסיה,יותרישאחיות.

האשפוז״.מיטותאת

הנמלמעובדשילמד!

התורים,והתארכותהנוחותאילמרות

המ־כינראהשערכנו,רנדומליתמבריקה

טופלים

$TS1$המטופלים$TS1$

$DN2$המטופלים$DN2$האחיותבמאבקתומכיםבברזילי

״רקהמדינה.עלהאחריותאתומטילים

למיככהלעשותיכוליםשלנוכמובמרינה

לקב־שהמתיןתושבאמרלאנשים״,שעוזר

לת

$TS1$לקבלת$TS1$

$DN2$לקבלת$DN2$.שעותחמשכברפהמחכה״אניטיפול

טיפולבימילעבור.צריךשאנילטיפול

וחצי,שעהאולישעה,פהנמצאאנירגילים

עוב־הןאיתן.ואניבסדרזהמבחינתיאבל

רות

$TS1$עוברות$TS1$

$DN2$עוברות$DN2$יעשושהןהזמןוהגיעפרוטותבשביל

אחדאףאחרתהכלים,אתוישברושביתה

וכולםשלנובמדינהזהככהלהן.יקשיבלא

זה״.אתיודעים

לאחיות,יעזורזה״אםהוסיף:אחרחולה

שיע־בתור.שעותעשרגםלחכותמוכןאני

שו

$TS1$שיעשו$TS1$

$DN2$שיעשו$DN2$אףאחרתיישברו,ולאאשרורבנמלכמו

אותן״.יספורלאאחד

לבי־אמהעםשהגיעההאזורתושבת

קורת

$TS1$לביקורת$TS1$

$DN2$לביקורת$DN2$שללרעיוןמתנגדתניתוחשאחרי

אתמאשימהאךהבריאות,מערכתהשבתת

עולםבמדינתרקשישמשהו״זההממשלה:

שאומרתשישראל,להיותיכוללאשלישי.

לאבעולם,טובההכירפואהלהישכמהלנו

אתלמעלהישלחולים.טיפוללתתיכולה

לאחיותשייתנוהאוצרמשרדשלהאנשים

הח־חברתאוהנמלהיהזהאםהכסף.את

שמל,

$TS1$,החשמל$TS1$

$DN2$,החשמל$DN2$וגםגבוהשכרמקבלותהיוהןמזמן

בחו״ל״.נופששלפיצוי

נפששלאחותרחמניה

במתכו־לעבוראמנםאמורותהאחיות

נת

$TS1$במתכונת$TS1$

$DN2$במתכונת$DN2$,הפנימיותבמחלקותדווקאאךשבת

נדר־בהןביותרהעמוסותהמחלקות

שת

$TS1$נדרשת$TS1$

$DN2$נדרשת$DN2$מתרוצצותהןדחופהתקניםתוספת

חייאתלהפקירמוכנותלאהןהפסקה.בלי

לע־להגיעוממשיכותכהגדרתן,החולים,

בודה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$עו־החוליםבביתהשביתה.למרות

בדות

$TS1$עובדות$TS1$

$DN2$עובדות$DN2$בוטלוחמובןלדבריאחיות.800כ־

בגדרהיושלאמהניתוחיםכמחציתכהעד

דחופים.מקרים

שבתבמתכונתעובדותאנחנו״רשמית,

אפי־רואהלאאניאבלהזאת,בשביתה

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$שלהלמשמרתהגיעהשלאאחתאחות

״איהאחיות.אחתאמרההשביתה״,בגלל

גםהפנימיות,במחלקותלשבותאפשר

פההייתהבאמתלאהרופאיםשלבשביתה

שליכשהראייהחודשיים,//שלילתור״חיכיתיחולה:

הראאבלהררפא,01לדברזאתבכלניסיתירהידרדרה.הלכה

שלו״בידייםלאשזהאמר

בדיכאוןאניהחגיםלפני

נתןבןאפרת נתןבןאפרת//

רקעובדתשנים,תשעכבראחותאני

לפניוחגים.שבתותעובדתלילה,במשמרות

לסוגנכנסתאניפסחאוהשנהראששמגיע

שלאיודעתאנילשמוח,במקוםדיכאון.של

שלאיודעתאניבחג.המשפחהעםאהיה

חולים.בביתשאהיהאלאוכיף,חופשיהיה

rrתמורהואיןשוחקומאודמתישמקצוע

נעשיתשלנושהעבודהלמרותלעין,נראית

הלב.מכל

עובר.והיוםבמשרדשיושביםמקצועלאזה

ביתאתלעזובששקלתיבעברפעמיםהיו

המקצוע.אתלאפעםאףאבלהחולים,

שונים,קורסיםועשיתישניםארבעלמדתי

יכולאחרת,אופציהליהייתהאםאבל

אחר.בתחוםלעסוקפונהשהייתילהיות

ויוצאיםשנה04-03עובדיםאנשים

שעובדיםאחריעלוב.סכוםעםלפנסיה

פשוט.לאזהקשה,כךכלשניםעשרות

מאודהיאהעבודהרגיל,מקצועלאזה

הנשמהאתנותנותואנחנואינטנסיבית

במחלקה.

אחתפעםלפחותנפגשאדםשכללמרות

תחושהישנההרפואי,הצוותעםבחייו

אומריםכאילומאיתנו.להתעלםשאפשר

למרותהעבודהאתנעשהשממילא

שמישהועדמתגמלת.הלאהמשכורת

ברצינות.והפעםזה,אתיעצור

עםנירבקיבוץמתגוררתנתןבןאפרת

החוליםבביתסיעודיתכאחותועובדת

שבעבבארסורוקה
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מוותפירושהתגיעשלאאחותשביתה.

לחיות,להםלעזורבאנואנחנוחולה.של

להביןרוצהבאמתמישהואםלמות.לא

למחלקהלהגיעצריךהואשובתים,למה

עיקרזאתהעומס.עיקרזהכאןפנימית.

הכל״.סופגיםופההעבודה,

מע־לגיבויהאחיותזוכותבינתיים

מיתיהן

$TS1$מעמיתיהן$TS1$

$DN2$מעמיתיהן$DN2$חמובןאךמסגרת(,)ר׳הרופאים

יאבדוכולםהזמן,שיעבורשככליודעת

השבי־שאםמאמינה״אניסבלנותם.את

תה

$TS1$השביתה$TS1$

$DN2$השביתה$DN2$,בסופוכבומרנגאלינויבואזהתימשך

להיותלי״קשהחמו.בןאומרתדבר״,של

חייבת.אניאבלהזה,במאבקאופטימית

במ־שישלמצבומתקרביםהולכיםאנחנו

קסיקו,

$TS1$,במקסיקו$TS1$

$DN2$,במקסיקו$DN2$אחיותלייבאיתחילושאוליאו

מחו״ל״.

הכלליתהתחושהכימסבירהחמובן

לדבר:מיעםלהןשאיןהיאהאחיותשל

היאההרגשהאחר.תירוץישפעם״בכל

להוסיףאפשרספוגכמוהןשהאחיות

לש־יחשובאחדשאףמבליעבורהעור

נות

$TS1$לשנות$TS1$

$DN2$לשנות$DN2$מח־המשכורת.ואתהמצבאת

סור

$TS1$מחסור$TS1$

$DN2$מחסור$DN2$לאעודלאומית.בעיהזהבאחיות

180ב־אנחנושבוהחורף,אתהתחלנו

אתישעדייןבמחלקות.תפוסהאחוזי

חוליםנראהושובמיטות,מספראותו

חו־נראהשובובפרוזדור.האוכלבחדר

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$לנוכואבוזהמענה,מקבליםשלא

מאוד״.

יבנה,גןתושבת(,46גולרשלגרורד

במרפאותאחראיתכאחותמשמשת

בימיםברזילי.החוליםביתשלהחוץ

לעבו־להגיעגולרשלגרנאלצתאלו

דה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$כא־בההחיוניהצורךבגללכרגיל

חות

$TS1$כאחות$TS1$

$DN2$כאחות$DN2$.שוכ־לאהיאזאתלמרותאחראית

חת

$TS1$שוכחת$TS1$

$DN2$שוכחת$DN2$״השמיכהבמאבק.הצורךאתלרגע

גולרשל־אומרתמאוד״,קצרהשלנו

גר.

$TS1$.גולרשלגר$TS1$

$DN2$.גולרשלגר$DN2$במחל־להסתייענאלצות״אנחנו

קות

$TS1$במחלקות$TS1$

$DN2$במחלקות$DN2$מספיקשאיןבגללולהיפךאחרות

לדב־מביאארםבכההמחסוראחיות.״

ריה

$TS1$לדבריה$TS1$

$DN2$לדבריה$DN2$אחרותממחלקותשאחיותכךלירי

התמחותלהןאיןבהםבמקומותעוברות

תתמקדאחותשכל״במקוםמספקת:

ממחלקהעוברותהןלמרהשהיאבמה

צריךמהיודעותהןתמידולאלמחלקה

אתנותנתהיאכדוגמהבדיוק״.לעשות

לדבריהשםהאונקולוגית,המחלקה

האחיותשלהמקצועיהידעחוסרניכר

היאשם״,במצוקהמאור״הןהמתגברות.

אומרת.

מושבתושבתפינקלשטיין,אורלי

טוביה,בארהאזוריתשבמועצהתימורים

האונקולוגיתהמחלקהכאחותמשמשת

מד־לאכבר״אנחנוקפלן.החוליםבבית

ברות

$TS1$מדברות$TS1$

$DN2$מדברות$DN2$אומרת.היאלחולה״,אמפטיהעל

האחיותהחוליםביתשלבמחלקות״אבל

מהעלבפוקוסלהיותצריכותהזמןכל

ללחוץכפתוראיזהעלעושות,שהן

לאףטובלאהזההעומסהמינון.ומה

רוצותשהאחיותמהוזהמהצדדיםאחד

יבינו״.שבאוצר

תשעלפנישעדפינקלשטיין,לדברי

בכוחהמחסוראגרונומית,הייתהשנים

שזההגיוני״וזהלטעויות:מביאאדם

שקרתהטרגדיהמכירהלאאניקורה.

טעויות״.ישאבלזה,בגלל

אשתחתעובדות

לאומית,בבעיהשמדוברלמרות

יותר.קשהבפריפריההאחיותשלמצבן

חו־בבתילעבודמגיעותאחיות״פחות

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$,היצעיותרשישכיווןבפריפריה

בתישם״ישחמו.בןמסבירהבמרכז״,

יכו־שהאחיותפרטייםומרכזיםחולים

לות

$TS1$יכולות$TS1$

$DN2$יכולות$DN2$אנח־אצלנו.שאיןמהשם,לעבור

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$מתק־שלאיוםתחתתמירעובדות

פת

$TS1$מתקפת$TS1$

$DN2$מתקפת$DN2$ממוגן.לאשכרגעחוליםבביתטילים

באופןעבדוהאחיותהאחרוןבמבצעגם

לצערי,אש.תחתועבדונעדרולאמלא,

בוט־ניתוחיםהרבההמלחמהבמהלךגם

לו

$TS1$בוטלו$TS1$

$DN2$בוטלו$DN2$השביתה״.בגללגםוכעת

עםנירקיבוץחברתנתן,בןאפרת

סורוקההחוליםבביתכאחותהעובדת

המ־אתלהשאירנאלצהשבע,בבאר

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$ענןעמודמבצעבמהלךמאחור

בפגייה.המאומצתבעבודתהולהמשיך

התאפשרלאזהאבללהתרחק,״רצינו

נתן.בןמספרתשלי״,המשמרותבגלל

לה־שיכולתירגיל,משרדכמולא״זה

תקשר

$TS1$להתקשר$TS1$

$DN2$להתקשר$DN2$אתאיןמגיעה,לאשאניולהגיר

הזו״.האופציה

בעלהלקחהתגברו,הטיליםכשמטחי

נתןבןצפונה.ונסעהילדיםשלושתאת

בדרוםנשארהשבדרך(הרביעי)והילד

אמר־הזה״בשלבבעבודה.להמשיךכדי

תי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$אומ־היאאחות״,שאנישחבללעצמי

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$הנסיעהרקנתפס.בלתימצב״זה

כלוקשה.מפחידהשבעלבארעםמניר

עםיחדבזה,עסוקותהמחשבותהדרך

מקוםשבכלליברורלילדים.הדאגה

אבללעבור,מגיעההייתילאאחרעבודה

פוג־אניאגיע,לאשאםיודעתאניכאן

עת

$TS1$פוגעת$TS1$

$DN2$פוגעת$DN2$שלי״.בחברה

השבי־הצלחתלגביסקפטיתנתןבן

תה

$TS1$השביתה$TS1$

$DN2$השביתה$DN2$חושבתלא״אניהנוכחית:במתכונת

יותרעושהלאהיאמועילה,שהשביתה

להח־צריךבעינייהדרך.לאזאתמדי,

ריף

$TS1$להחריף$TS1$

$DN2$להחריף$DN2$ברצינות.אלינושיתייחסוכדיאותה

האחיותלדרישותמתייחסלאהאוצר

דבר״.ייצאלאהזהובקצב

החוליםבתיבמסדרונותלדבריה,

אחתוזוכרגיל,כמעטעוברותהאחיות

לסייםממהריםלאשבאוצרהסיבות

בנוהלעוברות״אנחנוהסכסוך:את

דבראיןשבת?נוהלזהמהאבלשבת,

נמצאתלאהאחראיתהאחותאוליכזה.

עוב־אנחנולזה,מעבראבלשבת,ביום

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$.השביתהאתמרגישיםיותרכרגיל

מחליטיםאםהחולים.בקופותבקהילה,

שגםהסוף,עדללכתצריךששובתים,

יעשהזההדלתות.אתיסגורחוליםבית

מאיתנו״.להתעלםיוכלוולאההדאת

מהשביתהמחוסניםלא

מגי־החוליםבבתישהאחיותבעור

עות

$TS1$מגיעות$TS1$

$DN2$מגיעות$DN2$הכרו־בחוליםומטפלותלעבודה

ניים

$TS1$הכרוניים$TS1$

$DN2$הכרוניים$DN2$שלהןהעמיתותדחופים,ובמקרים

מקיימותבקהילההכלליתבמרפאות

למעשה.הלכהכמעטהשביתהאת

הכלליתשלהחוליםקופותסניפיברוב

הדלתותועלנעוליםהאחיותחדרי

שביתה״.״כאןשמודיעשלטתלוי

בדיקותמתבצעותלאבמרפאות

מש־ולאא.ק.גבדיקותלאמעברה,

טחי

$TS1$משטחי$TS1$

$DN2$משטחי$DN2$.וילדיםמבוגריםמטופליםגרון

ידיעלמתבקשיםבדיקותשצריכים

במקריםבסבלנות.להמתיןהרופאים

הע־הרופאיםחולים,סיפרומסוימים,

ניקו

$TS1$העניקו$TS1$

$DN2$העניקו$DN2$שרו־מוצדקלא״זהשירות.להם

פא

$TS1$שרופא$TS1$

$DN2$שרופא$DN2$האחות״,במקוםהשירותאתליייתן

שתן.לבדיקתשנזקקהמטופלתאמרה

עדיףעבודה.מספיקלוישככה״גם

אתצריכיםמהר,תסתייםשהשביתה

בקהילה״.האחיות

שללמרפאההגיעהתמר

באשרורהילדבריאותמרכז

לבתהגרוןמשטחלעשותכרי

אזאחות,הייתה״לאהקטנה.

שנה"מדימבוקשפחותהמקצועלסיעוד.סטודנטיותיותריהיולאיימשך,המצב"אם)מימין(.רוסובןאסנת

במיטותיתמלאוהאוכלחדריגםאחוז80ל־תגיעכשהתפוסההשבוע.בברזילי,במסדרוןחולה

אבלתותבות

שובתותלא

שעובדותהקהילתיותהאחיות

לאומיתמכבי,שלבמרפאות

מהשביתהחלקמהוותלאומאוחדת

הןבוועד.מאוגדותשאינןמשום

מרחוקשלהןבעמיתותתומכות

להןגםיסייעשהמאבקומקוות

בשביתהצודקות״האחיותבעקיפין.

אםבהצלחה.להןמאחלתואני

גםמשהוישנהזהאולייצליחו,

בקופתהאחיותאחתאמרהאצלנו",

12לעבוד"אפשרלאומית.חולים

אנחנובגרוש.להתקדםולאשנה

אפשראימזה,וחוץמכונה.לא

כלאתולראותאינפוזיות50לתת

בלחץ,כשנמצאיםמסביב.הדברים

מסוכן״.זה

שנה17שלותקעםאחותלטענתן,

בחודששקל000,7מ־פחותתרוויח

שקל23תרוויחמתחילהואחות

לשעה.

"בסךכיאמרהבמאוחדתאחות

תנאיאתלשפרהיאהמטרההכל

שעמוסותהחולים,בבתיהאחיות

הזכויותספקללאלעייפה.ככהגם

סביר,בלתיהעומסנפגעו,שלנו

מבחינתהדרישותבחורף.בעיקר

לחלוטין״.לגיטימיותהןהשכר

עמוד 7

orlysr
מלבן



בפריפריהבעיקרמורגשאדםבכחהמחסורבברזילי.והאחיותהאחים

אבלבעצמה,זהאתעשתההרופאה

עליעמדושהאחיותבעדדווקאאני

אומרת.היאזכויותיהן״,

מר־מנהלתמושיאשוילי,אביגיל

פאה

$TS1$מרפאה$TS1$

$DN2$מרפאה$DN2$מספ־באשדוד,הרופאיםבבית

רת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$לב־הואביותרהגדולהביקושכי

ריקות

$TS1$לבריקות$TS1$

$DN2$לבריקות$DN2$.לתושביםלאפשרמנתעלדם

למעבדהמופניםהםהשירות,אתלקבל

חמישימיוםמתבצעותשםי״ג,ברובע

לב־שזקוקיםחוליםדחופות.בדיקות

דיקות

$TS1$לבדיקות$TS1$

$DN2$לבדיקות$DN2$ולחיםוניםדחופותשאינןדם

תסתיים.שהשביתהלחכותייאלצו

ושתןדםבדיקותלעשות״הגעתי

לאאבלקפלן,החוליםלביתלקחתכרי

תושב(,50מאריוסיפראותי״,קיבלו

ולאהבריקהאתעשיתי״לאאשרור.

בסוף״.לקפלןהלכתי

TS1$$שיוTS1$$שי־ניתניםלאלמרפאות,במקביל

$DN2$שיו$DN2$הכ־שלהחלבבטיפותגםמיעודתתי

ללית.

$TS1$.הכללית$TS1$

$DN2$.הכללית$DN2$,הגיעהשדרות,תושבתשירן

המשפ־לבריאותמהתחנותלאחת

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$אתהשנהבןלבנהלתתכדיבאזור

היל־״רופאתשפעת.נגדהשניהחיסון

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$בשנימתבצעשהחיסוןלנואמרה

ארבעהבדיוקלחכותוצריךשלבים,

השנילחלקהראשוןהחלקביןשבועות

״טווחסיפרה.ישפיע״,שהחיסוןכדי

וכעתקריטי,הואהחיסוניםביןהזמן

אפק־יהיהלאשהחיסוןלהניחסביר

טיבי.

$TS1$.אפקטיבי$TS1$

$DN2$.אפקטיבי$DN2$שליהבןאםגםשהבנתי,מהלפי

זההחיסון,שלהשניהחלקאתיקבל

שה־שאומרמהרלוונטי,יהיהלאכבר

כנסתי

$TS1$שהכנסתי$TS1$

$DN2$שהכנסתי$DN2$לחינם״.לגוףחיידקיםלו

יל־אתלחסןשהגיעונוספיםהורים

דיהם

$TS1$ילדיהם$TS1$

$DN2$ילדיהם$DN2$בדיוק״זאתהבעיה.באותהנתקלו

חולים״,להיותמתחיליםשכולםהתקופה

במעוןשיעול״כלהאמהות.אחתאומרת

כלמסתובביםילדיםבעייתי,להיותיכול

אחיות.איןעכשיוודווקאנזלת,עםהזמן

אימהר.תיגמרשהשביתהמקווהרקאני

קשיםבחוליםגםפוגעזהככה.אפשר

חיסונים״.כמויותרקטניםבדבריםוגם

לפעולמשתדלים

במקצועיות

בתגו־נמסרברזיליהחוליםמבית

בה:

$TS1$:בתגובה$TS1$

$DN2$:בתגובה$DN2$חירוםמטהיתקייםהחולים"בבית

שידוןהאחיות,וועדההנהלהבשיתוף

גםחריגים.במקריםלטיפולבבקשות

פיעלפעילותתתקייםהחוץבמרפאות

פנייהתתבצעלעיל.שפורטוהעקרונות

בדיקתםשמועדהמטופליםאלטלפונית

להיכנסמתבקשהציבורלכך,פרטנדחה.

הרפואיהמרכזשלהאינטרנטלאתר

יתפרסמוכן,כמומעקב.לשםברזילי

מספרישלאחרונותספרותארבעבאתר

שהמרפאההמטופליםשלהזהותתעודת

במועד.תתקייםלאאליהמוזמניםשהם

ומשתדליםהנוחותאיעלמתנצליםאנו

מקצו־רפואייםקריטריוניםלפילפעול

עיים.

$TS1$.מקצועיים$TS1$

$DN2$.מקצועיים$DN2$הפוניםלציבורנמסרוההודעות

בהתאםבהמשךויימסרוהחוליםלבית

להתפתחויות״.

בת־נמסרכלליתבריאותמשירותי

גובה:

$TS1$:בתגובה$TS1$

$DN2$:בתגובה$DN2$ידיעלהוכרזההאחיות״שביתת

ני־השביתהבמהלךהאחיות.הסתדרות

תנים

$TS1$ניתנים$TS1$

$DN2$ניתנים$DN2$למעטכסדרםהרפואהשירותיכל

ניתניםהשביתהלמרותאחיות.שירותי

טי־אינסולין,מתןבית,טיפולישירותי

פולי

$TS1$טיפולי$TS1$

$DN2$טיפולי$DN2$,אונקולו־בחוליםטיפולפוריות

גים,

$TS1$,אונקולוגים$TS1$

$DN2$,אונקולוגים$DN2$הג־ובמרפאותדיאליזהביחידות

סטרו.

$TS1$.הגסטרו$TS1$

$DN2$.הגסטרו$DN2$מרכזיותמרפאותישנןכן,כמו

בדיקותלביצועלקוחותמופניםאליהן

דחופות״.

ימיננו״ידהן״האחיות

אמילחיד״ר//

באחיות,תומכיםשאנחנובוודאי

ספקאיןימיננו.ידהןהרי

סיימושבעצמםשהרופאים

תומכיםארוךמאבקמזמןלא

באחיות.

בלילתפקדמאודיתקשהרופא

עלמדבראניאםלצידו.אחות

אתשמכינהזוהאחותאזניתוח,

הציוד.כלאתלוומגישההניתוחכל

גםצריךמורכב,ניתוחשלבמקרה

עלשמסתכלתזוהיאאחיות.שתי

עוזרתהיאמבצע,שהרופאמהכל

אתסופרתהציוד,אתלומגישהלו,

מיניכלישאותם.ומגישההפדים

והיאבניתוחעושהשהיאפעולות

כזאת.בפעולהחשובהמאודחוליה

כךכלאיןכיאחיותלנוחסרות

הבריאותשמשרדלמרותוזההיצע,

אתמכירלאאניתקנים.לנונתן

יכולאניאבלהאחיות,משכורות

קשהמאודעובדותשהןלהגיד

אתנסבל.בלתישהואבעומס

להעריך,קשהמאודשלהןהעבודה

וגםלרופאיםמסייעותהןכי

הןלחולים.האנושיבפןמסייעות

ארוכותשעותלפעמיםנשארות

שעובדתאחותלמשמרת.מעבר

כשנגמרתהולכתלאהניתוחבחדר

נמשךניתוחולפעמיםהמשמרת,לה

האחותלמתוכנן.מעברשעותחמש

הןהולכת;אני׳שלוםאומרתלא

בחולים.מאודומשקיעותמסורות

לרפואהמומחההואאמילחיד״ר

ביתמנהלוסגןופנימיתדחופה

ברזיליהחולים

עמוד 8

orlysr
מלבן



אלילנילויאלו

eli-le@yedtik.co.il

עםדרוםרדיושלצוותהילדים.במחלקתברזיליהחוליםבביתשניביוםהיתהגדולהחגיגה

ברזלכיפתחייליהתייצבו:עודשמייח.לעשותכדיהגיעושמל'איציקוהזמרברמינוהמנחה

שילון(מאיר)צילום:מצדיעאלברטכבוד.ולקבללתתכדישהגיעו

עמוד 9

orlysr
מלבן



לויאלילויאלי

eli-le@yedtik.co.il

הגיעושלישיביום

הכדורסלקבוצתשחקני

אשקלוןאליצורשל

בביתילדיםלשמח

המאמןברזילי.החולים

הביתשחקניאזולאי,עדי

ואוזיעדשמריזדודו

השחקניםואפילובוקרא

דאב,מרקוסהזרים

פרימרקימילס,ג׳וליין

התייצבומורומרקוס

ובחדרהילדיםבמחלקת

סופגניות,וחילקוהמיון

וכדורישוקולדמטבעות

צדיקים.סל.

עמוד 10

orlysr
מלבן




