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 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו נההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

ד', על חוסר מלאי מתאים בבתי מרקחת של תרופות חיוניות לחולי סרטן, וחוסר של  סיפורה לפניכם

  :שרושמים את התרופות למחסור בהן המודעות של הרופאים

 המערכת את שמחלישים כימותרפיה טיפולי עוברת היא. מתקדם שד בסרטן חולה, 0/ בת, בתי"

 הטיפולים אחרי 'ניופוגן' זריקות לקחת צריכה היא החיסונית המערכת את לחזק כדי אז, שלה החיסונית

 (. לבנות דם כדוריות יצירת שמעודדות זריקות)

 אני אז, המרקחת בבית בתורים שעות לעמוד כוח אין ולה, האלה הזריקות את להשיג בעיה יש תמיד

 מלאי יש תמיד. הזריקות את לי שיתנו כדי והרוקחים הרוקחות כל עם ורבה, בשבילה הולכת תמיד

, זריקות כמה רק לך 'ניתן לי אומרים. שלהם שבמלאי הזריקות כל את לתת שמחים לא והם מוגבל

מזל שאני כבר פנסיונרית ויכולה לבזבז חצאי ימים על המתנה בבתי . היתר' בשביל הבא בשבוע תחזרי

 מרקחת.

 החליטה שלה האונקולוגית אז, מהרגיל יותר עוד, טוב לא נראות שלי הבת של הדם בדיקות לאחרונה

 המרקחת בבית לי ואמרו, הזריקות את להשיג ניסיתי. 80/-ל 000-מ - הניופוגן של המינון את להעלות

, להיות יכול זה איך? לעשות אמורה אני מה!! דן גוש בכל. הזה במינון זריקות להשיג אין דן גוש שבכל

 אני? האזור בכל מקום בשום אותה להשיג ואין, חשובה כך כל, נחוצה כך כל תרופה רושמת שרופאה

 שהמערכת אומר זה, ניופוגן של גבוה יותר עוד מינון צריכה בכימותרפיה מטופלת אם הרי - מבינה לא

 ? לא. במלאי כזה מינון להחזיק שצריך וכמה כמה אחת על אז, בסכנה יותר עוד שלה החיסונית

 את ותדקור ל"מ 000 של בזריקות תשתמש היא - הרופאה באישור, זמני פתרון של סוג מצאנו בסוף

 בשבילה שיזמינו המרקחת בבית ביקשתי בינתיים. רשמה שהרופאה למינון להגיע כדי פעמיים עצמה

. הדקירות כל על, האלה הטרטורים על, שלה המיותר הסבל על לי חבל. במיוחד הזריקות את

 בתי בין ההתרוצצות את לה לחסוך שיכולתי שמחה רק אני. קשה מספיק כבר שלה ההתמודדות

 . האזור בכל המרקחת



 

 מחזיקים לא פשוט המרקחת בתי פעמים שהרבה לזה מודעים בכלל הם, תרופות רושמים כשרופאים

 "?אותן

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 כעת האחריות נמצאת בידיכם.. בפועל קורסת היא", קריסה סף על"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ם את השמירה על ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא ג

 נמשיךאנו  תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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