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  שלום רב, 

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

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

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

ויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציג

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

 כדי לתקנו.

המחסור החמור בתרופות , על מהשבוע שעבר Ynetתקציר מתוך כתבתו של ירון קלנר באתר  לפניכם

בבתי חולים ממשלתיים. אנו מקווים שמשרדי האוצר והבריאות יפתרו בהקדם האפשרי את המצוקה 

ן )הכתבה המלאה מופיעה כאהתקציבית של בתי החולים, על מנת למנוע אבידות בנפש 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575856,00.html):  

 במצבם חמורה החרפה על שמלמד הממשלתיים החולים בתי בין'( ב) היום הופץ דאגה מעורר מכתב"

 החולים בית מנהל סגן, רייסנר שמעון' פרופ שלח המכתב את. הממשלתיים החולים בתי של הכספי

 הקשות התקציב שבעיות כך על מתריע הוא ובו, הממשלתיים החולים בתי מנהלי פורום ר"ויו ם"רמב

 . חיים מצילות בתרופות למחסור הובילו

 הכספים מנהל כן ועל אזל הקניות תקציב. "כתב", חיים מצילות בתרופות מחסור להיווצר מתחיל ם"ברמב"

 ורידית תוך הזנה כמו תרופות של בעיה קיימת כי רייסנר מציין במכתבו". הזמנות על לחתום יכול איננו

 .סרטן נגד מסוימות תרופות וגם זיהומים נגד אנטיביוטיקה, לאכול מסוגלים שלא לחולים

 בלתי עולמי מחסור וכן הרכש הגבלות, התקציב מבעיות נובע אשר חיים מצילות בתרופות מחסור קיים"

 יכולתנו כמיטב עושים אנו אלו קשיים במסגרת. "בחדרה" יפה הלל" החולים מבית גם מסרו", תקציב תלוי

 ".המיטבי הטיפול את לחולה לספק

. לוי חזי ר"ד, ברזילי החולים בית מנהל מוסיף", מספק שהתקציב מה ולכל, לניקיון, לתרופות אוזל הכסף"

 לחולים שמוגש המזון את לשפר יכולים לא אנחנו. היכולת גבול בקצה אנחנו. פחת פי עברי על מצבנו"

 איזה לשקול צריך אני ההתייעלות כל ולמרות, יותר למתקדמות תרופות החלפת, יותר ובריא לטעים

 ."הכסף נגמר כי לקצץ צריך אני תרופות

 החולים בבתי, בתרופות למחסור הובילו התקציביות הבעיות ם"ורמב יפה הלל החולים שבבתי בעוד

 בוא לפני עוד לשם להגיע עלול הוא כי מתריעים מנהליהם אך, כך די עד חמור אינו עדיין המצב האחרים



 

 המרכז מנהל. בחולים, אחרת או זו בדרך, פוגע הקשה הכלכלי המצב כי מתריעים הם בנוסף. החורף

 ולא מראש מתוכננים) אלקטיביים ניתוחים לדחות הורה כבר, רוטשטיין זאב' פרופ, שיבא הרפואי

 למצב שיגיעו חוששים וולפסון החולים בבית וגם, התקציביים הקשיים עם להתמודד מנת על( דחופים

 .דומה

 שכל היא הבעיה. "שקלים מיליון 000-כ במשותף חסרים הממשלתיים החולים לבתי, ההערכות לפי

 את מקבלים אנחנו השנה בסוף ורק, הוצאות למנוע כדי זאת, ובכוונה בחסר מראש מתוקצבת המערכת

 '.ברלוביץ מסביר", מהמדינה ההשלמה

 לחולים מקום להכין ממנו וביקש הבריאות למשרד הממשלתיים החולים בתי מנהלי פורום פנה המצב בשל

 מאשפוז להימנע כדי החולים בתי בין יעברו שחולים שיתכן כך, תקציב יש עדיין בהם חולים בבתי מורכבים

' פרופ קובע", היום הבריאות משרד של התערבות דרושה. "קשה כספית ממצוקה שסובל רפואי במוסד

 .במכתב רייסנר

 נקלעים םה, לדבריהם. כלכלית לעזרה בבקשה הבריאות למשרד החולים בתי מנהלי פנו שעבר בשבוע

 את לדחות ניתן לא לפיה האוצר במשרד הכללית החשבת של הוראה יצאה הפעם אך, שנה בכל לבעיה

 .מספיק שאינו, הנוכחי התקציב עם להסתדר עליהם ולכן, הבאה לשנה התשלומים

 מתקיימים אלה ברגעים. חיים מצילות בתרופות מחסור על לנו ידוע לא: "בתגובה נמסר הבריאות ממשרד

 נושא עם להתמודד במטרה חולים בתי ומנהלי הבריאות משרד, האוצר משרד עם אינטנסיביים דיונים

 ".זה

 בתי מול הבריאות משרד עם מקצועיים דיונים מקיים האוצר משרד: "בתגובה נמסר האוצר ממשרד

 החולים". בתי של התקציבי המצב את לבחון במטרה הממשלתיים החולים

עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי הרופאים, האחיות, מיטות האשפוז  לא 6791 שנת מאז

 ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

 אשפוז ומיטות צוות לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה

 .מומשו ולא ההסדרים קטורפדו בשל חו

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

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

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

 מערכת לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

ההגנה על  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה את הבריאות

חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של 

 ביומו יום מדי לכם להזכיר אנו נמשיך אריכות חיים ותומכות באיכות החיים.מערכות מצילות חיים, מ

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות
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