
 

         03/09/00/5  

 

 

 מר יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 מר משה כחלון, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ושר הבריאות ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

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

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

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

אנו . יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

, המדבר בגילוי לב על אפליה בין חולים בכל הקשור למתן תרופות מרשם יקרות, 'אשל  ולפניכם סיפור

 :רפואה טובה יותר לעשירים שידם משגת לקנות תרופות אלה באופן עצמאיועל המערכת שמספקת 

 .במרכז הממשלתיים החולים מבתי באחד ,הבריאות במשרד עובד אני"

 כעובד מבחינתי ומביישים מזעזעים לדברים נחשף אנישם  ,החולים בבית סטייהלוג בתחום עובד אני

 .המערכת

 .מחדש פעם כל אותי מזעזע מהם אחד

 .במיוחד יקרותשהן  תרופות מספר יש החולים בית של המרקחת בבית

 של החלטה זו דבר של בסופו כאשר, החולים בית הנהלת אישור את מצריך כזו בתרופה שימושה רושיא

 .החולים בית מנהל סגן - אחד איש

 התרופה את לאשר מנת על החולים בית מנהל סגן להפעיל אמור דעת שיקול איזה מבין לא ממש אני

אף , ברור לי שיש שיקולים רפואיים ושאלמלא המצב היה מצדיק זאת .החולים בבית המאושפז לחולה

אז מה מנחה אותו בהחלטה מי יקבל את . רופא לא היה מבקש את התרופה עבור חולה מלכתחילה

 ?התרופה היקרה ומי לא

האם בית החולים לא  ...?כמות הכסף שבית החולים כבר השקיע בו ?המוצא שלו? החולה גיל זה האם

 במערכת שווים כולם לא ,מה? אמור לעשות כל מאמץ אפשרי כדי להציל חיים ולטפל באנשים

  ?הבריאות

כמובן שמי שיכול להרשות לעצמו . יש כאלה ששווים יותר וכאלה ששווים פחות ,לא ממשמסתבר ש

תלוי בהחלטות של , אלהמי שאין לו סכומים כ. לקנות את התרופה עצמאית לא מגיע בכלל למצב כזה

 ."ויכולים לא לאשר את התרופה, אנשים שהרבה פעמים מתחשבים יותר בשיקולים כספיים מאשר בהם



 

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

, הנוכחיתהתקופה  ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

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

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 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

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

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

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

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

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


