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 ,שלום רב

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

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

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

ום אחריותו של משרד מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתח, המרפאות, מבתי החולים

אנו תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא . הבריאות

  .הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

שמתארת בגילוי לב את מאבקה במחלת הסרטן ואת המאבק הקשה לא , לפניכם סיפורה של מיכל

כי אנשים חולים , טיפולים מאריכי חיים ומצילי חייםמסרב לכלול בסל התרופות ש, האוצרפחות במשרד 

 :עולים כסף

 .כלכלית יעיל להיות יכול שלי הסרטן שגם להאמין לא"

 אורית חברתי את. שנים 9 כבר גרורתי שד סרטן עם מתמודדת, ילדים לשלושה אמא, 44 בת ,מיכל אני

 עליה שפר שלא רק. גרורתי שד סרטן לה גילו ובדיוק 03 בת היא היתה .שנים 0 כמעט לפני הכרתי

 ברור כלומר. פרטי לביטוח אותה קיבלו לא, חלתה כבר כשהיא. בזמן פרטי ביטוח לעשות מזלה

 .שלה הסרטן בלי רק ,הפרמיה את לקחת מוכנים והיו, שקיבלו

 לתרופה שזקוקה, סרטן חולת מצויה בה המחרידה הסיטואציה את במילים לכם לתאר מנסה הייתי

 בסל לא היא כי אותה לקבל יכולה האינ והיא ,בשנים ואולי בחודשים חייה את להאריך שעשויה

 משרד כיהמצב הזה קיים , למקרה שלא ידעתם. יתואר בלתי זה ,קרובה מהכרות אבל. התרופות

 הביטוח במסגרת, בסל שאינן אונקולוגיות תרופות סרטן לחולי לתת בחוק החולים תוקופ על אסר האוצר

 !כלכלית יעיל יותר זהש היאלכך  והסיבה. המשלים

 בימים שפורסם הבריאות ועדת בפרוטוקול לבן גבי על שחור שקראתי עד האמנתי לא אני גם

 לפני ונפטרה המאבק מתחילת איתי שהייתה אורית על דיברתי ואפילו עצמה בוועדה הייתי. האחרונים

 .לבקר חזר הסרטן .תשושה די הייתי אבל. לנצח הספיקה לא היא כי, כואב זהש וכמה חודשים חמישה

 בסל ואיננה שנים 9 כבר אותי שמצילה הביולוגית התרופה בתוספת כימו של קשים טיפולים אחרי הייתי

 ,בסל איננה לו המיועדת שהתרופה ,אורית ושל שלי ,שלנו שהסרטן מסתבר -אופס , הנהו. התרופות

 .לאוצר אלא ,וחלילה חס לי או לה לא... כלכלית יעיל מאוד הוא

 כולנו של הזכות את להחזיר ,ליצמן הבריאות שר של החוק הצעת נגד האוצר נציג של הטיעון וזה

, היום שנהוג החוקי המצב' ,לדברי הנציג בדיון .החולים בקופות המשלים בביטוח לסרטן לתרופות



 

 הסל בתוך( רק) הן( נותנים שאנחנו הזעום בתקציב כמובן שנכנסות אלו) חיים מצילות שתרופות

 גם הוא, (לסרטן תרופות יקבלו לא שכולם עדיף ,ברור) שוויוני יותר גם הוא. הנכון המצב זה,  הציבורי

 לא גם זה, (מדבר בכנות הוא לפחות) ערכית עמדה מביע לא כאן אני, בואו. כלכלית יעיל יותר

 ,סרטן לחולי תרופות לתת לא כדאי בכלל אולי .גאוני. 'כלכלית יעיל יותר מצב בטח הוא אבל, תפקידי

 ?לא. כלכלית יעיל הכי הוא מת וחולה ,ק'צ יק'צ ימותו הם

 עמדה להביע מתפקידם שלא אלו על הניצחון לקראת לא בטח ,אותנו ישבור לא אחד אף ,יקירתי אורית

 שר לצד הערכי בצד להתייצב ממנו וביקשתי, כחלון משה האוצר לשר מכתב כתבתי היום. ערכית

 ".חיים להצילכדי  הזה העוול את ולסיים שלו החוק בהצעת לתמוך, ליצמן הבריאות

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

, התקופה הנוכחית 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 תמערכ

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, להתגייס למטרהולהפציר בכם  לכם להזכיר

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


