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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

שבשל בעיות בירוקרטיות וחוסר , קורן אבישר ענתאנו מלווים כבר חודשים ארוכים את סיפורה של 

הפסיקה לקבל טיפול חשוב בגראס רפואי לשיכוך כאבי , שיתוף פעולה מצד משרד הבריאות

ובימים אלה משרד הבריאות שוב , המחסור בתרופה גרם להתפרצות של טרשת נפוצה. פיברומיאלגיה

 :קשיים על ענת בקבלת התרופה החיונית לתפקוד היומיומי שלה עורם

משרד הבריאות לגבי  מדיניות בשל בהריון לי שנגרםנפוצה  טרשת התקף לאחר: תלאותה המשך"

 של לדעתם בניגוד. מינון והעלאת רישיון לחידוש בקשה הגשתי, במצבי חמרההוה מריחואנה רפואית

 שאני כדי צ"בג להגיש שנאלצתי אחרי. מינוןאת ה להעלות םמסרביבמשרד הבריאות , רופאים ארבעה

 .ובבריאותי בי לפגוע החירות את לוקחים שוב הם, נחיה ובתי

 שלושה כל. הנפוצה לטרשת עוברת שאני הקשים הטיפולים כלל לאור חיים מסכנת בהחלטה מדובר

 מוכנה לאאני . הקלה ללא תופת וכאבי יל'פרוביג יום כל, קופקסון יומיים כל, (עירוי) פלסמפרזיס שבועות

 . להרוג מנסה הבריאות שמשרד חודשים 3 בת לילדה אמא אני. נרקומנית אל כמו אליי שיתייחסו

 .פחות להם יעלה. אמות שאני רוצים הם

 ".למות לא לי עזרו אנא - שוב לבקש נאלצת. הבריאות משרד מתנהל שככה הישערורי

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

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

 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

 .הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי עקב פיזור, 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"



 

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

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

 .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


