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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

, שלחה לנו ולכל גופי התקשורת את סיפורו של בעלה, אשתו של חולה טרשת נפוצה, לימור יחיא

והתחננה שנשתף את הסיפור כדי שמשרד הבריאות יזרז את הטיפול במקרה ויאפשר לו לקבל את 

 :חיים בסיסיתהתרופה שתעניק לו איכות 

 חולה גם והוא, אה. 41-ו 41, 04 בנות נסיכות לשלוש מדהים אבא והוא 14 בן הוא, יעקב ,בעלי"

 למצב עד נפגע הפיזי והתפקוד מתנוון לאט לאט הגוף בה כרונית מחלה, פרוגרסיבית נפוצה בטרשת

 .נכות של

. שלנו המשפחה את בכבוד ומפרנס בטון משאבת כמפעיל עובד בעלי, אופטימית משפחה אנחנו אבל

 .אחד מאף דבר שום רוצים ולא צריכים לא אנחנו

 את לעכב שיכולה ',אוקרווס'תרופה בשם  נמצאה, תקווה שנותנת משמחת בשורה קיבלנו לאחרונה

 . הגוף של הפיזי התפקוד אובדן את לדחות ובכך המחלה התדרדרות

 שעבורם נוספים ומחולים ממנו מונעת הבריאות משרד של בירוקרטיה, בישראל כמו בישראל אבל

 לדון שאמורה הבריאות משרד של 'המייעצת ועדהו'ה. אותה לקבל תקווה של אור קרן היא התרופה

ותגיע לזה רק בסוף השנה , בה לדון הספיקה לא, רישום בהליך עדין שנמצאות אוקרווס כמו בתרופות

 עוד יכול שעובר יום כלב, קריטי הוא שעובר יום כל הזאת שבמחלה חשוב לא הבריאות למשרד. הבאה

 נפשות 4 המפרנס מאדם להפוך עלול בעלי ,התרופה ללא ...למשותק ולהפוך פגעילה בגוף חיוני איבר

 ההליך את לבצע הזמן את מצא לא הבריאות במשרד מישהו כי רק וזה ,לאומי ביטוח של לנתמך

 . התרופה את לקבל לנו שיאפשר

 ".העדיפויות סדר בראש לא החולים שחיי מסתבר

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"

 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


