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 ,שלום רב

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

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

, המרפאות, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם

אנו תקווה שהשיתוף של . יותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות בתחום אחר

  .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

הרפורמה , לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים מהשטח -תרתי משמע , לאלה מכם שלא בקיאים בחומר

אנשים שסובלים , חולי סרטן. הרפואי גורמת לעוול של ממש לאנשים שהכי זקוקים לעזרה בקנביס

, כולם נאלצים לרדוף אחרי רוקחים ובתי מרקחת, מוגבלים עם בעיות תפקוד קשות, מכאבים כרוניים

קצת , יום יהיה קצת פחות כואב-והכל כדי שהיום, לשלם סכומי עתק ולקבל שוב ושוב סירובים ודחיות

 :'כותבת לנו ח. ות מייסר ומייאשפח

 .(תואר באיזשהו אותו לכנות לי קשה) לליצמן ובמיוחד לכולם היי"

 הרסו הטיפולים. והקרנות כימותרפיים טיפולים של חודשים 3-ו שנה עברתי. שנים 3 לפני בסרטן חליתי

 .תרופות ומלא חודש לפני סטנט והתקנת צנתור שעבר לב, ידיים, רגליים – הגוף כל את

 קיבלתי וחצי שנתיים. ח"בבי כאב מחלקת ממנהל קנביס 'גר 00 לי אושרמ, האחרונות וחצי בשנתיים

 שלא חודש היה לא אבל, שבהם השתמשתי בזנים חוסר כמו, בעיות ושם פה היו. לביתי הקנביס את

 .הקנביס את קבוע קיבלתי

 :כיום המצב

 וכמובן 0000 שנת עד מרשמים קיבלתי. הקנביס את 'פארם-סופר'ב לקבל אותי העבירו. קנביס אין

 את לתת שיכול רוקח שאין לו אמרו. מודיעין בקניון 'פארם-סופר'ל הגיע בעלי בערב אתמול. רישיון

 שמטפל הרוקח את ולתפוס להתקשר אמרו. משתמשת שבהם אני הזנים את שאין להיות ויכול הקנביס

 . בקנביס

 התשובה '???הקנביס את שנותן הספציפי הרוקח של המשמרות מתי לדעת צריך אני', שאל בעלי

 .הרוקח אחרי לרדוף צריך אתה, אכן, הייתה

' דק 00 המתנתי. בקנביס שמטפל הרוקח את ביקשתי. במודיעין 'פארם-סופר' לסניף התקשרתי הבוקר

 שאכן ענה לי שענה הרוקח. שנית והתקשרתי סגרתי. המרקחת בבית שהולך מה כל את שמעתי בהם

 יכולה ואני קנביס בכלל להם שאין אמר, המרשם את לו שאקריא ביקש. )!( אחריו לרדוף צריכה אני

 .מקום באף אין, ברשימה שיש המרקחת בתי בשאר לנסות



 

 שהדבר כמובן. הקנביס את קודם לי שסיפקה 'לחיים שאיפה' לחברת לחזור שאוכל מקווה אני, כרגע

-מ התייקר שהקנביס לכך בנוסף וזה ₪ 300 כמעט שעלותו ברישיון שינוי, המרשמים בהחלפת כרוך

 .פארם בסופר ₪ 000-ל הבית עד לי שהביאו ₪ 000

 ?למה? קודם רע היה מה

 לא הקנביס שבלי חולים באנשים התעללות זאת. כסף עוד להרוויח? זה את עשית למה, ליצמן אדון

 .לתפקד יכולים

 ."ותתייחס תשמע ערלה אוזן איזה ואולי תפיצו

 ועד זו משנה. ובמרפאות החולים מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי, האחיות, מספרי הרופאים

 תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית, התקופה הנוכחית

לא  4102מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות לאנשי

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

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

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

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

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

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה

מאריכות , אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, כוללת לא רק פעילות צבאית

 שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים

  .בפועל מיושם לטובה

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


