
הבריאות! בתקציב הקיצוץ כל את לחסוך יכולה היתה

בדוח מעיינת היום של שות־הבויאות היתה אילו

בתי־המרקחת!־ ריווחי את להקטין -יש

 קו־ הנהלות רופא־שיניים. רווח לבין
 שהאנשים מעוניינות פות־החולים

 — שלהן בבתי־המירקחת בתור יעמדו
בהן." תלויים יותר יהיו הם כך

 שרות
מיטהר! או

ה קופת־ בין קרב התנהל שנ
בתי־ בעלי לבין ,כבי

מי היתה: השאלה

 לערוך לעיתים אריזה, לשנות שפות,
מיותר." ניסוי
 מצומצם, מאוד שלנו ״השוק •
הבינ לשוק לצאת מצליחים ואיננו
שונות." מסיבות לאומי
 ולבתי־החו־ קופת־חולים ״לכל •

תרו ספר מוציאים הממשלתיים לים
 לשלם חייבים אנו לעיתים שונה. פות

 שיכניסו כדי שלמונים לקופות־חולים
לספרם." התרופה שם את

 מעוניין שמישהו הרושם ״יש •
 ושיש־ ,תרופות יחסרו שבבתי־החולים

 בבתי־ תרופות לקנות חולים לחו
מירקחת."

 התרופה אותה את ומייבא גבוה, במחיר
 וייתכן' יותר, זול במחיר מאיטליה

 הש־ בבנקים נשאר שהפרש־המחיר
היבואן..." של האישי בחשבון ווייציים,

 רפואי: נציג בן־יהודה, אריק •
הג במחירים אשמים הספקים ״לא

 וראה לבית־מירקחת היכנס בוהים.
הרוק אך וטובות, זולות תרופות שיש
 ולא כסוחרים, לחולים מתייחסים חים

רפואי." מיקצוע כבעלי
יחד ונכנסתי הצעתו את קיבלתי

לאס
לשעת״חירום!

 מעניינם שלא אומרים יצרנים ^
 בפיתוח להמשיך אם לקבוע הוא 1 1

 עניין זהו לאו. אם תעשיית־התרופות,
 להרשות יכולים אנו האם — ביטחוני
 או בייבוא, רק תלויים להיות לעצמנו

 כדי תרופות לייצר חייבים זאת שבכל
 בכל אך במצב־חירום. לעמוד שנוכל

 תרופות של יבוא לקבוע אפשר זאת
מקבילות.

 המחיר שיהיה המירבי, המחיר מחירים:
 שיהיה המינימום, ומחיר כיום, המקובל

 המירבי. מהמחיר 1בכ־ומ> פחות
 הוא טבע שהקונצרן ציינה הוועדה

 בעת בארץ ביותר הגדול והיבואן היצרן
 של בסופו משפיע וזה אחת, ובעונה

המחירים. קביעת על דבר
יושמו. לא הוועדה המלצות

 הספקים, בלעדיות בוטלה לא
 התרופות. מחירי הורדו לא וגם
 של הבלעדי במונופול נגעו לא

״טבע״.
 מישרד־הב־ ניסה שכאשר מספרים

תרו ארצה לייבא אישור לתת ריאות
 טבע, חברת ממחירי יותר זולות פות

 ראש״הממשלה על זו חברה בעלי איימו
 העוב־ פועלים מאות לפטר שייאלצו

בקונצרן. חים
 בתי־המירקחת מבעלי אחד

 שרת־הבריאות ..באיטר אמר:
להז מבקשת ארבלי־אלמוזלינו

 למערכת־ ש״ח מיליון 25.רים
 אם תעשה טוב הבריאות,

 ארבלי־אל־ ועדת בדוח תעיין
 למישרד־ דנסוע תחת מוזלינו.
אחת קומה שתעלה האוצר,

ולהש מחירים לקביעת שונה שיטה
והאמרי האירופיים למחירים וותם

קאיים.
— על־ידי זאת לעשות ניתן

 באספקת הבלעחיות ביטול •
ספקים. באמצעות התרופות

 לאספקה אישור מתן •
 ובארץ בחוייל מהיצרנים ישירה

 פרטיים שונים, לבתי־מירקחת
 תחת כמובן כאחד, וציבוריים

 מישרד־הב- של ענייני פיקוח
ריאות.

 של מחדש בדיקה לעשות חייבים •
 ולעשותה התעמולתית, המערכת כל

רפואית־מדעית. ויותר מיסחרית פחות
להש ממישרד־הבריאות לדרוש יש

 בארץ מקבלי־ההחלטות על סדר. ליט
 בריאות־העם שבו המצב, את לשנות

ומשמ הפקר הם לחיי־הפרט והדאגה
 קרטלים של ככלי־התעשרות שים

למיניהם.
 אלה בימים עומדים אנשים אלפי

שפעת. נגד חיסונים לקבל בתור
הש נגד החיסונים פרשת

מיי התערבות מחייבת פעת
 השילטונות. של דית
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 את בתי־המירקחת מקבלים באנגליה
 מבית־החרושת ישירה בצורה התרופות
 מחיר את שמוזיל מה וזה ומהיבואן,

התרופות."
ד •  המיש- קרייזר אברהם ד

באו לרוקחות בפקולטה נה־לדיקן
 ״הרוקח בירושלים: העברית ניברסיטה

 על־ הרוקחות את מחסלים סוחר. אינו
 חנות כאל לרוקחות התייחסות ידי

תרופות:״
 קופת־החו־ מנכ״ל דוטר, רפי •

 ריווחי את להקטין ״יש מכבי: לים
 מייקר שלהם הרווח בתי־המירקחת.

התרופות." את
 מרוויח ״הרוקח פרימור: ניצן •
רגיל רופא רווח בין שנע סכום כיום

 בתי־מירקחת בעל שקד, דני #
 של ״בתי־המירקחת בראשון־לציון:

 הפיצויים ונטל ריקים, עומדים מכבי
 שכם על נופל קיי לחברת ששולמו

 מכבי. קופת־החולים חברי אלף 350
 להיות צריך שבית־מירקחת מאמין אני

 דרך שזו משום מיסחר, ולא שרות,
הציבור." בריאות על לשמור

בבית- רפואי מחסן מנהל •
 ״מדוע במרכז־הארץ: ממשלתי חולים

 תרופות לקבל יכול אינו בית־החולים
 בארץ מבית־החרושת ישירות ומיכשור
 לבית־ התרופות את מייקר זה ובחו״ל?
והי הספקים את ומעשיר החולים
משווייץ תרופה מזמין היבואן בואנים:

 על שאלנו בתי־מירקחת. לשני עימו
 בתי־ בשני לבריקת־הריון. תכשיר

 פרדיקטור לנו הציעו המירקחת
 תכשיר גם אצלם היה יפאן. תוצרת

 ״לא המחיר. בחצי טבע של כנ״ף
 פרדיקטור כנ״ף. לקנות לכם המלצנו

יותר." טוב אך יותר יקר אומנם הוא
 סטנדרטים יש ״לטבע נחשון: (חווה
התרופות.") איכות של גבוהים
 ״היכנס פרימור: ניצן •

 ציוד איזה ותיווכח למיגרש־הרוסים
 הוא זה מכון למכון־התקנים. יש מיושן

התרופות:״ מחיר על נוסף נטל רק
 ובמיר־ בבתי־חולים רופאים •
 כל־כך צריכים מה ״בשביל פאות:
 את מייקר זה בוודאי תועמלנים? הרבה
 המירשמים של 509כ־ו התרופות! מחיר
 של ההשפעה בגלל רושמים אנו שלנו

 מקצוע בעלי כלל שאינם תועמלנים,
 להשפיע מצליחים הם כיצד רפואי.
 מרוויח נציג־תרופות הרופאים? עלינו,
 ברכב נוסע רופא, מאשר יותר הרבה

 את מייקר שזה מובן — החברה של
התרופות!" מחיר

המ את המסבירים בארץ יצרנים
 שהם התרופות של הגבוהים חירים

סיבות: בכמה מייצרים
 לכל להוציא מאיתנו ״דורשים •

בשלוש פרוספקט מיובאת תרופה

מונופול!־ לעצמם השיגו ,.היצרנים

 השיגו ״היצרנים בית־מרקחת: בעלי
 מונופול יש לטבע מונופול. לעצמם

 יקר יותר חמישה פי והוא £ ויטמין על
בחו״ל." מאשר

 לשעת־ ברפואה רופאים־מומחים
 זקוקים אנו ״לשעות־חירום חירום:

 לחיסוני לחומרי״חיטוי, לתחבושות,
 ולאד למכשירי־ניתוח, אנטי״טטנוס.

להח אפשר זאת כל ולדם. טיביוטיקה
 לשעות־ זקוקים איננו במחסנים. זיק

 המיובאות יקרות, לתרופות חירום
 במחירים בארץ המיוצרות ואף מחו״ל,

 לשלם צריכים איננו וכמובן גבוהים,
 ל״לילה זולה תעמולה בגלל גבוה מחיר
 פי העולה נומהצין״. — למצוננים טוב

 מרכיבי כל עולים מאשר יותר שיבעה
זו. תרופה
 שבראשה ועדה. הוקמה 1985ב־
שו דאז, סגנית״שר-הבריאות עמדה
 הוועדה בדוח ארבלי־אלמוזלינו. שנה

 מגיעים בארץ הרוקחים שריווחי נקבע
 הקימעונאי, המחיר של 41 ל־* ישירות

.30ל־־?׳ מגיע התרופות יבואני ורווח
 בניגוד עומדת זאת קביעה

הרוקחים. של לטענותיהם
הבל את לבטל המליצה הוועדה

 דרך התרופות אספקת של עדיות
 האחיד המחיר את ולבטל הספקים,

שני לקבוע גם המליצה היא לתרופות.

מה ותדרוש לישכתה מעל
 מחירי־ את להסדיר כלכלנים

 את לה יכסה זה התרופות.
מישרד־הבריאות.״ גדעון

 של מכשיר
התעשרות

 יקרות בארץ התר־״ות סיכום: ך■
 מע־ על כבד נטל ומהוות מאוד, /

כולה. רכת־הבריאות
פו התרופות בעיסקי השורר המצב

 תועלת ומביא העם, בבריאות גע
לבעלי״העסקים. בעיקר
 רלכלית הצדקה כל אין

 של הגבוהים לרווחים וחברתית
 יבואני־התרו־ יצרני־התרופות,

 ובעלי ספקי־התרופות פות,
בתי־המירקחת.

 ותגובותיהם הסטטיסטיקה, לאור
 מתעורר המעורבים־בדבר, של השונות

 אמינות לגבי גדול סימן־שאלה אצלי
המ הסבר לצורך שהובאו הטיעונים

 לי יש התרופות. של הגבוהים חירים
 יוקר- נובע דבר של שבסופו הרושם

 רודפי־בצע של העז מהרצון התרופות
מחיר. בכל להתעשר

 בשטח ההדורים את ליישר כדי
להנהיג יש הרפואי, והציוד התרופות

שנה, רמי שרהבדיאות סגנית שבראשות הוועדה,

 מכירת של העסק המכשירים. כל
 כמו הדבר אותו עבורי הוא ולתרופות

 — שיוויון אין רכב. או סבון מכורת
 ואחד פיאט אחד סובארו, קונה אחד

 עסק להתנהל צריך גם כן מרצדס.
התרופות." '

 את מתחיל אני בוקר כל ניצן: •
 לספקים, קריאות־טלפון 30ב־ היום
 בבית״ החסרות תרופות להזמין כדי

שיכ מחסן להקים ניסיתי המירקחת.
הצלחתי. לא אך התרופות, כל את לול

 — התרופות ממכירת רווחים יקבל
 בתי־ בעלי או מכבי קופת־החולים

הפרטיים? המירקחת
 בתי־ של רשת הקימה מכבי הנהלת
 קיי. חברת באמצעות שלה, מירקחת

 בתי־ של מצומצם מיספר הקמת אחרי
 קופת־ הנהלת קיי. התפרקה מירקחת,

 אלפי מאות זו לחברה העניקה חולים
 יש הפרת־חוזה. על כפיצויים דולארים,

 שני עד הגיע הפיצויים שסכום אומרים
דולר. מיליון

 ד מגיעים הקימעונא׳ הרוקח רווחי
 אחוז! 3ו־ם היבואן ודיווח■ אחוז, 40

הספקים שר הבוערות בגרר הכר




