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בעקבות כתבתו של עולה ? שאלה זאת העליוןעשירון בשירות ההחל לפעול האם משרד הבריאות 
כמה הייתם מוכנים לשלם בחודש כדי שרופא יענה כתב "כלכליסט" שאול אמסטרדמסקי ("

חדשים בריאות פרטיים  ל ביטוחישהמתארת שלל הצעות  ,)15.8.2013" לשאלותיכם באופן ברור
המעניקים שירותים שמערכת הבריאות הציבורית אמורה להעניק לנו בתמורה למס בריאות. בין 

רופא חיצוני של פז/ת, ליווי שרופא חיצוני (לבית החולים) למאושל השירותים המוצעים: ליווי 
  לממתינים בחדר מיון וטיפול מזורז במקרים כמו גילוי גוש בשד.

מערכת הבריאות כשלי ת רווחים: ייהזדמנויות חדשות לעשאין זה מפתיע שחברות הביטוח גילו 
הציבורית, כמו המתנה ארוכה בחדרי מיון, זמני המתנה ארוכים מדי לביצוע בדיקות וטיפולים דחופים 

פניות של השאלה היא: מדוע  .ועומס הרופאים בבתי החולים, ידועים לכל מי שנזקק לשירותים האלה
מדוע  ?בכירי משרד הבריאותהדליקו נורה אדומה אצל א דשים לאישור ביטוחים חברות הביטוח לח

ביטוחי מכור לשל חברות ביטוח בקשות המשרד שר ימדוע אהם לא ניגשו מיד למלאכת התיקון? 
אותם השירותים את אלא דווקא ש"לא יזיק שיהיו לך"  לא שירותים נוספים יםעיהמצבריאות פרטיים 

ת? יהציבורהבריאות ערכת על ידי מ  --ר ובאיכות גבוהה בזמן סבי –שאמורים להינתן בסיסיים 
משלימים של  ביטוחיםשניתן לאישור ים שכאלה, בדיוק כמו הביטוחשל משרד הבריאות לאישור 

איננו אלא הרס של , קודמים ביטוחים מסחרייםשניתן לר ואישהקופות החולים בשנות התשעים ו
בבתי ניתוחים פרטיים  תרות הנדונה כעת של התרהאפשמערכת הבריאות הציבורית. כך גם, כמובן, 

  מערכת הבריאות הציבורית.על  הרישל שמכוזבת טלה צ, בא(שר"פ) החולים הציבוריים

של אישור עוד ועוד ביטוחי בריאות פרטיים יימשך, אנחנו נראה בקרוב את מערכת  ךאם ההלי
. ההמשך ניתן לבטח באופן פרטיעוד ועוד פרוסות שאותן סלמי לנפרסת כנקניק הבריאות הציבורית 

כש וממילא רהוא שהרי , האוניברסלילבטל את מס הבריאות הציבור האמיד ילחץ לא יאחר לבוא: 
  אמורה להעניק. פוליסות פרטיות עבור מרבית השירותים שמערכת הבריאות הציבוריתלעצמו 

עוד ועוד רד משמפרסם האחת ה ובידבעוד ש? מאפשר את זההשאלה היא מדוע משרד הבריאות 
צעדים התורמים השניה הוא נותן את ברכתו ל ואי שוויון בבריאות, בידהמצביעים על גידול במחקרים 

, שירותי רפואה על ספםכ קבלו, בזכותיביטוחים פרטיים רוכשים שהרי מי ש. ןאי השוויוההגברת ל
חולים למיוחדת לב מת ו. תשיכולים להרשות לעצמם עוד ועוד ביטוחים פרטיים ולים שאינםחחשבון 

 – וצרווייבתוך זמן לא רב . ם"ייהציבור יםחול"תשומת לב לבעלי הביטוח המיוחד תבוא על חשבון 
תשלום תשומת לב רבה בזכות הללטיפול קודם ו השתי שכבות של חולים: אחת הזוכ  --באופן רשמי 

  .היעדר כסףבגין פחותה תשומת לב להזוכה לטיפול מאוחר ו הייוהשנ החודשי המיוחד/מיועד,

אינו רואה עצמו משרד השאפשרות אחת היא משרד הבריאות את ההתפתחות הזאת? מעודד מדוע 
. בישראלהשכבה האמידה עוד כאחראי לשירותי בריאות ראויים לכלל האוכלוסייה אלא כשליח של 

עת אינני יוד .שמשרד הבריאות אינו מבין את ההשלכות של מה שהוא מחוללאפשרות אחרת היא 
  יותר. הוערגו משתי האפשרויות איז


