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ההתפתחויות  במקום להיגרר אחר -הזדמנות להתוות מדיניות : פ"השר         

פ בבתי "בה� ד� משרד הבריאות בתקנות להפעלת השר, בימי� אלהבשטח 
 �� ניצבת בפניו הזדמנות נדירה להתוות מדיניות , החולי� הממשלתיי�

משרד הבריאות יכול למנוע . במקו� להיגרר אחר ההתפתחויות בשטח
  . במקו� להציע פתרו� זמני לצרות קטנות-- צרות גדולות בעתיד 

פ ה� מנהלי בתי החולי� "התומכי� הנלהבי� ביותר בשר        
הרחבת , לטענת�. הממשלתיי� ובכירי ההסתדרות הרפואית בישראל

מספר " במכה אחת"פ לכל בתי החולי� הציבוריי� באר� תפתור "השר
הראשונה שבה� היא המצוקה התקציבית של בתי החולי� והשכר . בעיות
לקות תולי� תקוות בהכנסות ראשי מח. של הרופאי�, יחסית, הנמו�

הרואי� בעיני , וכ� ג� בכירי ההסתדרות הרפואית, פ"הנאות שיביא השר
הדבר . (רוח� את השכר המוגדל של הרופאי� הבכירי� אות� ה� מייצגי�

פ יהיו דווקא "לא מונע מאלה ג� אלה לטעו� כי הנשכרי� העיקריי� מהשר
את , או לפחות יקטי�, פ שהוא יחסל"עוד טועני� תומכי השר!). החולי�

להקדמת תור " מתחת לשולח�" התשלומי� -- " רפואה שחורה"התופעה של 
פ טועני� שהוא יעניק לחולי� "תומכי השר, לבסו#. או לביצוע ניתוח פרטי

פ מודעי� אמנ� לכ� "תומכי השר. את הזכות לבחור ברופא המנתח
תי� מהשירות כמו זליגת כספי� ושירו, שעלולות להתעורר בעיות ביישומו

  . פיקוח: אול� יש לה� פתרו� פשוט מ� המוכ�, הציבורי לשירות הפרטי



אלא , פ לא יפתור א# אחת מ� הבעיות הללו"לא זו בלבד שהשר, לדעתי        
  .שהוא יגרו� לבעיות גדולות עוד יותר מאלה שאות� הוא מתיימר לפתור

בתוך מערכת הבריאות פ יגדיל את אי השוויון "השר: הבעיה הראשונה        

פ בבתי החולי� הממשלתיי� " סביר להניח שא� יופעל השר.האשפוזית
ייעשה הדבר באמצעות ) באלה של קופת החולי� הכללית, ובעקבותיה�(

, כיו�. ביטוחי� משלימי� של הקופות ובאמצעות ביטוחי� מסחריי�
שיעור , אגב. ( מחברי הקופות יש ביטוחי� נוספי�70%ליותר מאשר 

  ).בעלות על ביטוחי� נוספי� עולה ככל שעולה רמת ההכנסהה

כל השאר . רק בעלי הביטוחי� הנוספי�, כמוב�, פ ייהנו"מ� השר        
עיני אינה צרה בבעלי אמצעי� . ידי הרופאי� שעדיי� יהיו פנויי�� ינותחו על

. ואי� לי שו� התנגדות לכ� שייקנו שירותי רפואה ככל העולה על רוח�
אלה שיד� ,  יתכ� שהדבר ייעשה על חשבו� בעלי הכנסות נמוכותאול� לא

לא יתכ� שהדבר ייעשה , יתרה מזאת. אינה משגת לרכוש ביטוח נוס#
אשר נבנתה בכספי ציבור ומוחזקת על , במסגרת מערכת הרפואה הציבורית

ממילא בעלי האמצעי� משיגי� לעצמ� שירותי : פ"יאמרו תומכי השר. יד�
אל לו למשרד : תשובתי". רפואה שחורה"באמצעות , ררפואה טובי� יות

הבריאות להפו� את היתרו� של בעלי האמצעי� למדיניות המוצהרת של 
  . המשרד

בעיקר , פ יוביל לגידול בהוצאה הלאומית לבריאות"השר: הבעיה השנייה        

לאומית �  השוואה בי�.באמצעות גידול בהוצאות של משקי הבית על בריאות
עוד לפני שנכנסו לתוק# התשלומי� הנוספי� , 1998י כבר בשנת העלתה כ

ובלי לקחת בחשבו� תשלומי� עבור ביטוח , שנקבעו בחוק באותה שנה
חלק� של משקי הבית במימו� ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל , פרטי

השוואות , �"נו� וכ�ב� (26.9% -- היה מ� הגבוהי� בארצות המתועשות 
פ יגדיל את "השר). 2001, משרד הבריאות, בריאותבינלאומית במערכות 

 א� בצורה של הוצאות על --ההשתתפות של משקי הבית עוד יותר 
וא� בצורה של השתתפות עצמית , הצפויות לעלות, ביטוחי� נוספי�

  .בתשלו� עבור ניתוחי� ופרוצדורות אחרות

קופת משרד האוצר ו: בכ� שיהיה גידול בהוצאה הלאומית אי� ספק        
ח " מיליארד ש3חולי� כללית מעריכי� שהגידול יהיה בהיק# של בער� 

 , האר�,"תעלה כשלושה מיליארד שקל פ"הפעלת השר: האוצר מערי�("
להערכת : ועוד. נקודה, פ"הרי שיש להימנע מהרחבת השר, א� כ�). 10.5.02

פ תגרו� לעלייה נטו ג� בהוצאות של "הרחבת השר, קופת החולי� הכללית
הגידול הצפוי . נקודה, פ"יש להימנע מהרחבת השר, א� כ�. י חולי�בת

. יהיה בבחינת בזבוז בלתי נסלח, מהכיס הפרטי ומזה הציבורי, בהוצאות
אל לנו להיכנס להרפתקה , בשעה ששירותי� רבי� משוועי� לתקציבי�

 וזו הנקודה -- חדשה שעלולה להסיט כספי� נוספי� לתחו� הבריאות 
  .לרמת הבריאות של תושבי ישראללרמת הבריאות של תושבי ישראללרמת הבריאות של תושבי ישראללרמת הבריאות של תושבי ישראל מבלי לתרו� תרומה כלשהימבלי לתרו� תרומה כלשהימבלי לתרו� תרומה כלשהימבלי לתרו� תרומה כלשהי �המרכזית 

פ להיות תרופת "עשוי השר, בכל זאת, עתה נותר לנו רק לבדוק הא�        
  . פלא לחלק מחוליי מערכת הבריאות האשפוזית

פ "תומכי השר. כא� הדעות חלוקות: המצוקה הכספית של בתי החולים        
פ תנתב את "י� טועני� שהרחבת השרמקרב מנהלי בתי החולי� הממשלתי



אל בתי החולי� עצמ� ותגדיל את " מתחת לשולח�"הכספי� הנעלמי� 
פ "כנגד טועני� אנשי קופת החולי� הכללית כי הרחבת השר. הכנסותיה�

עלייה שתעלה לקופות החולי� כשני , תביא לעלייה בביקוש לאשפוזי�
ולי� אי� סכו� פנוי של כיוו� שבקופות הח). 10.5.02, האר�(ח "מיליארד ש

יוביל הדבר לכ� שבתי החולי� ימשיכו לסבול ממחסור , ח"שני מיליארד ש
 או שיהיה לח� להעלות את מס הבריאות ואת התמיכה התקציבית של �

, במקו� פתרו� למצוקה הכספית של בתי החולי�: במלי� אחרות. האוצר
בתי , ערכתפ עשויה להחרי# את המצוקה הכספית של כל המ"הרחבת השר

  . החולי� וקופות החולי� ג� יחד

פ תאפשר לרופאי� הבכירי� "אי� ספק שהרחבת השר: שכר הרופאים        
פ המופעל בבתי "השר, ג� היו�. בבתי החולי� להגדיל את הכנסותיה�

פ אשר היוע� המשפטי "זהו השר(� "אס# הרופא ורמב, החולי� שיבא
. ת שכר הרופאי� הבכירי�מגדיל א) לממשלה קבע שהוא בלתי חוקי

, כי במוסדות אלה,  של העיתונאי חיי� שדמי העלה1998תחקיר משנת 
פ אינ� מוותרי� על פרקטיקה פרטית בשעות "הרופאי� הנהני� מהשר

). 1998, העיר, "שירותי בריאות פרטיי� מאד", חיי� שדמי(אחר הצהריי� 
יר את תשא"פ "הרי התקווה שהרחבת השר, א� הדבר נכו� ג� כיו�

איננה " הרופאי� הבכירי� במתח� בית החולי� ג� בשעות אחרי הצהריי�
פ אינו יכול לפתור את בעיות השכר של "חשוב להוסי# כי השר. אלא אשליה

  . הצוות הזוטר בבתי החולי�

" רפואה השחורה"פ ישי� ק� ל" הטענה שהשר":הרפואה השחורה "        
היק# הרפואה : ". . . ונוימתעלמת מממצאי המחקר המאל# של לחמ� 

.] ס.ב; פ"אחד מבתי החולי� שבה� מופעל כיו� השר[' הדסה'השחורה ב
אינו נופל מהיקפי .] ס. ב--של רפואה שחורה [בכל אחד מששת הממדי� 

יתר : "וה� ממשיכי�". ...פ"הרפואה השחורה בבתי החולי� שאי� בה� שר
ו� בעד הרופא תשלו� בעד קיצור תורי� ותשל, בשני ממדי�, כ��על

עולה על זה ' הדסה'ידי רופאי בית החולי� � ההיק# המדווח על, המטפל
: לב� כת� שחור על חלוק" (חולי� האחרי��ידי הרופאי� בבתי� המדווח על

פ "א� יש לתומכי השר). 246: 1998, רמות, רפואה שחורה בישראל
אי� בידי הצעה כיצד נית� . שיציגו אות�, ממצאי� הסותרי� את אלה

אני רק מציעה שלא להתפתות ולהאמי� כי ה� תיעלמנה ". גניבות"למנוע 
מרגע שתינת� תעודת ההכשר הרשמית לביצוע ניתוחי� פרטיי� בתו� בתי 

  .החולי� הציבוריי�

 מחברי הקופות ביטוחי� 70% כבר כיו� יש לבער� :הבחירה ברופא        
יח ששיעור סביר להנ". זכות בחירה"נוספי� האמורי� להעניק לה� 

א� שיעור כה .  בער�80%הבעלות על ביטוחי� נוספי� יגדל עד לשיעור של 
הרי שבסופו של דבר , "זכות בחירה"גדול של צרכני הבריאות יהיה בעל 

א� רוצי� . הרופא הוא זה שיבחר בחולה במקו� שהחולה יבחר ברופא
דל ולאמ� את המו, פ"אפשר לעשות זאת ללא שר, לאפשר בחירה של הרופא

, הבעיה של מי בוחר במי תישאר אמנ� על כנה. הנהוג באנגליה ובבלגיה
  .אבל לפחות העלות הרשמית תהיה נמוכה יותר

פ "תומכי השר: זליגה תקציבית בין השירות הציבורי והשירות הפרטי        
אחת . ידי הקמת מנגנו� פיקוח�גורסי� שנית� למנוע את התופעה על

הא� בישראל של ימינו נית� . או שזאת בדיחהאו שזאת חוצפה : מהשתיי�



וא� הוא , פיקוח לא יהיה? באמת לסמו� על פיקוח בתחו� כלשהו של חיינו
פ תלויה במנגנו� "א� הפעלתו התקינה של השר. הוא לא יפעל כראוי, יהיה

פ לפחות עד " הרי שכדאי לדחות את השר--  והיא אכ� תלויה בו �פיקוח 
  .  בתרבות הניהול הציבוריאשר תתחולל בישראל מהפכה
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