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. מתקשה מערכת הבריאות לספק לצרכני הבריאות את המגיע לה�, בשני� האחרונות
י� לחולי� נשחקי� א� והשירות, ניכרת שחיקה מתמשכת בהקצאת משאבי� למערכת

  .ה�

פ לכל בתי החולי� "מיסוד והרחבת השר: נהפו� הוא. פ אינו פתרו לבעיות האלה"השר
הציבוריי� תגרו� לפגיעה קשה בחולי� אשר יד� אינה משגת לממ ביטוח משלי� 

רפואה לעשירי� "פ תעמיק את המגמה המתמשכת של "על כ השר. ושירותי� פרטיי�
  ".ורפואה לעניי�

, חולי� ממשלתיי��רשמי בלא יותר מאשר שישה בתי�פ מופעל באופ בלתי"ו� השרהי
בניגוד לתומכי . חולי� פרטיי� בירושלי� הנותני� שירותי� ציבוריי��ובשלושה בתי

חולי� של �החולי� הממשלתיי� ובתי�פ בכל בתי"אנו גורסי� כי מיסוד השר, פ"השר
. שיבחר את החולה ולא החולה את הרופאקופות החולי� ייצור מצב שבו הרופא הוא זה 

 מחברי קופות החולי� רשומי� בביטוח רפואי נוס� 60%בער� , כיו�: החישוב הוא פשוט
ביטוח נוס� זה מאפשר . על ביטוח הבריאות הנית במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כאשר מספר המבוטחי� גדול ומספר הרופאי� , אול�. רופא המנתחלכאורה בחירה של ה
ובפועל הרופא הוא , ברור שרק חלק מ המבוטחי� יקבל את מבוקשו, הנבחרי� קט

 מ הישראלי� שאינ� 40%למותר לציי כי אות� . שיבחר את מי מ המבקשי� לקבל
וה� יהפכו פשוט , ורהלכא" זכות בחירה"מצוידי� בביטוח נוס� כלשהו לא ייהנו אפילו מ

  .'לחולי� סוג ב

ידי הרופאי� �מישהו חייב להינתח על". מפסיד"יש " מרוויח"על כל , במלי� אחרות
זה לא יהיה חולה אקראי אלא חולה שאיננו " מישהו", פ"ובמסגרת השר, הפחות מנוסי�

  .מסוגל להוציא מכיסו כדי לממש את זכותו לבחור ברופא



לא ימצא את פתרונו בהרחבת ,  הציבוריי� והממשלתיי�מצב� הקשה של בתי החולי�
שמטרתו לעדכ את הפרמטרי� השוני� של , אלא בהמש� המאבק מול האוצר, פ"השר

  .ולתק את העיוות המתמש� בהקצאת המשאבי�, המערכת

, אנשי רפואה ונציגי הארגוני� החתומי� מטה קוראי� ל� להימנע מאישור כזה, אנו
  .בק להשגת המשאבי� הדרושי� לשיפור מערכת הבריאותומחזקי� את ידי� במא
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