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$TS1$>/באשק$TS1$

$DN2$>/באשק$DN2$riz8rהיש־למאבקיוצאשובלון

רדות.

$TS1$.הישרדות$TS1$

$DN2$.הישרדות$DN2$ביתבתקציבהגירעון

עשרותעלעומדהחולים

ובהנהלהשקלים,מיליוני

המש־אתלפתוריהיהניתןכיצדרואיםלא

בר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$בניגודהממשלה.משרדישלעזרתםללא

רבים:בצרתמדוברהפעםקודמים,למאבקים

מתרי־נוספיםממשלתייםחוליםבתיעשרה

עים

$TS1$מתריעים$TS1$

$DN2$מתריעים$DN2$למ־שנקלעולאחרקיומיים,קשייםעל

צוקה

$TS1$למצוקה$TS1$

$DN2$למצוקה$DN2$לעצירתחששכדיעדקשהתזרימית

הרפואי.בשירותופגיעהמספקיםחיונירכש

רהב״,בדבריאוהגזמהבדברימדובר״לא

״הדבריםהחולים.בביתגורםהשבועאמר

לרכושנוכללאפשוטעצמם,בעדמדברים

אצלנו״.החוליםעבורציור

לתפ־לויחזיד״רשלאשתקדכניסתועם

קיד

$TS1$לתפקיד$TS1$

$DN2$לתפקיד$DN2$מהפכההרפואיהמרכזעברברזילי,מנהל

בעודאךהרפואי,והמיכשורהשירותבתחום

החוליםבביתהצליחולאתפחו,שההוצאות

גיוסבאמצעותההכנסותסעיףאתלהגדיל

הכישלוןרקלאאבלשקיוו.כפיתרומות

מעדיפיםשרובםחיצוניים,תורמיםבגיוס

הגדו־החוליםבבתיכספיהםאתלהשקיע

לים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$ברזילי:שלבתקציבנגסהארץ,במרכז

השוטפות,ההוצאותשלבעלויותהגידול

מטופליםלשלוחהחוליםקופותשלההעדפה

בבתיאופרטייםרפואייםבמרכזיםלבדיקות

הכספיםממנהלימונעיםשבבעלותןהחולים

מאוזן.כלכלילמצבלהגיעהחוליםבבית

שהקמתוהרימספיקמאייםלאזהכלואם

יינת־בובאשדוד,הציבוריהחוליםביתשל

נו

$TS1$יינתנו$TS1$

$DN2$יינתנו$DN2$שינהמדירהפרטיים,רפואהשירותיגם

החו־ביתעובדיושארלויד״רשלמעיניהם

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$,רפואהשירותיניתניםלאשבוברזילי

עצמיאתמצאתימזמן״לא)שר״פ(.פרטיים

התרופות״,ורכישתהמרקחתביתלגביבדיון

שב־״ברורבברזילי.בכירגורםהשבועסיפר

שום

$TS1$שבשום$TS1$

$DN2$שבשום$DN2$ביתכיתיעצר,לאתרופותרכישתמצב

אבלתרופות,ללאלהתקייםיכוללאחולים

ומ־פעםהיהשלאמשהוהואבכךהדיוןעצם

עיד

$TS1$ומעיד$TS1$

$DN2$ומעיד$DN2$הקשה״.המצוקהעל

מרוקנותהקופות

הקופהאת

החוליםביתמנהליניסוהשניםבמהלך

במרכזהחוליםבתיעםקוליישרהאשקלוני

שיסייעומשמעותיים,תורמיםולגייסהארץ

העידןלעברהרפואיהמרכזאתלהצעיד

מספיק.נותנתלאכשהממשלהגםהמודרני

שהעיקרימקומיים,תורמיםמספרלמעטאך

מנכ״לאלעזרא,אליהעסקיםאישהואבהם

עלמתנדביםהתדפקולאאפרידר,חברת

החולים,ביתהפסידהזומהבחינההדלתות.

שקליםמיליונישלסכוםתיאורטי,באופן

אחרים.חוליםלבתיבהשוואה

דגלועלחרטלוישד״רהנושאיםאחד

כהעדאךתרומות,גיוסהואבהםלטפל

הגדולההתרומהצלחה.ממשלאהתוכנית

עלהחוליםלביתבאחרונהשניתנהביותר

פארקשללהקמתוהביאהאלעזראידי

שקל.מיליוןכחצישלבעלות

מסביריםתרומות״,קצתיש״לפעמים

היודברים,כמההשנהקרו״אבלבברזילי,

חו־ביתשללדרישותתקצובותתקיצוצים

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$לפההגיעהפערים.ומדביקשמתפתח

אפשרואיגדלכולוהאזורחדשה,אוכלוםיה

במחלקותאשפוזמיטותאותןעםלהישאר

התייקרויותהיוהשתנה.הריהמצבהשונות,

עשההבריאותשמשרדהסכמיםהיובשכר,

אתסופגיםאנועליהם,לנושילמוטרםאבל

התייקרויותהיואותנו.ששיפומבליההסכם

כמונוספים,בהסכמיםבחשמל,בטכנולוגיה,

החולים,"קופות

הכללית,בעיקר

משלנוחוליםמסיטה

שלה,החוליםלבתי

לעתיםוקפלן,סורוקה

נגישותחשבוןעל

אמרלחולה",וזמינות

"זהבברזילי.גורם

שלבהכנסותפוגע

החולים"בית
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התייקרויות"היו

בחשמל,בטכנולוגיה,

כמונוספיםבהסכמים

אנשי/\םהסכמים

אניואבטחה.ניקיון

שלשכרםשתנאישמח

השתפרו,הקבלןעובדי

צריךמישהואבל

אותנו"לפצות

הרופאיםמאבק

החולים"בתיבברזילי.

גםובהםהממשלתיים,

תחתנאנקיםברזילי,

הזהוהמתחהמחסור

ולקנותשכרלשלם

שירותים"

שמחאניואבטחה.ניקיוןאנשיעםהסכמים

השתפרו,הקבלןעובדישלשכרםשתנאי

ללאזהכלאותנו.לפצותצריךמישהואבל

לקושיאותנושמביאמהאיתן,תקציביבסיס

תקציבי״.

עםההסדריםעלמצביעיםהחוליםבבית

בהידרדרותמרכזיכטריגרהחוליםקופות

הג־החוליםקופתלדבריהם,הכלכלי.מצבו

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$,מפנהכללית,בריאותשירותיבארץ

לבתיואשפוזיםבדיקותלצורךלקוחותיהאת

למקוםקרובאםגםלה,השייכיםהחולים

״קופותממשלתי.חוליםביתפועלמגוריהם

חוליםמסיטותהכללית,ובעיקרהחולים,

וקפלן,םורוקהשלה,החוליםלבתימשלנו

לחולה״,וזמינותנגישותחשבוןעללעתים

שלבהכנסותפוגע״זהבברזילי.גורםאמר

אובדיקהכלעבורכסףשמקבלהחולים,בית

מהקופותשחלקזהשקרהנוסףדבראשפוז.

שקלים.מיליוניבסךלברזיליכספיםחייבות

שמחו־כסףזהכיהמזומנים,בתזריםפוגעזה

שב

$TS1$שמחושב$TS1$

$DN2$שמחושב$DN2$ביד״.נמצאלאאבלברורהכהכנסה

הנה־אתמאודמטרידהחוליםקופותעניין

לת

$TS1$הנהלת$TS1$

$DN2$הנהלת$DN2$:מכבי,החוליםקופותשארגםברזילי(

אלטרנ־למצואמנסותלאומית(מאוחדת,

טיבות

$TS1$אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$אלטרנטיבות$DN2$עלכללבדרךיותרנמוכהבעלות

רפואייםלמרכזיםהמטופליםשליחתידי

אמנםמדוברהסדר.להםישעמםפרטיים

הארץבמרכזבחלקםשנמצאיםבמרכזים

אךיותר,גדולמרחקלנסועהמטופליםועל

והלקו־יוקרהשלמסוגנהניםמכוניםאותם

חות

$TS1$והלקוחות$TS1$

$DN2$והלקוחות$DN2$הנוחות.איאתלסבולמעדיפים

אותולדבריהבעיה.מסתיימתלאובכך

כךבנוייםהקופותעםההסכמיםגורם,

עלשירותים,צריכתשלמסוימתשמכמות

צריכה״עדהנחה:להןלהעניקהחוליםבית

מסוימתומצריכהמסוים,מחירישמסוימת

ולפע־מסוימת,בהנחהנמכרהשירותואילך

מים

$TS1$ולפעמים$TS1$

$DN2$ולפעמים$DN2$מההחולים,ביתשלמההוצאהנופלזה

לכךגורםזהכלכסף.פחותאליושמכנים

ברזילי,גםובהםהממשלתיים,החוליםשבתי

שכרלשלםהזהוהמתחהמחסורתחתנאנקים

אנוולכןשלנו,המצבזהשירותים.ולקנות

הבריאות״.משרדעםשיחמנהלים

למשענת"הפכנו

\־*\ץ"קנה

החוליםבתימנהלישפתחוהשיחבמסגרת

נשלחוהממשלה,משרדיעםהממשלתיים

אליההגדולההמצוקהאתהמתאריםמכתבים

מ־יותרשלתקציביב׳בור״מדוברנקלעו.

500

$1ST$500$1מST$

$2ND$500$2מND$עומדהכוללכשהגירעוןשקל,מיליון

החולים״,בתילכללשקלמיליון800כ־על

אסףהחוליםביתמנהלדוידזון,בניד״רכתב

גם)ובהםהחוליםבתימנהליבשםהרופא,

כןאםאלאהמיידית,״המשמעותלוי(.ד״ר

כולנושלהכספיםשמנהליהיאנם,יקרה

הזמנות״.עללחתוםיפסיקו

זוכר״אינניכיוטעןהמשיךדוידזוןד״ר

הת־שנים.12לפחותמזהכזאתמציאות

שובות

$TS1$התשובות$TS1$

$DN2$התשובות$DN2$משרדמחשבותכרגעמקבליםשאנו

בברזילי"פה,גםיינתןבמרכזשנמצאשירותשאותודגלו\ל"חרטלוי.חזיד׳׳ר
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דברלשנותיכולתחומרשלהןהבריאות

אנימלהושיע.ידווקצרהלהשפיעאו

תק־בגירעוןמדוברלאלהדגיש,מבקש

ציבי

$TS1$תקציבי$TS1$

$DN2$תקציבי$DN2$,הת־בתחוםעמוקבבוראלאגרידא

זרים,

$TS1$,התזרים$TS1$

$DN2$,התזרים$DN2$עםלספקיםלשלםיכולתאיכלומר

מביןאינניהמתחייבות.המשמעויותכל

שעשוימצבעלבשקטלעבורניתןכיצד

בציורגדלמחסוררקעעלבאסון,להיגמר

להיגמרשעשוייםלחסוךוניסיונותחיוני

לחולים״.ונזקבטעות

עםהתזרימיתלמצוקההסברישבמכתב

נושא״כשכלמחאה:להביעצנועניסיון

כשתקציבהולם,מענהמקבללאהשכר

יותרריאליללאוהופךריאלילאהקניות

הגד־מאיתנוכשדורשיםשנה,בכלויותר

לת

$TS1$הגדלת$TS1$

$DN2$הגדלת$DN2$קופותעםההסכמיםבעודהכנסותיעדי

הפעילותוהעלאתזאתמונעיםהחולים

ההנ־גובהאתמעלהרקההסכמיםבתוך

חות

$TS1$ההנחות$TS1$

$DN2$ההנחות$DN2$האוצרידימעשהאלהוכללקופות

רצונו,כלעםשלנו,כשהמשרדלהתפאר,

חושבאניהאוצרעםלהתמודדיכולאינו

החוליםבתימנהלישפורוםהזמןשהגיע

ויבהירוהכפפותאתיסירוהממשלתיים

הרפואהעלעדייןהנשעןישראללעם

קנהלמשענתהופכיםשאנחנוהציבורית,

באשמתנו״.ולארצוץ

עלהכספיםמנהליהתריעונוסףבמכתב

וחז־החולים,מקופותחובותלגבותהקושי

רו

$TS1$וחזרו$TS1$

$DN2$וחזרו$DN2$גםהםמיידית.להתערבותדרישתםעל

הביטוחיםבמסגרתרפורמהלעשותביקשו

לסלמהשירותיםחלקולהכניסהמשלימים

בחירתלמשל,כמוהממלכתי,הבריאות

ההוצאותכיום,נוספת.דעתוחוותמנתח

עו־נוספתדעתוחוותמנתחבחירתבגין

מדות

$TS1$עומדות$TS1$

$DN2$עומדות$DN2$רקשקלמיליארדמשנייותרעל

הברותכולל)לאהמשלימיםבביטוחים

למערכתכולומנותבהזהכשהכסףביטוח(,

הפרטית.

כמובולטים,בריאותכלכלניכייצוין

רופאיםוארגוןהאזרחלזכויותהאגודהגם

האפשרותאתלהוציאהציעואדם,לזכויות

ולהכניסוהמשליםמהביטוחמנתחלבחור

יגיעכשהמימוןהממלכתי,הסללמסגרת

מהלךהבריאות.מםהעלאתבאמצעות

האזרחים.לרובישתלםטוענים,הםכזה,

שנפערומהפעריםמתוסכליםבברזילי

להתקדםשלהםלניסיונותהמציאותבין

שלפניואתולשפץלחדשטכנולוגית,

נעי־אווירהלאפשרכדיהוותיקהמבנה

מה

$TS1$נעימה$TS1$

$DN2$נעימה$DN2$רפואייםשירותיםלמתןולדאוגיותר

עשרותשלפערלנו״ישממוגנים.במבנים

אמרלהכנסות״,ההוצאותביןמיליונים

לגייסומנסיםמתקדמים״אנובכיר.גורם

שירותאותומגיעלתושביםכיתרומות

חרטזהואתבארץ,אחרמקוםבכלכמו

שירותשאותוכשנכנס,לויד״רדגלועל

ולאבברזיליפהגםיינתןבמרכזשנמצא

הוכנסודרכנו.אתלנווטמנסיםאנופחות.

וטכנולוגיה,תשתיותברמתשינוייםכעת

בו־אנובמשאבים.זהאתלתחזקקשהאבל

נים

$TS1$בונים$TS1$

$DN2$בונים$DN2$אמנם,מרינהמכספיחרשאשפוזבניין

קשהכיתזרימיתמבחינהלנוקשהאבל

שלשיחההייתהחדש.ציודלרכושלנו

ואנוהבריאות,משרדעםברזיליהנהלת

למער־תיתןלאישראלשמדינתמאמינים

כת

$TS1$למערכת$TS1$

$DN2$למערכת$DN2$לקרום״.בברזילישלנוהבריאות

והשר״פהשרה

ההכ־להגדלתצלחשלאנוסףניסיון

נסות

$TS1$ההכנסות$TS1$

$DN2$ההכנסות$DN2$הענקתהואברזיליהחוליםבבית

חו־בתיבמספרפרטיים.רפואהשירותי

לים

$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$מקורשמהווהשר״פ,מופעלבארץ

לנ־גרםבמקבילאךמשמעותיהכנסה

גיסה

$TS1$לנגיסה$TS1$

$DN2$לנגיסה$DN2$הציבוריים.החוליםבבתיבהכנסות

שי־להענקתאישורלקבלניסהלויד״ר

רותים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$כהעדאךהחולים,בביתפרטיים

הבריאות.משרדהסכמתאתקיבללא

היטבמודעיםבאשקלוןהחוליםבבית

באשדוד,החוליםביתהקמתשעםלכך

שלבהיקףפרטייםשירותיםיינתנובו

שלנוספתבריחהתהיהאחוז,20כ־

רפואילמרכזלנסועשיעדיפומטופלים

שנמצאמתקדמיםשירותיםובעלחדש

מברזילי.נסיעהדקות20כ־

בימיםממשנידוןהשר״פהחזרתנושא

מערכתלחיזוקגרמןועדתבמסגרתאלה

יעלהבריאות,שרתהציבורית.הבריאות

החוליםבתיבעמדתלתמוךנוטהגרמן,

״מרו־שר״פמודלשלליישוםשקוראים

כך״

$TS1$״מרוכך״$TS1$

$DN2$״מרוכך״$DN2$רופאבחירתשירותשיציעכזה

משלים,ביטוחללאגםיכולתלמעוטי

בתייותר.ארוךלתורבכפוףאולם

הגדוליםבעיקרהממשלתיים,החולים

ורמב״םהשומרתלאיכילוב,והחזקים

אותםשיחזקהצלהקרשבשר״פרואים

רו־שלנטישהוימנעפיננסיתמבחינה

פאים

$TS1$רופאים$TS1$

$DN2$רופאים$DN2$הצהרייםבשעותובכיריםמומחים

הפרטית.המערכתלטובת

בהמנהלת,הבריאותששרתועדה״יש

ד״רוגםהאנשיםטוביאתשומעתהיא

תמי־אתוהביעהוועדהבפניהופיעלוי

כתו

$TS1$תמיכתו$TS1$

$DN2$תמיכתו$DN2$,״ביתבברזילי.גורםהסבירבשר״פ״

גםלפגועעלולבאשדודשיקוםהחולים

עםבשיחאנואבלהאדם,כוחבמצבת

שיתוףלבדוקבאשדודהשוניםהגורמים

אחר".אוכזהפעולה

״המ־בתגובה:נמסרהבריאותממשרד

שרד

$TS1$״המשרד$TS1$

$DN2$״המשרד$DN2$ול־לחיזוקרביםמשאביםמשקיע

פיתוח

$TS1$ולפיתוח$TS1$

$DN2$ולפיתוח$DN2$ובביתבכללבפריפריההרפואה

האחרונותבשניםבפרט.ברזיליהחולים

בתוספתהחוליםלביתהמשרדסייע

המג־תחתותקציביםאדםכוחמיטות,

בלות

$TS1$המגבלות$TS1$

$DN2$המגבלות$DN2$הע־מדריהקיימות,התקציביות

דיפויות

$TS1$העדיפויות$TS1$

$DN2$העדיפויות$DN2$הכלכליתוהמציאותהלאומיים

בתיעםבשיתוףפועלהמשרדבישראל.

עלנקודתיותבעיותלפתרוןהחולים

הרפואהוזמינותאיכותעללשמורמנת

משרדבאזרחים.לפגיעהלגרוםמבלי

החוליםלביתלסייעימשיךהבריאות

האח־השניםבמהלךשעשהכפיברזילי

רונות״.

חולים

$TS1$האחחולים$TS1$

$DN2$האחחולים$DN2$.אשפוזמיטותאותןעםלהישאראפשרואיגדלכולו״האזורבמסדרונות

עמוד 3


