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םיםל יסעור בית־אור
מיםל

המועמד

דוקטור ,תצביע כי

או

הסוס

דוזוהב:
״אנינציג

תככים,הכפשות .יצרים וטענות למשמח קש לא .זה לא עוד פרק ב״בית
הקלפים" .אלא
הדרמה שמאחורי מערכת הבחירות
ליאוניד
ליו״ר ההסתדרות הרפואית היו״רהוותיקדייר
האופוזיציונר
אידלמן מנסה לשמור על כיסאומולפרופ' יהודהאולמן
קרבאיחולים

הפרכתה"
המועמדהשלישי במירוץ לת־
$TS1$לתפקיד$TS1$
$DN2$לתפקיד $DN2$יו״ר
פקיד

לפני

כשנתיים וחצי ,עומר

במרכזה של מערכת הבחי־
$TS1$הבחירות$TS1$

הבחירות $DN2$לראשות
רות

לעשות

מנומנמות

הכפשות ויצ־
$TS1$ויצרים$TS1$.
הרבה מתח,

ויצרים $DN2$.ההסכם מ־  2011פילג
רים.
והוביללתסיסה של רופאי בתי
הרופאים
בהסכם
המתמחים.
החולים והרופאים
הוכנס לראשונה שעון נוכחות ,שהיה
את ציבור

במונחים של ניסיון

ש׳,

^^^^m^^^B^BHJ^Kn^^^^^^^^W

מהפכה״.

5.2
הסכם הרופאים,בעלות

ההסתדרות הרפואית ומ־
$TS1$ומכניס$TS1$

כניס
$Dומכניס$DN2$
לבחירות ,שהיו בעבר

ותרבותיות,

מבעבר.

מדברים

שיפר את

שכרם

של

בעיקר בפריפריה ,אך דווקא

לחתימתועלול לשלם
) ,המכהן
ר״ראידלמן 62

מיליארד

רופאים רבים,

הרופאים שם,
ייצוג

העובדים

במו׳׳מ על

ההבראה

מול

הדסה

בתפקיד

טיפול

בהמלצות

ועדת

גרמן

בתחום

השר״פ

טיפול

בהמלצות

ועדת

גרמן

בתחום

השר״פ

שממצב עצמו כנ־
$TS1$כנציג$TS1$

ציג
$DN2$כנציג $DN2$בתיהחולים בפריפריה .עם

מישהוביל

כעת בכיסאו

ההסתדרות

הרפואית

הוא ד״ר אפרים זוהב  ,)62מנהל
לאולטרה־סאונד גינקו־
$TS1$גינקולוגי$TS1$
היחידה
לוגי
$DN2$גינקולוגי $DN2$בביה״חברזילי ויו״ר ועד

חרו
סכם שכר הרופאים ,שנחתם
$DN2$שיבחרו $DN2$את היו״ר ,״זה הרבה יותר סוער
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ה״שתול"
השחור?

בחמש

זאת,

במערכת

מכנים

אותו ״שתול שלאידלמן״

ורומזים

לא

השנים האחרונות.

הבחירות יריביו

שמדובר בקוריוז

ושהוא

יתמודד עד הסוף.

$TS1$למועמדות$TS1$
למו־
דה־לגיטימציה
״יוצרים
ביחמה לקציבת כהונת מנהלי מחלקות
טיפול
רה״
י׳וחזח ״הנאווה
$DN2$למועמדות $DN2$שלי ורומזים שאני שתול
סדין אדום עבור רוב הרופאים ,ונקבעו
עמדות
מ־
השכר
הסכם
יישום
אחר
מעקב
201
שהבדילו בין
שכר
של
המתנגדים תוקפים אתאידלמן על
דיפרנציאליומענקים
אידלמן ,אבל אני אתמודד ער
כך שפיצל את השורות ,אך הוא משיב
הרופאים בפריפריה לאלה שבמרכזובין
הסוף ואמשיךלייצג את הפרי־
$TS1$הפריפריה״$TS1$,
ההסתדרות למו׳׳מ
הכנת
הבא ב־ 2019
אש :״אני שלם עם מה שעשיתי .שיפור
הרופאים במקצועות השונים.
$DN2$הפריפריה״ $DN2$,אומר זוהב ,״בכל סוגיה
פריה״,
תנאי הרופאים החלשים איחד את צי־
$TS1$ציבור$TS1$
שלא נסתכל החל במעמד הרו־
$TS1$הרופא$TS1$
ההסכם השנוי במחלוקת מסעיר
צי17םGettylmages:
בור
יש נחיתות
בתשתיות
$DN2$הרופא$DN2$וכלה
פא
$DN2$ציבור $DN2$הרופאים .האמירות האלו מעידות
את קהילת הרופאים ומזין את מע־
$TS1$מערכת$TS1$
על צרות אופקיםועל צרותעין .מא־
$TS1$מאשימים$TS1$
שתסתיים
הנוכחית,
הבחירות
רכת
$Dמערכת$DN2$
לפריפריה״.
שיש הרבה רופאים שמתגאים במשכורו־
$TS1$במשכורותיהם$TS1$.
$DN2$מאשימים $DN2$אותי שאני דואג למה שהמדינה
שימים
ב־ 29באפריל .על כיסא יו״ר ההסת־
$TS1$ההסתדרות$TS1$
במכתב לרופאים ציין ד״ר
שפעל כאופוזיציה ונוסד במהלך
$DN2$במשכורותיהם $DN2$.מקצוע הרפואהעדיין נמצא במ־
$TS1$במקום$TS1$
תיהם.
לדאוג ,אבל המדינה לא דואגת
צריכה
ההסתדרות $DN2$הרפואיתלארבע השנים הבאות
דרות
זוהב :״נקראתי לדגל כדילהגן
המו״מ על הסכם הרופאים .לעומת
$DN2$במקום $DN2$הראשון בסקרי
קום
שהיתה
לפריפריה ולא לרפואת פגים
מתמודדים שלושה :היו״ר המכהן ד״ר
צמאת
קבוצה
על הבית מפני
שמעמד הרו־
$TS1$הרופאים$TS1$
פופולריות ,מקצוע אידלמן ,אולמן סבור
פאים
יוקרתי ומבוקש .זה נכון שתוקפים את
על סף הכחדה״.
ליאונידאידלמן ,פרופ׳ יהודהאולמן
אולמן״.
שלטון בראשות יהודה
$DN2$הרופאים $DN2$נפגע בתקופת ההסכם :״מעמד
להרגיע את מתנגדיו
אידלמן מבקש
וד״ר אפרים זוהב.
בעבר דיבר ד״ר זוהב על״הקלי־
$TS1$״הקליקה$TS1$
הרופאים נמצא היוםבשפל .צריךלומר
הרופאים ,וזה לא טוב .צריךלעבור על
תדמית הרופא וישלי תוכנית בנושא״.
שיפרוש בסוף הקדנציה הבאה
ומציין
״אני מותקף בימים האחרונים במס־
$TS1$במסרונים$TS1$
$DN2$״הקליקה $DN2$שלארב״ל ,שנלחמת לשמור
קה
את האמת :הפסדנו את דעתהקהל״.
אירלמן:
על המשבר בהדסה אומר ד״ר
ב־  2018ויותיר למישיחליף אותו את
במסרונים $DN2$מכל הצדדים עם הרבה השמצות״,
רונים
השמנת
את
אולמן מוצא עצמו כבול להסכם
לעשירים״.
״זה משברשעלול להשליך על כל בתי
השר״פ מציג זוהב
בנושא
שתקף עד  2019״בכל יוםנופלת צרה
אומר אחד מ־  417הצירים בהסתדרות מלאכת גיבוש הסכם הרופאים הבא .על
אחרת
הרפואית,בעלי זכות ההצבעה שיב־
$TS1$שיבחרו$TS1$
המתמו־
$TS1$המתמודדים$TS1$
משני
שונה
שקשורה בהסכם ,בכל יום יש
תדמית הרופאים הוא אומר :״אני שמח החולים ,והוא תוצאה של חוסר השקעה
עמדה
$DN2$המתמודדים $DN2$האחרים ,שדוגלים בשי־
$TS1$בשימוש$TS1$
דדים
של המדינה ברפואה הציבורית .אנחנו ׳נגיסות׳ חדשות .מנהלים שלא משל־
$TS1$משלמים$TS1$

עובדים על

הסכם

מים
הבראה כדי שהר־
$TS1$שהרסה$TS1$
$DN2$משלמים $DN2$על

מוש
$DN2$בשימוש$DN2$
שעות נוספות או רופאים בכי־
$TS1$בכירים$TS1$

רים
$DN2$שהרסה $DN2$תישאר כמו שהיא היום,ולא תהפוך
סה
$DN2$בכירים $DN2$שאי אפשר לקדמם.
לביתחוליםעירוניבינוני״.
הואלקיים את ההסכםכלשונו אבל

רך
$DN2$לצורך$DN2$
האתגר שלי
אני

$TS1$לצורך$TS1$
לצו־
בביטוחים המשלימים
בחירת רופא בבתיהחולים.

״אם נעשה

שימוש

בביטוחים

המשלימים
חושב שההסכם הואאסון״.
אולמן :ייההםכס הוא אסון״
זהעלול למוטט את קופות החו־
$TS1$החולים$TS1$,
על משבר הדסה הוא אומר :״זה סי־
$TS1$סימפטום$TS1$
מפטום
שנחשב לבעל הסיכויים
להעלות את סכום
$DN2$החולים$DN2$,שייאלצו
לים,
המועמד
$DN2$סימפטום $DN2$לכל הבעיות במערכת .הבעיה
הגבוהים להחליף את אידלמן הוא
הפרמיה .שכרנו ייצא בהפסד״,
נובעתמההתנהלות התקציביתולכן יש
פרופ׳ יהודהאולמן  ,)60מנהל המחל־
$TS1$המחלקה$TS1$
הוא אומר.
צורך בעוד מקורות .אי אפשר לקדם את
המערכתבלי
לכירורגיה פלסטית ברמב״ם,
קה
$DN2$המחלקה$DN2$
להכניס כסף ,וכאן נכנסים
עוד הוא מוסיף :״אני בעד
בתוך

יו״ר ועד

הרופאים ברמב״ם

תיירות

המרפא והשר״פ .אם

דרך למלא
וממייסדי ארגון רופאי
(ארב״ל) ובילינסון יהיו
בתי החולים

את

לא

נמצא

הקופה בכסף ,רמב״ם
הדסה הבאה״.

בתי החולים

הכנסת כסף פרטי לבתיהחולים
כי הממשלה לא יכולה לבדה
לסגור אתהגירעונות .זאת על
המרפא
ידי הרחבה של תיירות
שתנתב
והקמת רשות ממשלתית
החולים.
את התיירים בין כל בתי
המצב היום הוא שתיירי
היחידים

ריה
$DN2$בנהריה$DN2$
ומזה

המרפא

בברזילי ,בנה־
$TS1$בנהריה$TS1$
שרואים

ובצפת הם מעזה ומסוריה,

בתיהחולים לאיכוליםלע־
$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות $DN2$כסף״.
שות

ד׳׳ר

אפרים

זוהב

צילום:

יאיר זוהב

