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  בתכנית הכלכלית של המחנה הציוני הבריאותירותי ש

  תיאור ואבחון המצב הקיים

 מהטובות היא בישראל הציבורית הרפואה שמערכת כך על מצביעים מקובלים ותשומה תפוקה מדדי

מכיסם סכומים הולכים וגדלים לרכישת שירותי  מוציאים אזרחיםיותר ויותר  זאת למרות. בעולם והיעילות

 מקופות(שירותי בריאות נוספים)  נ"שב, הביטוח מחברות פרטי ביטוח כיסויל ,רפואה באופן פרטי

 בעולם השלישי במקום נמצאת ישראל, OECD-ה נתוני פי על, כיום. יחד גם שניהם את ולעיתים החולים

   .80%1- כ של בעלות שיעור עם זה בתחום

  

בסך ההוצאה  ההוצאה הציבוריתמאז חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נמצא משקלה של 

, הזדקנות הלאומית לבריאות בירידה, והוא אינו מספק פיצוי נאות בגין ההתפתחות הדמוגרפית

  :2או התייקרות תשומות הבריאות יהיהאוכלוס
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   .הבריאות לסל ח"מלש 300 של שנתית בתוספת ביטוי לידי באה טכנולוגית ההתפתחות
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  :3הפרטית לבריאות בישראל הוא בין הגבוהים במדינות המפותחות מצד שני, היקפיה של ההוצאה

  

מערכת הבריאות הציבורית בישראל, המושתתת על עקרונות יסוד מצוינים, הלכה והתעוותה לאורך  ,כך

נגד צמיחה מהירה של הרפואה הפרטית, ואי -תקציביים ציבוריים מחד, וכמשקל חסרים זמן כתוצאה של

ן בין השחקנים הראשיים (קופות החולים, בתי החולים הממשלתיים ומשרד הסדרה של יחסי הגומלי

הסממנים הבולטים של מגמות שליליות אלו הם התורים הארוכים לניתוחים אלקטיביים, הבריאות). 

המחסור במיטות בבתי החולים, הצמיחה של ביטוחים משלימים כפולים ומכופלים, הירידה במספר 

ינת הלב, דומה שלכל הגורמים במערכת (פרט לאזרח) יש תמריץ, במצב הרופאים לנפש וכדומה. למג
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הקיים, שתהליך זה יימשך (רופאים מנתחים ויועצים, קופות חולים, בתי החולים וחברות הביטוח). 

ברוב הציבור, אך מספיק שחקנים נהנים מכך ועל כן פוגע וכלומר, זה "שיווי משקל" גרוע שמזין את עצמו 

  י. קשה לחולל שינו

של  משמעותייםחלקים , התמונה המצטיירת היא שמשרד הבריאותהמוצהרת של בניגוד למדיניות 

במסגרתו הן האספקה והן המימון אשר  ,הפרטה לא מבוקרשל מעין בתהליך מערכת הבריאות נמצאים 

ובתי של שירותי הבריאות עוברים מאחריות המדינה ובתי החולים הציבוריים אל כתפיהם של האזרחים 

 החולים הפרטיים.

הניתוחים השכיחים ביותר המבוצעים במסגרת השב"נ ואת שיעורם של ניתוחים  20הלוח הבא מציג את 

אלו מכלל הניתוחים בישראל עבור קופת חולים מכבי
4
:  

  

מזה אנו למדים על השכיחות הגבוהה מאוד של ניתוחים במסגרת השב"נ, ולא במסגרת הרגילה.  

יצירת תורים, יציאת  : המערכת הציבוריתילים שורה של השפעות לוואי שליליות על מט אלה כיםתהלי

רופאים בכירים מבתי החולים ומהמרפאות הציבוריות לעבר עיסוק פרטי, טיפול ציבורי בניתוחים 
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 רכתשהסתבכו בפעילות פרטית, יצירת לחץ להעלאת שכר במערכת, יצירת הילה שלילית למע

  . , וכדומההציבורית

  : 20135לוח הבא מציג את זמני ההמתנה הממוצעים לניתוחים נבחרים בשנת ה

  

בעיקר פתרון  יםמספקכך, כיסוי בחירת המנתח ובחירת היועץ, המסופקים במסגרת הרפואה הפרטית, 

קרי, פתרון לבעיה שנוצרה ונוצרת במידה רבה עקב קיומו שלו. וככל שבחירת המנתח  –של קיצור תורים 
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ו/או היועץ תופעל יותר כך תחמיר הבעיה וכתוצאה ממנה קיצור התור יהיה שווה יותר ויירכש יותר וחוזר 

  גישות לשירותי רפואה באוכלוסייה.הזה יש השפעה שלילית מרחיקת לכת על השוויון והנלמעגל חלילה. 

   המשמעות לאזרח: שירות פחות טוב בעלות גבוהה יותר, והרחבת אי השוויון    

  

  בתחום הבריאות צעדי מדיניות

עשתה עבודה מקצועית טובה, אשר יכולה ("וועדת גרמן") הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית 

חברתיים - לצד עבודה משלימה והכנסת שיקולים כלכלייםלספק בסיס ראוי לגיבוש מדיניות בהמשך, 

שיש לשקם את מערכת  נפעל בתחום הבריאות הוא  וקרון המסדר הראשי שעל פיי. העוערכיים נוספים

הבריאות הציבורית כך שרוב רובו של השירות יינתן במסגרת מערכת זו בצורה מיטבית ושוויונית לכל 

תכנית רב שנתית המגובה בתקציב רב השנתי אמין, אשר ייתן  גיבוש שלהדבר יצריך אזרחי המדינה. 

רך לנדוד לעבר מענה הדרגתי לפערים התקציביים שנוצרו, יחזיר את האמון במערכת, יפחית בצו

הפתרונות הפרטיים. כמו כן, הדבר יצריך חיזוק של הרגולציה ושל משרד הבריאות כגוף המופקד על כך, 

   ה בתי חולים ממשלתיים. בפרט אל מול עצמתם הרבה של כמ

 בבתי החולים מלאה כל שעות היום תמריצים לפעילות רציפהמתן ו תקציביםהקצאת  .1

הדבר יאפשר בין היתר . העבודה לאורך כל יוםבהם , תוך נוכחות רופאים מומחים הציבוריים

 קיצור תורים, ניצול של תשתיות יקרות, ושיפור איכות הטיפול.

 הציבוריים.בבתי החולים  מניעת שר"פ .2

למתן שירות איכותי בסל הציבורי וצמצום הצורך בביטוחים  קופות החוליםתמרוץ  .3

קופות החולים לא יהיה לבאופן ש עדכון נוסחת הקפיטציהבפרט,  המשלימים והפרטיים.

  לחסוך עלויות כתוצאה מהסטת מטופלים לייעוץ או ניתוח במערכת הפרטית.  תמריץ

 והקהילה.  רפואת המשפחההרחבת תפקידה, זמינותה ואיכותה של  .4

בין הביטוחים המשלימים והמסחריים, צמצום תפקידם והפסקת הסבסוד  מניעת כפילויות .5

  הצולב הגלום בין בחירת המנתח ובחירת היועץ לבין שאר רכיבי השב"נ.

  .על המערכת הציבורית והפרטית חיזוק הרגולציה .6

 וקיצור משך ההמתנה לטיפול ראשוני בהם. חדרי המיוןים לחיזוק הקצאת משאבים ייעודי .7

) ולייעוץ וכו' MRI, CTמשך תורים לניתוחים, בדיקות נבחרות (לרבות  איסוף ופרסום נתוני .8

 .רנים בארץ באופן שקוף ונגיש לציבושו במקומותעם רופא מומחה 


