נווגרנת

בקרוב

תחכו

הבריאות

הרבה

זאב פלדמן

מאוד

זמןלניתוח

<< י״י א׳׳ ייפא פנימי׳ היייע לא
הפסקת
 %%מכבר להנהלת שיבא על
עבודתוועל מעבר לבית החולים אסותא,
%05
שמציעלו שבר גבוה ב-
משברו בעת.
בשורה של רופאים שקצו
א׳ הוא האחרון
בעומס הבלתי אפשרי במערבת הציבורית,
והחליטולעשותלביתם .למרבה הצער ,חוק
ההסדרים
את

שגיבש

המגמה:

הראשוכה

של

משרד

האוצר רק

הבשורההעולה

יחמיר

מהטיוטה

בשורה של צמ־
$TS1$צמצום$TS1$,
היא

החוק

צום,
$DNצמצום $DN2$,לא של הרחבה; של פגיעה

חיוכיים של המערבת

ברביבים

המאפש־
$TS1$המאפשרים$TS1$
הציבורית,

המאפשרים $DN2$לה להתחרות
רים
של הקלה
לתאגידי הבריאות הוקדש בטיוטה פרק
נכבד .אלה החלולפעול בשנות ה 90 -מתוך
הצורךלהרחיב שירותים רפואיים שממשלות
לאזרחים .בזכותם
ישראל לא סיפקו
פועלים
חררי הניתוח בשיבא
ובאיכילוב בהיקף מלא עד
אחר הצהריים .בז־
$TS1$בזכות$TS1$
00:61
קרובלחצות,ולא עד
במדינות
4.3
000,1
מיטות ל-
$DNבזכות $DN2$תאגידי הבריאות צומצמה ההמתנה
כות
לניתוח98.1
נפש,לעומת
התאפשרה בזכות הרחבה תקציביתגדולהוהע־
$TS1$והעלאה$TS1$
%3.7
$DN2$והעלאה $DN2$של ההוצאההלאומיתלבריאות מ-
$TS1$נדרשת $TS1$לאה
לממוצע ב-ס  080נדר־
חודשיםלימים בודדים,
9-21
מעקפים מ-
(oecdכדילהגיע
ולע־
$TS1$ולעתים$TS1$
מהתוצר ב2010 -
%3.9
מהתוצר ב 2000 -ל-
מיטות באופןמיידי,ולא
005,41
$DN2$נדרשת $DN2$תוספת של
שת
$Dולעתים $DN2$אף שעות .בזכות תאגידי הבריאות פותחו
תים
לאחר שנים של הזנחה ,חצתה מערכת הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
שירותים מפוארים ,כמו המרכז לטרשת נפוצה של  960במשך שששנים);קיוויתי שנתבשר על
$DN2$הבריאות $DN2$של ישראל את הקו האדום ,ולא תוכל
ריאות
הסטודנטיםהישראליםהלומדים
002,1
בשיבא ,שנהפך למרכז ארצילחולים במחלה קליטת
לשאת צמצומים נוספים .כעת דרושה הרח־
$TS1$הרחבה$TS1$
רפואהבחו״ל הן בסטודנטים הן כרופאים ,שכן
קשהזו וכל זאת ללאעלותלמטופל.
שתאפשר היערכותלהזדקנות
$DN2$הרחבה $DN2$תקציבית
בה
מחצית מרופאיישראל צפויים לצאתלגמלאות
יוטלו הג־
$TS1$הגבלות$TS1$
כעת ,בהתאםלתוכנית האוצר,
האוכלוסייהבישראל ,בנייה של
המהירה של
בתוך פחות מעשור;קיוויתי שנתבשר כי נמצאו
הגבלות $DN2$שיצמצמו את
בלות
פעילות התאגידיםויחזירו
חולים נוספיםוהגדלת הקיימים ,כדי שניתן
בתי
המשאביםלהשלים את בניית חדר המיון המטוגן
יצמצמו את מספרי הני־
$TS1$הניתוחים$TS1$
את הגלגללאחור
לחדרים.
החולים מהמסדרונות
יהיהלהכניס את
החולים הציבוריים ואת בברזילי ,המצוי תחת איוםטיליםמעזה;קיוויתי
$Dהניתוחים $DN2$המבוצעים בבתי
תוחים
ישלהגדיל את מספר הרופאים והאחיות כצ־
$TS1$כצער$TS1$
שנתבשר כי אזרחי ישראליכולים שובלבחור
ויובילו להמתנה
מספר הביקורים במרפאות,
$DN2$כצער $DN2$מקריםלפרישה המסיבית בשנים הקרובות,
ברופא המטפל גם בבתיהחוליםהציבוריים,ולא
ממושכתלניתוחים אולביקור אצל רופאים
ער
לפגוע בתנאי העסקתם.לאזרחי ישראל
במקום
רק באםותא; כל ציפיותינכזבו.
מומחים .חוט השני העובר בין פרקי הטיוטה
$TS1$הרפורמה $TS1$מגיעה רפואה מצוינת במערכת הציבורית ולא
אין מדוברבחלומות באספמיה .הנה ,הר־
פעילות בתיהחולים הציבוריים,
הוא הגבלת
עוד במסדרון.
$DN2$הרפורמה $DN2$שעברה מערכת הבריאות של בריטניה,
פורמה
שמשמעותה צמצום השירותיםלאזרח וצמצום
הבותב הוא מנהל היחידה
החל ב2000 -הובילהלקיצור ההמתנהלניתוח
הבחירה במקוםהטיפולובמטפל.
בשיבא
לכוידובידודגיהילדים
לקראת דיוני התקציב ,קיוויתי שנתבשר החלפת מפרק ירך משנתייםלחודש,ולהמתנה
של פחות מ 48 -שעותלרופא משפחה .הרפורמה
על הוספת מיטות אשפוז כיום יש בישראל
וסגן יו״ד ארגון רופאי המדיכה
במערבת

והרחבת

התחרות.

הפרטית ,ולא

