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כותרת :ד"ר יצחק ברלוביץ' -מנהל המרכז הרפואי
וולפסון מתייחס לתופעה של תשלום
קרן מרציאנו  :עכשיו אנחנו אומרים שלום לד"ר יצחק ברלוביץ',
מנהל המרכז הרפואי וולפסון ולשעבר המשנה למנכ"ל משרד
הבריאות ,שלום.
ד"ר יצחק ברלוביץ' ,מנהל המרכז הרפואי וולפסון ולשעבר המשנה
למנכ"ל משרד הבריאות  :שלום וברכה ערב טוב.
קרן מרציאנו  :חשבנו שהתופעה הזאת של תשלום לרופאים מתחת
לשולחן נעלמה בגלל הביטוחים המשלימים וכנראה שטעינו.
ד"ר יצחק ברלוביץ'  :וודאי .אני חושב שכל עוד שיש ביקוש ,יהיה
היצע ,והדבר דומה למקצוע העתיק ביותר בעולם ,כל מי שמשלם
כל מי שמקבל ,אלה הן עיסקאות שנעשות מתחת לשולחן ,כאשר
בעצם מי שמעוניין בזה בעיקר ,זה זה שמשלם ,שיש לו עניין א'
לשלם פחות ,משום שכשמשלמים מתחת לשולחן לא צריכים גם
לשלם מע"מ ,מס הכנסה וכן הלאה ,והרופאים כמובן שוב לצערנו
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נענים ויש בזה כמובן ,זה פשע לכל דבר ועניין מדובר פה בשוחד
לכל דבר ועניין ,וכל מי שעוסק בכך צריך להבין שהוא בעצם
מסתכן פה לא רק באתיקה הרפואית ולא רק כמשמעת ,אלא גם
בסופו של דבר עלול ללכת לבית סוהר.
קרן מרציאנו  :תכף נדבר גם על הפערים בין הפריפריה למרכז,
אבל השורה התחתונה של המחקר הזה ,היא שבעצם הציבור
הישראלי לא מרוצה ממערכת הבריאות הציבורית .החורף בפיתחנו,
אנחנו יודעים מה הולך לקרות עכשיו במחלקות הפנימיות בבתי
החולים .איך אפשר לשפר את זה?
ד"ר יצחק ברלוביץ'  :קודם כל אני חושב שבסקרים אחרים הרבה
יותר רחבים והרבה יותר כלליים ,סך הכל שביעות הרצון של
תושבי מדינת ישראל משירותי הבריאות שהם מקבלים היא שביעות
רצון גבוהה ,הרבה יותר גבוהה מרוב המדינות ,יחד עם זאת כמו
שאמרת ,יש הרבה מקום לשיפור ,גם בחורף וכן הלאה.
קרן מרציאנו  :מה אפשר לעשות?
ד"ר יצחק ברלוביץ'  :אין ניסים בנושא הזה ,מערכת הבריאות
היום ההקצבה

ההוצאה הלאומית לבריאות לנפש ,היא בסביבות

 2,000דולר ,כאשר הממוצע במדינות האו.אי.סי.די .הוא  3,000דולר
לשנה ,ואילו בארה"ב זה מגיע כבר ל 8,000-ואולי אפילו יותר.
ובסכומים האלה זה מה שמדינת ישראל מסוגלת לתת ,תשתיות
יחסית לא עונות על הצרכים ,שיעור מיטות מהנמוכים בעולם,
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אחוזי תפושה גבוהים ביותר ,וכמובן גם פערים שקיימים בתוך
מערכת הבריאות בישראל.
קרן מרציאנו  :למרות ההסכם האחרון של המתמחים ,שבמשרד
האוצר אומרים הנה ,נתנו תמריצים לרופאים לעבור לפריפריה ,גם
הבטחנו תוספת תקנים ומיטות ,לא רואים עדיין את העניין הזה?
ד"ר יצחק ברלוביץ'  :נכון ,משום ששוב ,קודם כל עצם העובדה
שניתנו תוספות ,זה לא ייצר אף רופא ,התוספת הרופאים ותוספת
כוח האדם גם הסיעודי ,יתווספו רק במהלך השנים ,אכן יש
התחלות ,יש תוספת מאוד משמעותית בבתי ספר לרפואה ,אבל
התוצאות אני מניח יקרו רק בעוד שנתיים שלוש.
קרן מרציאנו  :אז בינתיים הכל הוא עדיין עניין של כסף ,ד"ר
יצחק ברלוביץ' ,תודה רבה לך.
ד"ר יצחק ברלוביץ'  :תודה רבה לך.
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