
',ר יצחק ברלוביץ"שלום לד: ענת דוידוב 

.שלום וברכה: מנהל בית חולים וולפסון ', ר יצחק ברלוביץ"ד

אני חושבת שתיירות. מנהל בית החולים וולפסון: ענת דוידוב 

אבל זה בכל זאת היה, זה לא הדבר המיטבי שכולנו רצינו, מרפא

מה יהיה עכשיו, אמור לתת איזה שהוא תמריץ לבתי החולים

?בלעדיו

.קודם כל אני לא חושב שזה יהיה בלעדיו' : ר יצחק ברלוביץ"ד

או את כל הכללים, יכול להיות שלא יהיו לו את כל ההטבות

אני, אבל אני מאמין שעדיין תיירות מרפא תמשיך, שהתכוונו

,מאמין שעדיין יהיו בתי חולים שימשיכו לעשות תיירות מרפא

הם באמת יגיעו לבתי, והנושא של ההכנסות שאכן מגיעים

אבל הם יגיעו בסופו של, אולי בסכומים יותר נמוכים, החולים

אנחנו גם הסתדרנו בלי, איך אומרים, אני גם, יותר מזה, דבר
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ואני רואה בעתיד בלי שום קשר למדינת, תיירות מרפא קודם

שהיא, מזרח אירופה לאט לאט מתארגנת לכך שהיא תוכל, ישראל

והם בעצם יצטרכו לתת את, לא תשלח יותר חולים לישראל

ומדינת ישראל תטפל בתושבי מדינת, השירותים שלהם במדינותיהם

.ישראל

...כלומר אפשר : ענת דוידוב 

,לזה מה שזה נועד' : ר יצחק ברלוביץ"ד

אתמול דיברנו כאן, שזה הדבר היותר טוב, נכון: ענת דוידוב 

ואני מכירה את, על רפואה ציבורית מול רפואה פרטית, בתוכנית

ואני רוצה לשמוע מה אתה אומר, הביקורת שלך בהקשר הזה

אנחנו רואים שעושים דילים בכנסת על חשבון, כשבעצם אתה יודע

.וזה לא דבר טוב, החולים

אני לא, אני חושב שזה באמת. וודאי, וודאי' : ר יצחק ברלוביץ"ד

אבל צריך להבין, אני חושב שאכן זאת שיטה לא טובה, מאמין

,והרבה לא ניתן לעשות, אנחנו מדינה דמוקרטית, שבסופו של דבר

זאת אומרת תמיד אנשים ימצאו את הדרך איך גם רפואה פרטית

אבל עצם העובדה שיש רפואה פרטית לצד, תתפתח ותצמח

וגורמת לכך, יוצרת מצב של חוסר איזון, הרפואה הציבורית

,שהכנסות שבעצם היו מיועדות לרפואה הציבורית, שהרבה מאוד

והמשמעות היא זה לא שרק, עוברות ומגיעות לרפואה הפרטית
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כלומר אותן הפעולות, את מצבה של המערכת הבריאות הציבורית

,ומצבו ה, הולכות ומצטמצמות, שיש בהן איזה שהוא יתרון כלכלי

,עם כל הקשיים שיש בה, מצבה של מערכת הבריאות הציבורית

.הולכת ומחמירה

ר"ד, מה המצב אצלך למשל בבית החולים וולפסון: ענת דוידוב 

'?ברלוביץ

אנחנו נאבקים כמדי שנה על אותם. קשה' : ר יצחק ברלוביץ"ד

וגם אנחנו נאבקים על אותו חלק, המשאבים שהם די מצומצמים

אבל הפער בין, כדי שחלקו יגיע גם אלינו, מהעוגה הלאומית

והתוצאה, הולך וגדל, ההוצאות לבין ההכנסות שאנחנו מקבלים

הוא בפירוש, היא שמצבו של בית החולים וולפסון בצד הכלכלי

.לא משתפר

?מה יהיה על הרפורמה של השרה גרמן: ענת דוידוב 

כשאומרים, אני. תלוי על מה אנחנו מדברים' : ר יצחק ברלוביץ"ד

אני חושב שאחד, והיא כמובן כוללת הרבה מאוד דברים, רפורמה

הדברים המשמעותיים ביותר שאני רואה אותה כדבר שאולי אנשים

אבל זה הנושא של הקמת רשות אישפוז, לא כל כך מדברים עליו

אני רואה את זה את המטרה, שבעיקרה, בבתי חולים ממשלתיים

היא כמובן לשחרר את משרד הבריאות מהצורך לטפל, העיקרית

באופן שוטף בבתי חולים ממשלתיים ולשחרר את משרד הבריאות
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,אבל בעצם אם אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, כן: ענת דוידוב 

הכסף הגדול, שזה אמור להיות באמת התמריץ, ולתיירות המרפא

אז בעצם גם אתמול, שיאזן אולי את בתי החולים הציבוריים

שמערכת הבריאות כל הזמן, שמענו כאן אחת מהדיעות שהושמעו

והשאלה אם אתה רואה. צעדים לאחור ולא קדימה, הולכת אחורה

.את זה באותו מסלול

מצד. בואי נגיד כך, אני חושב ש, לא, לא' : ר יצחק ברלוביץ"ד

,בסך הכל, ואת התוצאות אנחנו יודעים, אחד היא הולכת קדימה

הבעיה היא, אנחנו נמצאים בכיוון הנכון, מבחינת מערכת הבריאות

,התחושה שאנחנו צריכים יותר, שהציפיות שלנו ממערכת הבריאות

הולך, הפער בין מה שאנחנו היינו רוצים לבין מה שקורה בפועל

שלמערכת הבריאות הציבורית, תחושה שכולנו, וזאת הבעיה. וגדל

ולא את אותם הפירורים שאנחנו מקבלים ושאנחנו, מגיע יותר

.אמורים לקבל גם בשנה הבאה

אתה יודע שאותה אישה שבאה נגיד עם ילד, כן: ענת דוידוב 

ויש, או עם חום גבוה, עם שקדים נפוחים, קטן באמצע הלילה

אם נגיד צריך, אולי יהיה לה, לה אולי בצד גם ביטוח פרטי

אז תהיה לה אפשרות שאין לזאת שבאה, התינוק הזה צריך ניתוח

.ובהתאם המשפחה הזו תיפגע, רק דרך הרפואה הציבורית

,קודם כל צריך להבין שאנחנו עוסקים, טוב' : ר יצחק ברלוביץ"ד
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, אחוז מתושבי מדינת ישראל יש להם ביטוח משלים80-כ, בעולם

,יש הבדלים, אבל זה לא שיוויוני, כן: ענת דוידוב 

?סליחה' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.יש הבדלים בין ביטוח לביטוח, זה לא שיוויוני: ענת דוידוב 

אבל הביטוח המשלים שקיים בקופות, כן' : ר יצחק ברלוביץ"ד

והיא, האטרקטיבית העיקרית, החולים כאשר הפוליסה העיקרית בו

קיימת למעשה, או בחירת רופא, באמת הנושא של בחירת מנתח

,וגם הפרטיות, גם בפוליסות הציבוריות, בכל ה. בכל הפוליסות

יש להם את, ורוב תושבי ישראל. הבסיס הזה קיים בכל מקום

,ואם היה צריך משהו חשוב, אני חושב שהוא מיותר, הביטוח הזה

ובהתאם לכך כמובן, אז כדאי להכניס אותו לביטוח הבסיסי

,אבל זה באמת צעד מבחינת שיוויוניות, לעדכן את המס בריאות

.צעד אחד רחוק מדי

',ר ברלוביץ"איך אנחנו מסכמים ד, שורה תחתונה, כן: ענת דוידוב 

מיסוי תיירות, מ מאושר"חוק מע, את המהלך שקרה היום בכנסת

...מה השורה התחתונה , מרפא ככל הנראה ייקבר בכנסת

אני חושב שעדיין עוד נשארו הרבה מאוד' : ר יצחק ברלוביץ"ד

וגם בידיים, גם בידיים של משרד הבריאות, אפשרויות רגולטוריות

היא בסופו, כך שהתיירות הזאת, של משרד האוצר כדי להשפיע

.עם המגבלות שלה, של דבר תמשיך לפעול
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.תודה רבה לך', יצחק ברלוביץ

.תודה רבה לך' : ר יצחק ברלוביץ"ד
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