
לפרוייקט מיוחד. ממשיכים עכשיו לפרק המגזין; אושרת קוטלר  

של המוסף הכלכלי אנליסט בעקבות ההפרטה המכרסמת במערכת

זה לא מקרי ששר האוצר לפיד. הבריאות הציבורית בישראל

,שכן. מאיים לפרק את הממשלה על רקע רפורמת הבריאות שלו

בזמן שבבתי חולים. המערכת הציבורית על סף פשיטת רגל

,ממשלתיים התורים לניתוחים חיונים עלולים להימשך יותר משנה

התעשיה בשוק הפרטי שהגישה אליה מותרת רק לאזרחים בעלי

ק שמגיע לאלפי שקלים'פוליסת ביטוח ובתנאי ישיר שישלמו צ

המדינה מתברר למרות ביטוח חוק בריאות. עולה ופורחת, כמובן

 דולר1300רק , כל אחד מאיתנו, ממלכתי משקיעה בבריאותינו

ויוצרת באופן מחושב. אחד הסכומים הנמוכים ביותר במערב. לשנה

את הוואקום  ששואב את החולים ואת הרופאים החוצה למערכת

שחיקת המערכת, אז למרות כל ההצהרות הלוחמניות. הפרטית

10ערוץ - חדשות 
16/11/2014

20:45:51
10ערוץ 

פרויקט של המוסף אנליסט:מתן חודורוב
בעקבות ההפרטה המכרסמת במערכת

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=6009666&CID=31228352:לינק לקובץ

6009666 מתוך   14עמוד  1



.שלום למתן חודורוב.  2015הציבורית תמשך גם בשנת 

.ערב טוב אושרת* 

אבל עדיין מאד. לא בשורות בפיך בשבוע הזה;   מתן חודורוב  

אתה כינסת בשביל הפרוייקט הזה את כל מערכת. מעניין

?מה אתה שומע מהם, הבריאות

על שולחן הנתוחים של ועדת הכלכלה ממתינה בהכרעה. כן* 

שרת- אמרת . בכל רגע מלחמה על עתיד הרפואה בישראל

הבריאות גרמן דורשת להגביל בפעם הראשונה את מספר הניתוחים

 אחוז40-אחרי שהתברר ש, שמתבצעים בקליניקות הפרטיות

והטיפולים שלנו כבר ממומנים מכיסם של החולים ולא מתוך הסל

איכות, שיותר מכל מדינה מערבית אחרת, המשמעות היא. הציבורי

כמה; הרפואה שנקבל כאן נעשית בהדרגה תלויה לחלוטין בשאלה

?!נוכל לשלם עליה

אבל התהליך הזה הוא רק תוצאה של הרעבה תקציבית מתוכננת

הציוד בבתי חולים פשוט לא, הרופאים, שבה פריסת המיטות

.מדביקה אפילו את קצב הגידול של האוכלוסיה הישראלית

את הפרק הראשון של מגיפת ההפרטה נקדיש לאשמים בהתייבשות

מי שמייצרים בנוסחאות מסובכות קרקע חרוכה שעליה, הזאת

.משגשגת כבר שנים תעשית ההפרטה במערכת הבריאות

.הייתי מגדיר את העומס כין בלתי אפשר לבלתי נסבל; רופא
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.ליומיים

.כמעט תמיד יש חולים בפרוזדור; רופאה

בואו!!   הדם מטפטף לו על המזרן ,92אבא שלי בן ; דוברת

!!!תראו אותו 

מי שיש לו יותר ביטוחים פרטיים ומי שיש לו יותר כסף; רופא

!!מקבל בריאות יותר טובה

,יש פה שחיקה של המערכת הציבורית על ידי הממשלה;  דובר

.על ידי ההנהלה שלה

.נקודה- את זה המדינה צריכה לממן . זה שירות ציבורי; דובר

.אתה תישאר עם הבררה של הרופאים במערכת הציבורית; דובר

.זה לא מה שאתה רוצה

על המגיפה הזו לא יספרו לכם באף התייעצות;  מתן חודורוב  

.אצל מומחה

.תור ארוך לחדר המיון או בדיקה תקופתית בקופת חולים

.מבחינה חברתית ורפואית אנחנו במצב של סכנה; דובר

אבל את הסימפטומים למחלות החמורות של;  מתן חודורוב  

,תרתי משמע, הבריאות הציבורית בישראל תרגישו על בשרכם

כשהניתוח נדחה בחודשיים למרות. כמעט בכל ביקור במערכת

.שציוד לא חסר

.הרי זה בזבוז. חדר ניתוח הזה צריך עכשיו מנתח; רופא 
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.במחלקות הפנימיות

. חולים במקור38-אותה כמות רופאים שאמורה היתה לטפל ב

.נכון; רופאה

.45צריכה עכשיו לפגוש ;  מתן חודורוב  

.נכון; רופאה

כי. כשלא מוצאים רופאים ותיקים בצהרים;  מתן חודורוב  

.רובם נסעו להתפרנס בחוץ

20-את מערכת הבריאות הציבורית אי אפשר להחליף ב; רופא 

.אסותות

בעשור. הכל מגיע מאותו סיפור מסגרת מקומם;  מתן חודורוב  

אחרון שחקה המדינה בכוונה את התקציב לבריאות הציבורית

והוואקום שנוצר שם ניסתם במהירות על ידי תעשיה ששואבת

מי מאיתנו יוכל לממן. פעילות ומנתחם בכירים מתוך המערכת

ומה אמורים?  שהתהליך הזה יגיע לשיאו, לעצמו רפואה איכותית

??לעשות כל היתר

.קצה נפשי בקופת חולים; יש חולים לא מעטים שאומרים; רופא

.תגיד לי איך אני משלם ומקבל את השירות

מול מצלמה אחת הושבנו זה אחר זה את;   מתן חודורוב  

אלה. סוללת האנשים שיקבעו איזה טיפול תקבלו ברגעים קריטים

שיודעים אולי להסביר איך השירות הכי בסיסי שמספקת לכולנו

ק שתצליחו לרשום'תלוי נכון להיום יותר ויותר בגובה הצ, המדינה 6009666 מתוך   14עמוד  4



.תמורתו

אנחנו עוד לא התחלנו לקבל אף לא אגורה; ר יצחק ברלוביץ  "ד

.אחת לצרכים האמיתיים של מערכת הבריאות

אבל שמענו על כמעט שלושה מיליארד שקלים;  מתן חודורוב  

.שמתווספים לתקציב המערכת

אנחנו מדברים פה בתוספת שצריכה;  ר יצחק ברלוביץ  "ד

, מיטות מדי שנה200-מתווספות כ.  מיטות מדי שנה300-להיות כ

שאנחנו מקטינים את שיעור, זאת אומרת. או סדר גודל כזה

.מיטות האשפוז מדי שנה ולא מוסיפים

;מחלקה פנימית בית חולים וולפסון חולון

אנחנו'. ברוך הבא למחלקה פנימית ג; זל נודארד  'ר ג"ד

.המחלקה החדשה שחודשה בבית החולים

.אז זה משופץ;  מתן חודורוב  

.משופץ;  זל נודארד  'ר ג"ד

.בואי נעשה סיבוב. אוקיי;   מתן חודורוב  

באופן הסטורי בכל מחלקה פנימית יש;  זל נודארד  'ר ג"ד

זאת אומרת באופן. 38אבל מזמן אין לנו .  חולים38-מקום ל

. חולים45אבל גם בקיץ יש לנו , גם בחורף בעיקר, עקרוני

אז המחלקה הזאת תוכננה, בהתחשב במצב שזה לא ישתפר בעתיד

.שיהיו לנו חולים שמאושפזים בפרוזדור

?תכננו את הפרוזדור עם המיטות מלכתחילה;   מתן חודורוב   6009666 מתוך   14עמוד  5



. חולים45-שנוכל לאשפז כ. נכון;  זל נודארד  'ר ג"ד

לא רק שהזקנה לא תצא, זאת אומרת;  מתן חודורוב  

.עכשיו מתאימים לה את המסדרון שיהיה יותר נוח, מהמסדרון

.נכון;  זל נודארד  'ר ג"ד

.שלום אדוני

.שלום וברכה; חולה 

כפי. אז החולה הזה מאושפז בפרוזדור;  זל נודארד  'ר ג"ד

.שאתם רואים יש לנו קודם כל וילון שאנחנו יכולים לסגור אותו

?איך ההרגשה לשכב בפרוזדור, תגיד ;  מתן חודורוב  

.בינתיים אין ברירה אחרת; חולה

.כן;  מתן חודורוב  

.טוב זה מכלום; חולה

?מה כתוב פה;  זל נודארד  'ר ג"ד

?מה זה אולם יום. אולם יום;  מתן חודורוב  

  מטופלים שהיו38זה מחלקה שיש ;  זל נודארד  'ר ג"ד

.מגיעים לאולם יום בשביל לאכול ארוחת צהרים ולקבל אורחים

 שזה45-בשביל להשלים את ה, כן, אני שמה פה עוד חמש מיטות

אז שרצו לשים. אני שמה אותם. מחוץ לחדרים ומחוץ לפרוזדורים

מה אנשים, מה אתם שמים את זה, ה'חבר; אז אמרתי, את זה

?יבינו מזה

.כן, אמרת, על מי אנחנו עובדים;  מתן חודורוב   6009666 מתוך   14עמוד  6



.אנחנו מוכרחים. לא; אמרו? מה אתם עושים;  זל נודארד  'ר ג"ד

'.אולם יום'חלק ממשרד הבריאות לרשום 

את המרחב. אבל צריך לתת להם את הנוחיות. הצוות נהדר; חולה

כשאני רואה אחות. אני באמת סובל את הסבל שלהם. איך לתמרן

.אני מתבייש לקרוא לה, 

הכל, גם שמדובר בענייני חיים או מוות. כן;   מתן חודורוב  

בהולנד. מתחיל בכסף הגדול שזורם למערכת הבריאות הציבורית

,קצת יותר מגרמניה,  דולר בשנה5100תראו , משקיעים בכל אזרח

מאחורי הממוצע עם! שנות אור??? ואיפה ישראל. או צרפת

שתסגור, מזל שאפשר לסמוך שם על תורכיה!  דולר בלבד2300

.תמיד את הטבלה

ה. אחוז60מתוך הסכום הזה המדינה היום מממנת עבורינו רק 

ההוצאה. אם תוכלו לשלם, כמובן- שאר בא מהכיס הפרטי 

 אחוז מתוך הטיפולים או40- המשפחתית שלכם על הבריאות 

-שלא לדבר על ה, מקנדה, תראו- גבוהה בהרבה , התרופות

 אחוז14או שוב הולנד שבה רק , או גרמניה, או אי סי די

כשלבתי החולים אין. משירותי הרפואה תלויים בכסף הפרטי

ישראל, מבין המדינות במערב. תקציב הבריאות של כולנו בסכנה

. מיטות לאלף תושבים2-שלישית מהסוף באשפוז עם פחות מ

80-שישים אחוזים מפחות נגישות למכשירי סי טי ותור ארוך ב

,כדי לשמור על הרמה הנמוכה הזו. אחוזים לבדיקות אמ אר איי 6009666 מתוך   14עמוד  7



הציבור הרי גדל. צריך להוסיף כל שנה שני אחוזים לתקציב

לסל התרופות- עד היום נתנו באוצר רק אחוז וחצי . ומזדקן

בשיטה שבה הממשלה מייבשת את. מוסיפים פחות מאחוז בשנה

וכולנו משלמים, מה הפלא שהפערים גדלים, הרפואה הציבורית

חולים וגם מתים, פה קבור הכסף של בריאים. יותר על הבריאות

.בישראל

קיבלנו הודעה שקיצצו, פתאום לקראת סוף השנה; גבי ברבש' פרופ

זה סכום שאתה ממש. זה לא סכום פעוט.  ומשהו מליון שקל40

.לא יודע להסתדר איתו

?איך אתה מרגיש אותו ברפואה שאתה נותן;  מתן חודורוב  

זה ישפיע גם על, אם המצב הזה לא מתוקן; גבי ברבש' פרופ

.17הוא מרגיש את הקושי בקופת חולים לקבל טופס . החולה

.אחת הדרכים של הקופות לאזן את התקציב הוא למשוך תורים

תגיד לי. קצה נפשי בקופת חולים; יש חולים לא מעטים שאומרים

.איך אני משלם ומקבל את השירות

?ומה אתה אומר לחולה כזה;   מתן חודורוב  

.אני שמח מאד; גבי ברבש ' פרופ

.לוקח ממנו את הכסף;   מתן חודורוב  

אנחנו מקבלים את התשלום שהיינו. בודאי; גבי ברבש' פרופ

.מקבלים  מקופת חולים ומטפלים בו
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הבטיח השנה שר האוצר לפיד, המיואש משלם על הטיפול בו

.תוספת חסרת תקדים למערכת הבריאות הציבורית

תקציב משרד הבריאות יגדל; החודש-שר האוצר -יאיר לפיד 

. מיליארד שקלים2.8-ב

היום יש בכל זאת את הרפורמה שהמשמעות; השרה יעל גרמן

הריסון של, מצד שני. שלה השקעה במערכת הבריאות הציבורית

האיזון הזה יתן לנו את. הגידול של מערכת הבריאות הפרטית

.האפשרות לסובב את הגלגל לאחור

שמענו עכשיו של שלושה מיליארד שקלים;   מתן חודורוב  

.תוספת לתקציב הבריאות

.ממה זה מורכב. צריך לראות מה זה; ר יצחק ברלוביץ"ד

?מה זאת אומרת;  מתן חודורוב  

אני, שאנחנו מפרקים את הסעיפים אחד לאחד; ר יצחק ברלוביץ"ד

.לא רואה פה שינויים דרמטים

אז פתחנו את ספרי התקציב כדי לברר כמה;   מתן חודורוב  

מאותם שלושה  מיליארד שקלים אכן יתגלגלו להבראת השירות

.בבתי חולים

מיליארד ושמונה מאות, מתברר שכמעט שני שלישים מהסכום

מיועדים רק לענות חלקית על קצב הגידול, מליון שקל

עוד רבע מיליארד שקלים הם בסך הכל תגובה קבועה. באוכלוסיה
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סכום דומה יוקצה לתחום חשוב אבל נפרד. לתפריט סל התרופות

ומאה מליון שקלים יגיעו לחיזוק. ה רפורמה בבריאות הנפש-

.הרפואה במגזרי המיעוטים

 מליו שקלים בלבד350- מה נשאר מזה לריקי כהן החולה 

אבל, עדיף מכלום אמנם. לטובת קיצור תורים בדרך  לניתוח

!!.רחוק שנות אור  מלהציל את הבריאות הציבורית

תקציב. מבטיחים עכשיו שלושה מיליארד שקל;   מתן חודורוב  

.תוספתי למערכת

זה. התיקון הדמוגרפי. שלא נגזים. לא; זאב רוטשטיין  ' פרופ

,אנחנו שכחנו את מצבת החובות של הקופות, מה. תיקון דמוגרפי

הקופות נמצאות במצוקה תקציבית? שכנו באיזה מצב הן נמצאות

אז זה מה,שהן נמנעות היום מלשלוח חולים לטיפולים, כזו גדולה

?שרצינו ממערכת בריאות ציבורית

חלק הולך וגדל מהשירותים אנחנו;  רניחובסקי 'דב צ' פרופ

,באמצעות תשלומים  מהכיס. מממנים באמצעות ביטוחים פרטיים

מי; כאשר אתה משלם באופן פרטי אז חוקי המשחק מאד ברורים

.הוא זה אשר זוכה לשירות, שיכול להרשות לעצמו את הביטוח

אנחנו סובלים ממצב שבו יש אוירה לא טובה; ר משה שריס"ד

.שמתחילה להיווצר בין הצוות לבין החולים

,ר משה שריס בוולפסון"בחדר המיון של ד;  מתן חודורוב  
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.היבוש מוציא מחלקה שלמה משיווי משקל

..אם חולה צריך; ר שריס"ד

??אפשר, אני צריכה מנהל עכשיו של בית חולים; דוברת

..אבא שלי

.אנחנו באמצע צילומים, יקירה; דוברת

אבא שלי נמצא. אני בדיוק בגלל זה באמצע צילומים. נכון; דוברת

רופא בדק.  שעות פה3-אנחנו למעלה מ. 92אבא שלי בן . כאן

כבר אנחנו מחכים לפענוח של. עשו לו סיטי. אותו אחרי שעתיים

..הסיטי למעלה משעה

.על זה לא מדברים פה; ר שריס"ד

זה לא יתכן. טפלו באבא שלי, בבקשה, אז אתה הרופא ; דוברת

!!דבר כזה

.אנחנו צריכים לבדוק מה המצב, בואי; ר שריס"ד

.אז בבקשה לבדוק. אז תבדקו; דוברת

.יש רופאים שמטפלים בזה, בואי,אז יכול להיות ; ר שריס"ד

אבא שלי בן. אני מצטערת. אף אחד לא מטפל באבא שלי; דוברת

כשאני!!  בואו תראו אותו.  אדם מטפטף לו על המזרן 92

אז אם דם שמטפטף לבן אדם בן'. זה בסדר- 'אומרת לרופא 

אז בוא תגיד לי. זה בסדר על המיטה,  שצריך תפרים בראש92

!אתה שזה בסדר

.אני אדאג למישה שיטפל בזה; ר שריס"ד מתוך   14עמוד  600966611



.אז בבקשה עכשיו שמישהו יגש ויטפל באבא שלי; דוברת

.בואי איתי. בואי איתי; דובר 

אבא שלי שם. אני רוצה רופא. אני לא אבוא איתך. לא; דוברת

.בכירורגיה

זאת. למה הסיפור של הבריאות לא תופס;   מתן חודורוב  

למרות שזה, על הבטחון כולם מדברים ורבים כל שנה, אומרת

.זה לא טופס ממש, חיים ומוות באותה מידה

אני בטח לא יכולה. אני לא יכולה להבין את זה; הילה אלרואי

.זה התחום הכי מעניין שיש, אתה יודע, לדעתי. להסביר את זה

אתה מכיר שר שדורש את תיק.זה התחום הכי חשוב שיש

?הבריאות

,אני ראיתי את כל השרים מנסים לחמוק ממנו;  מתן חודורוב  

.ליצמן עשה בכלל טובה שלקח אותו בקדנציה הקודמת

הבדיחה היתה אחרי הבחירות האחרונות, יותר מזה; הילה אלרואי

שאנשים מפחדים להתעטש ליד נתניהו כדי שהוא לא יגיד להם

תחשוב על זה שנציב שירות המדינה לא עדכן את'. לבריאות'

!!70-התקנים משנות ה

מנהל בית חולים כזה או!!!  מדובר במערכת שפשוט הרגו אותה 

אחר צריך להפעיל את הראש שלו כל הזמן בשביל לראות איך

.הוא משיג עוד הכנסות לבית החולים שלו

בתי החולים שאילו הספיק, במילים אחרות;   מתן חודורוב   מתוך   14עמוד  600966612



בנו את עצמם לצרכי, היו אמורים רק לנהל אותו, התקציב

התחנה הראשונה במסלול.  הישרדות כעסק לכל דבר וענין

ההתפשטות של מגיפת ההפרטה היא פיקציה שנקראת תאגידים

המצאה שמאפשרת למרכז הרפואי. בתוך בתי חולים ממשלתיים

.למכור שירותים רווחיים בתשלום בשעות אחר הצהרים והערב

?נכון, אם אני אצטרך צנתור יעשו לי את זה תיכף ומיד

.כי זה פעולה רווחית מאד

.נכון; ר ברלוביץ"ד

אבל אם אני אצטרך ניתוח להחלפת מפרק;  מתן חודורוב  

?למשל, הירך

 חודשים או3אז יכול להיות שתצטרך לחכות . נכון; ר ברלוביץ"ד

. חודשים4

.כי אחר הצהרים לא יעשו את זה;  מתן חודורוב  

.משום שזו פעולה שלא משתלמת; ר ברלוביץ  "ד

אנחנו, כשאנחנו עושים פעילות בתאגידים;  גבי ברבש ' פרופ

משלמים לצוותת שעושים את הניתוחים האלה הרבה יותר ממה

כי קופת חולים. שאנחנו משלמים להם כשהם עושים אותם בבוקר

יש הרבה מאד, או משלמת שליש, או משלמת חצי, לא משלמת

.פעולות שלא שווה לנו לעשות אותן אחר הצהרים

.2009-אני מחכה מ . 2013-יניר מחכה מ; דוברת
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.משלמים כמו מליוני חולים גם חגית והבן שלה מעפולה

יש לי אישורים שהוא. זה פשוט פוגע מאד בילד;  חגית סאסי

.לריפוי בעיסוק ואין תורים. צריך קלינאית תקשורת שאין תורים

.הוא נופל לי בין הכיסאות. לניתוח אין תור

יותר משנה מחכה יניר בן השש לניתוח;   מתן חודורוב  

שקדים בלי שאמא שלו תוכל לשלם מאות שקלים על טיפול

יניר מתקשה. התור הציבורי תקוע. באסותא דרך הביטוח המשלים

.אבל למדינת ישראל אין פתרונות, לדבר

לא. לא ביקשתי בוטוקס, לא ביקשתי שפתיים; חגית סאסי

ביקשתי את המינמלי. ביקשתי חזה ומתיחת פנים ולא יודעת מה

זה. לילד שלי יותר נכון, שזה רפואי זה מן הזכות שמגיעה לי

!!המינימום שהם יכולים לתת
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