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כותרת :ד"ר יצחק ברלוביץ' :המשבר בבתי
החולים הדסה נמשך ,פרופ' שלמה מור
גדעון אוקו  :שלום רב לכם ,ערב טוב .אנחנו פותחים גם היום
במשבר המחריף בבית החולים הדסה .ובמי שעמד בראשו בשנים
שבהן כנראה נולד המשבר הזה ,הפרופסור שלמה מור יוסף ,היום
מנכ"ל הביטוח הלאומי .בשבועות האחרונים הוא שומר על שתיקה,
גם כאשר מאשמים אותו בחובות הכבדים ,בניהול הכושל .הבוקר
מפרסם העיתון "ידיעות אחרונות" ,שלמרות הגירעון העצום בבית
החולים ,מור יוסף -קיבל מענקים ובונוסים בסך כולל של מיליון
ושמונה מאות אלף שקלים .בלי קשר לפרסום הזה היום,
הפרופסור מור יוסף מגיע הבוקר לוועדת הכספים של הכנסת,
ובפעם הראשונה שובר שתיקה .הנה קטע קצר מדבריו:
שלמה מור יוסף  :גם האוצר וגם נשות הדסה -ידעו על המצב
הכלכלי לפרטי פרטים .ובשלוש השנים האחרונות מאז נכנס
מחליפי ,לא עשו דבר .המחליף שלי קיבל משימה ,תכנית הבראה,
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עד היום אין תכנית הבראה מוסכמת .אז מי שחושב שארגון
במשבר יכול שנים ,להיות מובל בלי תכנית הבראה ואז להגיד:
"מי היה שם?" ,ובזה לרחוץ בניקיון כפיו -טעות גדולה יש לו.
גדעון אוקו  :בעניין הזה מצטרף אלינו מנהל המרכז הרפואי
וולפסון ,דוקטור יצחק ברלוביץ' ,שלום לך ,ערב טוב.
יצחק ברלוביץ'  :שלום וברכה ,ערב טוב גם לך.
גדעון אוקו  :אתה שומע את הדברים שאומר היום דוקטור מור
יוסף ,דברים שאתה יודע ,עושה רושם שבאמת נאמרים בדם ליבו.
יצחק ברלוביץ'  :נכון .אני חושב שכל מנהל בית חולים ,וכל
מנכ"ל קופת חולים ,היום יכול לבוא ולהגיד בדיוק את אותם
הדברים .אנחנו נמצאים פה במערכת שהיא במצב כרוני ,היא חולה
ביותר ,הדסה היא רק הסימפטום של המחלה .והמחלה שלה..
גדעון אוקו  :אז מה ,מור יוסף הוא בעצם השעיר לעזאזל של כל
המשבר החריף במערכת הזאת?
יצחק ברלוביץ'  :אני חושב שזה סוג של זריית חול בעיניים .צריך
להבין ,המערכת היא ,כולם ,כל המערכת נמצאת היום בגירעון .כל
בתי החולים הממשלתיים ,כל קופות החולים ,כל בתי החולים
הציבוריים -אף אחד מהם ,או שהוא פושט יד ,או שהוא פושט
רגל .או ,בדרך כלל ,גם וגם .לא יכול להיות שכל המערכת הזאת,
כולה ,נמצאת במחסור ,ובסופו של דבר תופסים את בית החולים
התורן ועליו מתלבשים .בירושלים  -זה בית החולים השלישי .צריך
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להבין ,משגב לדך נפל ,ביקור חולים -גסס ונפל ,עכשיו יש לנו
את הדסה .השאלה הבאה היא ,מי יהיה הבא? התהליך שמשרד
הבריאות ,משרד האוצר מוביל ,זה בסופו של דבר ,על ידי זה
שהוא מחכה ,שכל מערכת ציבורית בריאותית -ציבורית ,אכן תגיע
למצב שבו היא לא מסוגלת לשלם -ואז יושבים איתה ,ועושים
איתה מה שנקרא תכנית הבראה ,תכנית ייצוב ,ואז נותנים לה
משהו כדי שהיא תוכל לשרוד ,עד למשבר הבא.
גדעון אוקו  :אבל אתה לא מבין למה יש איזה ,אתה יודע יש
תחושה של טעם נפגם כשאנחנו שומעים על גירעונות כל כך
כבדים ,מצוקה באמת חריפה ,ומנגד ,באמת משכורות עתק ,בונוסים
מופלגים כאלה?..
יצחק ברלוביץ'  :שוב ,שיטת התגמול בהדסה היא שונה משיטת
התגמול שאנחנו מכירים אותה בבתי חולים ממשלתיים .רוב
הרופאים האלה הם רופאים שעובדים רק בהדסה ,והם לא
עוסקים בפרקטיקה פרטית .כאשר רופאים בוולפסון ,בנוסף
לעבודתם בבית החולים -עוסקים בפרקטיקה פרטית ,אני לא יודע
כמה הם מרוויחים ,ואני לא יודע ,ובטח אין לי שום אגורה מזה.
לכן ,זאת שיטה אחרת ,יש לה חסרונות ,יש לה גם אולי יתרונות,
משום שבערב אתה יכול למצוא בהדסה גם רופאים ותיקים
ורופאים בכירים שנמצאים בערב ,דבר שלצערי לא קורה במרבית
בתי החולים הציבוריים.
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גדעון אוקו  :אז השיטה השונה הזו ,היא הרעה החולה בבית
החולים הדסה?
יצחק ברלוביץ'  :סליחה?
גדעון אוקו  :השיטה הזו ,שאתה אומר שהיא ככה שונה מהדרך
שבה מתנהלים שאר בתי החולים -היא הרעה החולה בהדסה? היא
הכשל.
יצחק ברלוביץ'  :לא .הרעה החולה זה שכיסו אותנו בשמיכה
קצרה מדי .מערכת הבריאות הציבורית מכוסה בשמיכה שהיא לא
עונה על הצרכים .היא לא נותנת לנו..
גדעון אוקו  :אז לפי מה שאתה אומר כרגע ,מה שקורה היום
בהדסה ,יכול לקרות בכל בית חולים ,אפילו אצלך מחר.
יצחק ברלוביץ'  :ודאי .אם אנחנו היום פותחים את ספר התקציב
של משרד הבריאות ,ורואים שבתי החולים הממשלתיים מקבלים
השלמת הכנסה בהיקף של מיליארד שקל בשנה ,שזה כולל גם
כיסוי על הפער בין ההוצאות לבין ההכנסות ,מצד אחד ,ומצד
שני ,תשלום עבור פנסיה תקציבית במשך הרבה מאוד שנים ,זה
מצד אחד .אם אנחנו פותחים את ספר התקציב של ,את המאזן
של קופת שירותי בריאות כללית ,ואנחנו מוצאים שכל בתי החולים
שלהם וגם שירותי בריאות כללית בעצמה -גמרה את השנה
שעברה בגירעון מאוד משמעותי ,והיא בעצם מחכה שמדינת ישראל
עכשיו תביא לה תכנית ייצוב ,כאשר מועצת הבריאות מתכנסת
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בשבוע הבא בישיבה מיוחדת ,שלא מן המניין ,כדי לדון על תת
התקצוב של מערכת הבריאות -בסיטואציה הזאת ,זה רק עניין של
זמן ,שעוד בית חולים יצורף ועוד קופת חולים תצורף.
גדעון אוקו  :דוקטור ברלוביץ' ,אתה הרבה מאוד שנים במערכת
הזו ,היום כמנהל בית חולים ,בעבר גם כבכיר מאוד במשרד
הבריאות .מה אתה היית מציע לממונה שמינה בית המשפט
לעשות? יש דרך להציל את בית החולים הדסה ,איך שהוא נמצא
כרגע?
יצחק ברלוביץ'  :אני חושב שבשלב ראשון ,צריך -אין ברירה,
קודם כל ,צריך לשנות את כללי המשחק .מה ששבר את הדסה
בסופו של דבר ,זה לא הפרקטיקה הפרטית ,וזה לא המשכורת של
מנהל בית החולים .מה ששבר את הדסה ,זה ההתחשבנות עם
קופות החולים .ההנחות שקופות החולים ,שבתי החולים נאלצו לתת
לקופות החולים כחלק מאותו משא ומתן ,והעובדה שקופות
החולים נאלצו לדרוש את ההנחות האלה ,כדי שגם הם ישרדו-
גרמה לכך ,שבעצם היום ,אף בית חולים ,בהכנסות שהוא מקבל
מקופות החולים ,הם אינם מכסים את עלות השירות שאנחנו
נותנים .ובתנאים האלה קשה מאוד לשרוד .אז זה נכון שהממשלה
משלימה לבתי החולים הממשלתיים ,שוב ,במסורה ,זה נכון
שהממשלה עוזרת לקופות חולים שוב ,במסורה ,אבל התוצאה
הסופית היא שכולנו נמצאים על הסף ,וזה רק עניין של זמן,
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שעוד בית חולים ועוד קופת חולים ,תגיע למצב קשה.
גדעון אוקו  :כן .וזו אולי השורה התחתונה החשובה שצריכה
להישמע היום בהרבה מאוד מקומות .דוקטור ברלוביץ' ,תודה רבה
לך שדיברת איתנו.
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