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כותרת :יערה שפירא  -החלטת ועדת גרמן בעניין
השר"פ בבתי חולים ציבוריים
רזי ברקאי

פותחים בהחלטה שמן הסתם תהדהד ימים

;

ארוכים ,גם במערכת הרפואה ,וגם בתקשורת .החלטה של ועדת
גרמן שאמורה ליפול ממש תוך דקות .האם תהיה רפואה פרטית
בבתי חולים ציבורים? ועדת גרמן אמורה להצביע על זה .עד הרגע
האחרון לא יודעים משום שהתוצאות שם ,הדיעות של אנשים שם
הן קרובות לתיקו .יערה שפירא כתבתנו נמצאת באולפן .שלום
יערה.
יערה שפירא

;

כן .שלום רזי .בשעה זאת באמת עדיין

מתקיימות הצבעות ועניינים שעומדים במרכז העיסוק בועדת גרמן.
גם ענייני השרפ ,אבל גם עניינים אחרים .חשוב לציין שהועדה
בכלל ועדה מייעצת ,ולא ועדה מחליטה .כלומר ,השרה יכולה
באופן פורמלי לקבל את ההחלטות הסופיות בעצמה .תיאורטית
היא יכולה להתעלם מהמלצות ועדת גרמן ,אבל על אף פי כן,
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מהלובי  ,ממסע הלחצים שסביב הועדה אפשר להניח שהציבור ,גם
השרה גרמן מייחסים חשיבות רבה להמלצות של הועדה .נושא
שריכז באמת את עיקר תשומת הלב בדיוני הועדה היא ,שאלת
השרפ .השירות הרפואי הפרטי ,כלומר ,בחירת רופא בתשלום בתוך
בתי החולים הציבורים .במתכונת הנהוגה היום בבתי החולים הדסה
ושערי צדק בירושלם.
החסרונות של המצב הנוכחי בבתי החולים כנראה מוסכמים על
כולם .השאלה היא ,האם אמנם השרפ יתקן אותם.כלומר ,כולם
מסכימים שבבתי החולים הציבורים יש גורמי יצור .כלומר ,חדרי
ניתוח שעומדים בעצם מובטלים בשעות האחר הצהרים.
רזי ברקאי

;

יערה שפירא

בערב ובלילה בעיקר ,כן.
;

בעוד שהרופאים מעדיפים בעצמם לעבוד

במערכת הפרטית ,וכתוצאה מכך יש תור ארוך מדי לניתוחים בבתי
החולים הציבורים  .השאלה היא ,האם בחירת רופא בתשלום בתוך
בתי החולים הציבורים אכן תפתור את הבעיה ,או רק תקבע את
חוסר השוויון בין מטופלים.
רזי ברקאי

;

על השאלה הזאת יערה ,אנחנו מבקשים לאולפן,

אל קו הטלפון שלנו שני מנהלי בתי חולים.

מנהל המרכז

הרפואי וולפסון -ד"ר יצחק ברלוביץ .יצחק בוקר טוב לך.
ד"ר בני דוידזון
רזי ברקאי

;בוקר טוב גם לך.

; וד"ר בני דוידזון -מנהל מרכז הרפואי אסף הרופא,
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בני

שלום גם לך.

ד"ר בני דוידזון ; שלום רב.
רזי ברקאי

;

למה אתה בעד ,בני ,הסבר ונמק.

ד"ר בני דוידזון ; איך אתה יודע שאני בעד.
רזי ברקאי

; כך נאמר לי.

ד"ר בני דוידזון ; כן ,צדקו  .אני בעד .אבל אני נגד השם שרפ,
כי שרפ פירושו שירות רפואי פרטי .באמת היה נהוג בהדסה ,בכל
בתי החולים הירושלמים ,הרבה מאד שנים ,לפני שהעבירו את חוק
בריאות ממלכתי .אבל מאז שהחוק הזה קיים ,האנשים שזכאים
ומשלמים תוספת לביטוח משלים ,הם זכאים לביטוח משלים .
בתוך הביטוח המשלים ,בין היתר לבחור את הרופא שלהם .זה
חלק מהחוק .החוק הוא חוק .יכול להיות שהחוק הוא לא שוויוני,
מכיוון שמאפשר לאנשים לשלם יותר ,אבל מסתבר שעשירים ,כאילו
אלה שמשלמים יותר זה  80אחוז מהאוכלוסיה .כ 80-אחוז
מהאוכלוסיה מבוטחים בביטוח משלים.
רזי ברקאי

;

טוב ,עכשיו תסביר לי ,תקרא לה איך שתקרא.

מה אתה מציע שיהיה נגיד באסף הרופא?
ד"ר בני דוידזון ; לא אני המצאתי את זה.כ בר אליקים
רובינשטיין בהיותו יועץ משפטי לממשלה ,אמר שניתן לקיים את
התוספת ,את השירות הרפואי הנוסף הזה בתשלום בבתי חולים,
בתנאי שיכתבו תנאים מסודרים איך לבצע את זה ,איך עושים את
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זה .משרד הבריאות אז כתב את כל הכללים .ברלוביץ נמצא על
הקו בודאי יאשר את זה .אבל משרד האוצר סירב לחתום
מסיבותיו הוא.
רזי ברקאי

;

בוא תשמע ,הזכרון של כולנו הוא קצר מאד.

אנחנו לא זוכרים מה הומלץ בשעתו .מה אתה מציע שיהיה מחר
בבוקר באסף הרופא?
ד"ר בני דוידזון

; הרי התנגדות  ,ההתנגדות שכולם מצטטים

אותה נובעת משני גורמים  -הגורם החברתי כאילו השוויוני .אני
מדבר על הגורם החברתי השוויוני ,כיוון שרוב המאזינים לא
בקיאים בחלק הכלכלי ,אבל אם תרצה נוכל גם על זה לדבר.
החלק החברתי אומר ,שלא תהיה ,שיהיה חוסר שוויון במערכת
הציבורית.
רזי ברקאי

;

ד"ר בני דוידזון

נכון.
;היום במערכת הציבורית שאומרים שלא תהיה

רפואה לעניים ועשירים ,היום אם כך ,הרפואה הציבורית -רפואה
לעניים בלבד .מכיוון שכל העשירים ,כל אלה שיש להם ביטוח
משלים ..
רזי ברקאי

; עושים באסותא ,כן.

ד"ר בני דוידזון
רזי ברקאי

; יוצאים בחוץ.

; אוקיי.אני מבין מה שאתה אומר.

ד"ר בני דוידזון

;לכן ,אם אני רוצה להפעיל את המערכת הזאת,
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אצלי יש דרכים איך להפעיל אותה כאשר אולי הדבר החשוב
ביותר

שניתן לעשות ,זה לנתק את הקשר המסחרי בין הרופא

לחולה .לאשר רק את הקשר המקצועי .כלומר ,כל התשלומים
האלה לא יגיעו ישר לרופא דרך מנגנון של ביטוח משלים ,או
ביטוח פרטי ,או כל מה שקורה היום באסותא.
רזי ברקאי

;

ד"ר בני דוידזון

אלא לבית החולים.
;אלא לבית החולים .בית החולים יקבע איך הוא

מתנהל מול הרופא .יקבע כללים של כמה הוא עושה ,מה ,באיזה
שעות .בזה הדבר נגמר.
רזי ברקאי

; ד"ר בני דוידזון  ,תשאר איתי על הקו .אני מיד

שב אליך.
ד"ר בני דוידזון
רזי ברקאי

;

;בבקשה.
ד"ר ברלוביץ ,הנימוקים בעד ונגד ידועים .מן

הסתם זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את ד"ר דוידזון..
ד"ר יצחק ברלוביץ
רזי ברקאי

;

;

נכון.

בנימוקיו .בוא ממש על קצה המזלג.

ד"ר יצחק ברלוביץ

;

על קצה המזלג ,דרמה ,פשוט יש הבדל

גדול מאד בין רפואה פרטית שעשית בירושלים .ורפואה פרטית
שנעשית באסותא או במדיקל סנטר ,לבין רפואה פרטית שתעשה
בכל בתי החולים הציבורים במדינת ישראל.
רזי ברקאי

;

למה? מה ההבדל?
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ד"ר יצחק ברלוביץ

;

כולל במרכז ,אסף הרופא ,וולפסון וכן

הלאה .זה מצב כמובן ,שיגדיל -א' את ההיצע .ויגדיל את אי
השוויון .ברגע שהוא יגדיל את ההיצע ,המשמעות היא ,מה שאנחנו
היום משלמים זה לא יספיק .יצטרכו לשלם פרמיה הרבה יותר
גבוהה ,כדי לכסות את כל אותם הביקושים שהתווספו כתוצאה
מהרחבת..
רזי ברקאי

; אבל איך אתה פותר ,יצחק ,את הבעיה שיש לך

תשתיות מובטלות בבית החולים .נגיד החל מארבע אחר הצהרים,
החל מחמש אחרי הצהרים במשך ,כמעט  15שעות ,שחבל שלא
משתמשים בהם.
ד"ר יצחק ברלוביץ

;

פשוט מאד  ,מאז  ..לא ברור ..יודעים

בדיוק איך לפתור את זה.הדברים הם מאד פשוטים .אני חושב
שכל הביטוח המשלים מיותר לחלוטין .צריך להוסיף את הביטוח
המשלים לתוך הסל הבסיסי ,במסגרת הסל והכספים שיתווספו
אפשר יהיה לשלם לרופאים סכום כסף מספיק שיעבדו גם אחרי
הצהרים וינצלו את התשתיות .ונפעיל מערכות כפי שאנחנו גם בני
וגם אני מפעילים אותם במסגרת בתי החולים שלנו ,במסגרת מה
שאנחנו קוראים סקציות ,בו הרופאים מקבלים תוספת עבודה אחרי
הצהרים.
רזי ברקאי

;

כולל ניתוחי לילה?

ד"ר יצחק ברלוביץ

; כולל לילה ,כולל ערב .אנחנו מפעילים
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אותם בכל שעות היממה .הכל בהתאם לביקוש .בהתאם ,באותם
התעריפים ,ובאותם התנאים כפי שזה משולם היום .עכשיו מה
שחשוב ,שהרופאים אכן יקבלו שכר מספיק טוב כדי שהם ישארו
בתוך בתי החולים הציבורים ולא יעברו לבתי חולים פרטיים ,ולא
ירוצו לקונקורנציה.
רזי ברקאי

;

רגע ,שניה יצחק..

ד"ר יצחק ברלוביץ

 ..אנחנו המערכת היחידה במדינת

;

ישראל שמאפשרת לעובדים שלנו לעבוד גם פה וגם שם.
רזי ברקאי

; ד"ר בני דוידזון..

ד"ר בני דוידזון ; אני איתך.
ד"ר יצחק ברלוביץ
רזי ברקאי

;

 ..בהתאם לכך יוכלו גם לחיות.

; אתה חותם על מה שהוא אמר ד"ר דוידזון.

ד"ר בני דוידזון ;על איזה חלק?
רזי ברקאי

;

על ההצעה האלטרנטיבית שלו.

ד"ר בני דוידזון ; ההצעה .תראה ,ההצעה האלטרנטיבית שלו היא
אומרת  ..על מה שאני אומר  -תשלם לי מספיק כסף כדי לשלם
לאנשים אחרי צהרים והם לא יצאו החוצה .זה מה שהוא אומר
וזה נכון.
הענין הוא ,שהרופאים שלנו יסכימו לקבל  20-30אחוז פחות ממה
שמרוויחים בחוץ ,בתנאי שלא יתרוצצו .יטפלו ויעבדו בבית החולים
שלהם שמכירים את הצוות ששומר על החוקים כל הזמן ,ולכן כל
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הסיפור הזה לא רק שיהיה טוב ,הוא גם יוריד את העלויות .מה
עוד ,שהתחרות תהיה פתאום בין  24בתי חולים ולא בן  5ולא
יהיה צוואר בקבוק .לכן התורים יפתחו וכל הסיפור הזה ,איך אני
אומר ,התוספת הזאת של ביטוח משלים היא התוספת שבניהול
שלה עד היום הרסה את הרפואה הציבורית אבל היא יכולה
להציל את הרפואה הציבורית .פשוט מאד.
רזי ברקאי

;

טוב חברים .עכשיו תנו לי הערכה שלכם שהיא

טובה כמו הערכה שלי ,איך תגמר ההצבעה היום בועדה ,ד"ר בני
דוידזון.
;אין לי מושג .אני מניח שימצא ,אני מניח ואני

ד"ר בני דוידזון

תוספת כסף כדי להעסיק את

מקווה שימצא פתרון שבו תהיה

האנשים אחרי הצהרים ,לא משנה איך קוראים לזה .בודאי שלא
שרפ ,כי זה לא שרפ  -זה לא רפואה פרטית.
רזי ברקאי

;

ד"ר ברלוביץ?

ד"ר יצחק ברלוביץ
אני

;

גם .אני לא יודע כמובן .אבל הערכה שלי שהיום קיימת

נכונות של משרד האוצר ,אכן ,לשנות את הסדרי השכר לרופאים.
לאפשר לרופאים ,מה שאנחנו קוראים פול טיימרים לקבל שכר
הרבה יותר משמעותי .על מנת שהם יוכלו להישאר בתוך בית
החולים ולעבוד

גם

אחרי צהרים ,לא לעבוד אצל המתחרים

כפי שקורה היום.
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רזי ברקאי

;

אוקיי .מנהל מרכז הרפואי אסף הרופא  -מנהל

המרכז הרפואי וולפסון תודה רבה לשניכם בוקר טוב.
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