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כותרת :הרופא המומחה לרפואה פנימית דר'
חוליו וינשטיין  -מומחה המרכז הרפואי
רם תדמור  :וכמובן עם אורח המשדר ,כפי שהקדמנו לפרסם,
המומחה לרפואה פנימית ,הרופא החוקר הד"ר חוליו ויינשטיין,
מומחה המרכז הרפואי וולפסון לטיפול בסוכרת ,מנהל היחידה
לטיפול בסוכרת בבית החולים ,אכן בריאות וסוכרת ,בעקבות
החדשות המתחדשות בעניין שר הבריאות ***)תכני השידור(***
שלום רב לאורח התוכנית המומחה לרפואה פנימית ,החוקר והרופא
הד"ר חוליו ויינשטיין ,ברוך הבא ,בוקר טוב.
ד"ר חוליו ויינשטיין ,מומחה המרכז הרפואי וולפסון לטיפול
בסוכרת ,מנהל היחידה לטיפול בסוכרת  :שלום בוקר טוב.
רם תדמור  :נזכיר ,ד"ר ויינשטיין הוא מומחה המרכז הרפואי
וולפסון ,בית החולים וולפסון לטיפול בסוכרת ,מנהל היחידה
לטיפול בסוכרת בבית החולים ,תחילה אי אפשר ד"ר ויינשטיין,
בלא להתייחס לכותרות בעקבות פרסום סל הבריאות בואכה ,2014
5447119
עמוד 1

מתוך 3

לתרופות חדשות ,הסל הזה לטכנולוגיות רפואיות חדשות ,והכותרות
זעקו בעקבות הפרסום ,נותנים לסרטן לא לסוכרת .אתה כועס?
חוליו ויינשטיין  :אני לא כועס ,אני בהחלט מבין שאנחנו למעשה
התקציב שלנו מוגבל ,השמיכה היא קצרה ,וצרה ,וכל אחד מושך
לכיוון שלו ,אנחנו בסוכרת לא יכולים לקטר ,במשך העשור
האחרון או מאז שיש סל בריאות ,אני חושב שמדי שנה קיבלנו
איזה שהוא תקציב עבור חולי הסוכרת ,צריך לזכור שמדובר
במחלה מאוד מאוד שכיחה שאחוז מאוד גבוה של האוכלוסיה
לוקה בה ,ואחוז מאוד גבוה של האוכלוסיה תילקה בה ,זאת
אומרת כולנו יוצאים נשכרים כאשר משפרים את מחלת הסוכרת,
אבל כמו שהם אומרים לנו תמיד ,יש עוד מחלות חוץ מסוכרת,
וגם בהם צריך לטפל .אני לא מקנא באנשים שיושבים שם
שצריכים להחליט החלטה לפעמים מאוד מאוד קשה ,האם להאריך
את החיים של אותם אנשים שהם חולים שאין להם מרפא
למעשה ,אבל ניתן להאריך את חייהם לפעמים בחודשים ,לפעמים
בשבועות ,לפעמים בימים,
רם תדמור  :פה אתה רומז על הנושא האונקולוגי.
חוליו ויינשטיין  :נכון .כי זה בעצם מה שהסל נתן מרבית
התקציב של הסל השנה הוקדש לאונקולוגיה ,יש שטוענים שצריך
לטפל ברבים יותר ולא בהארכת חיים ,אלא בשיפור החיים,
רם תדמור  :זאת אומרת הכסף שאין ,בואו ניתן למשהו שיעזור
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לרבים ,ולא ל,
חוליו ויינשטיין  :מעטים,
רם תדמור  :מעטים ,כן .למשל משהו אפילו שאיננו מציל חיים,
אבל בפירוש תורם לאיכות חיים ,תרופה נגד הנזלת ,למשל מה
שיעזור לכל העולם כולו.
חוליו ויינשטיין  :אמת .נזלת היא מחלה מאוד מאוד שכיחה,
מאוד מאוד נפוצה בכל העולם ,והיא גם נמנית בין המחלות
הגורמות להיעדרות מהעבודה במקומות הראשונים .זאת אומרת,
רם תדמור  :ועוד לא פתרנו את העניין הזה.
חוליו ויינשטיין  :לכן כל מה שמציק לבריאות שלנו זה מחלה,
וצריך להתייחס אליה ברצינות הדרושה .אלא שאני סבור שסוכרת
שזאת מחלה שלמעשה הבעיה שלה היא שלא כואבת ,לא מרגישים
אותה ,אנשים לוקים בה במשך לפעמים שנים על גבי שנים ,מבלי
בכלל לדעת שיש בעיה וכאשר המחלה מתגלה ,בדרך כלל זה כבר
מאוחר ,ולכן זה בדיוק המחלה שצריך להשקיע בה מבעוד מועד
במניעה ,באיתור המוקדם ,בגילוי של המחלה כאשר היא קטנה,
כאשר היא עוד לא נולדה.
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