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2013, אפריל 25   
ג"ו באייר תשע"ט  

0121-2013: סימוכין  
  לכבוד

  
  כ יעל גרמן"ח

  שרת הבריאות
  משרד הבריאות

  ירושלים
  
  
  

  ,שלום רב
  

  טיוטת חוק ההסדרים : הנדון
  

הופתענו לראות בטיוטה זו הצעות שיש בהן כדי לפגוע פגיעה קשה . השבוע קיבלנו לידינו את טיוטת חוק ההסדרים
  .במערכת הבריאות בישראל ובלתי מוצדקת

  
חלק מהגזירות המופיעות בטיוטת חוק רק הודעתך בתקשורת מהיום על כך שחל שינוי בכוונת האוצר להפעיל 

והוא העומד על הפרק קיים שיקול מרכזי עולה כי , מבחינה מדוקדקת של הטיוטהאך , מעודדת אותנו, ההסדרים
ההחלטה להכפיף את ניהולה של כל מערכת הבריאות  .וכראלא שיקול כלכלי קר ומנ, טובת המטופליםאינו 

-מסכנת את עצמאות המערכת ואת שיקול הדעת המקצועי, שכל מעיניו הם שיקולים תקציביים, לרגולטור ריכוזי
אופציה כל פעולה והחופש , הגמישותחיסול משמעות החוק המוצע הינה כי , לא נגזים אם נקבע .רפואי של מנהליה

  . מקובל בעולם הניהול הרפואי ובמערכות בריאות ציבוריותל בניגוד מוחלט, סבירלהתנהל באופן 
  

  ? במה דברים אמורים
  

נדבך . עמדו תמיד רופאים מקצועיים ועצמאיים בהחלטותיהםהבריאות בישראל מערכת שדרת הניהול של  בראש
  .מערכות מקבילות בעולםל ביחסזה היווה כל השנים את הבסיס להצטיינותה 

  
פותח פתח  יםיבמכרזים והפיכתם למינו עירוניים-והממשלתיים בתי החולים הממשלתייםטול בחירת מנהלי בי

בלתי  תלותליצירת   - חמור מכך ו ,כספיים גרידאו פוליטיים ובהם שיקולים ,לכניסתם של שיקולים זרים מדאיג
   . בגורם הממנה נסבלת

  
ביעדים ניהוליים לעמוד מנהלי בתי החולים הדרישה מ .עי רפואי טהורמקצו ניהול בית חולים הינו תפקיד

. חוטאת למהות תפקידם ומעקרת אותו מן היסוד, מקצועיים-לשיקולים רפואייםכלל ללא התייחסות , וכלכליים
ייחודית רפואית הוא מנהל מערכת ח ולעובדה כי "אין בטיוטה כל התייחסות למהות הרפואית של תפקיד מנהל ביה

  . לאזרחי המדינה יים ובמתן שירותי בריאותשעיסוקה בהצלת ח
  

בדיקות , תרופות, לגבי ציוד, הוא מקבל החלטות רפואיות יום יום ושעה שעה. מנהל בית חולים אינו מנהל מפעל
אסור שבמקום מדדים  .אסור שהחוק יהפוך את מנהלי בתי החולים למנהלי כספים. ואופרציות להצלת חיים

  .בלבד" ניהוליים יעדים"ד על פי לאיכות הטיפול המערכת תימד
  

פגיעה חמורה בניקיון המערכת היגרם עלולה לביישום ההצעה לגבי בחירת מנהלי בתי החולים  אנו מזהירים כי
  .ם ביותר לתפקידמיהמתאי יםשל המועמד להביא לבחירתםמבלי , שקיפותהו
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מרחפת על פגיעה הסכנת , כפי שעולה מן הטיוטה. מדובר רק במנהלי בתי חוליםלא . לא די, לצערנו, אולם בכך
האם גם . ועודמנהל רפואה  יראש, יםהמחוזי יםהרופא: בכירי המערכת במשרד הבריאותשל כלל  ניהולשדרת ה

  ? יים פוליטייםושם ייפתח הפתח למינ
  

הייתכן כי . את שיקול הדעת בנושא הוצאת כספים ממערכת הבריאות לידי החשב הכלליעוד מוצע בטיוטה להעביר 
משיקולים  הוא זה שימנע ממטופלים קבלת תרופותהאם ? קבע אילו תרופות לא יכללו בתקציבהוא זה שיהחשב 

  .שאלות מטרידות אלה אינן מקבלות כל התייחסות בטיוטה ?כספיים בלבד
  

ויצירת  פרטייםהציבוריים והחולים הבתי הגבלה שרירותית של הכנסות החלטה על : כבר מעתה אנו מתריעים
המתנה של מאחורי ההגבלה מסתתרת . המתנה לקבלת טיפול על כל המשתמע מכךהארכת תוביל אך ורק למכסות 

והגבלה המונעת , ליתאהמקסימ גיע למכסהמפלוני חולה טיפול בבמידה ו למעלה משנה לקבלת טיפול רפואי
  .י ובאיכות הטיפולבזמינות הטיפול הרפוא, מטופלבזו פגיעה ישירה . תשלום על חשבון המטופל

  
 מדובר בחוק. השימוש בחוק ההסדרים כדי להחיל רפורמות במערכת הבריאות הוא פסול מעיקרו, למעלה מכך

את בריאות  שעלולות לסכןומונע דיון מקצועי וציבורי ברפורמות  י ובלתי דמוקרטי העוקף את המחוקקדרקונ
  ". הפוליטיקה הישנה"חוק זה מייצג את . הציבור

  
ועדה לבחינת מערכת הבריאות  על הקמתשל שרת הבריאות הנכבדת  הצהרתהמקבל משנה תוקף לאור הדבר 

אנו הבענו את ? כך תיושמנה באמצעות חוק ההסדרים- במה תועיל הוועדה אם רפורמות מקיפות כל .הציבורית
שאים האמורים המקום להציע ולדון בנו –רק שם אך וו –שם  וסבורים כי, תמיכתנו הפומבית בהקמת הוועדה

   .לעיל
  

ונעבור להשקיע את מיטב , במהרה הללו יוסרו מנוסחו הסופי של חוק ההסדריםהצעות החקיקה תקווה ש אנו
  .מרצנו ביחד לטובת שיפור הרפואה הציבורית במדינת ישראל

  
  

  ,בברכה                  
  ר"יו ,ר ליאוניד אידלמן"ד                  
    ההסתדרות הרפואית בישראל                  


