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סימוכין272-1122:


לכבוד
מר יאיר לפיד
שר האוצר
גזירותחדשותבטיוטתחוקההסדריםבנוגעלרפואהפרטית

אנו מבקשים לפנות אלייך בדחיפות בעניין שתי הצעות בפרק הבריאות בחוברת המחליטים שהופצה לעיוננו והמצויות
תחתהכותרת"קביעתכלליהתחשבנותביןקופותהחוליםלבתיהחוליםלשנים"1122-1122:
 .2קביעתתקרתהכנסהמפעילותאשפוזית-ניתוחיתלמוסדותרפואייםפרטיים
 .1איסורעלמוסדרפואילאפשרבתחומומכירהשלשירותרפואישלרופא,שאינהכלולהבתשלוםשמקבלמוסד
רפואיממקבלהשירות(ביטולפרקטיקהפרטיתהלכהלמעשה)
אנו מבקשים למחות על המתכונת בה מועלות ההצעות ,ללא כל דיון ,בהעדר של תשתית עובדתית ומקצועית מתאימה
ובלא בחינת חלופות להשגת היעדים אותם מבקש אגף התקציבים .מדובר בנושא מורכב וכבד הנוגע בהשפעות הגומלין
שבין רפואה ציבורית ורפואה פרטית ,במסווה של נושא מקומי אשר כל עניינו מוסדות הרפואה הפרטיים .אין לנו כל
ספק כי לא ניתן לבצע מחטף לנושא שכזה במסגרת חוק ההסדרים.
אנוסבוריםכיההצעותהללותפגענהפגיעהקשהברפואההציבוריתבישראל,במקוםלרומםאותה.
ראשית,לאנראהכיישבהצעותבשורהכלשהיבכלהקשורלהשקעהנוספתברפואההציבוריתאובחיזוקפוזיטיבישלה.
שנית,כברברורכיההצעותתבאנהלהארכתהתוריםבמוסדותהרפואההציבוריים.
שלישית,ניתןלהביןכברכיוםכיהפרוצדורותהקלותוהרווחיותימשיכולהתבצעבמסגרתהרפואההפרטית
זאת ועוד ,בימים אלה הכריזה שרת הבריאות הנכנסת על הקמתה של ועדה ציבורית אשר תבחן ותעמיק בכל נושא
הרפואה הציבורית ,ואך מתבקש כי נושא זה שהוא בעל השלכות מכריעות על כל מערכת הרפואה הציבורית יידון
במסגרת ועדה זו.
להלןנביאאתתמציתהתייחסותנו:
הצעה ראשונה  -קביעת תקרת הכנסה:
 .2קביעת תקרת הכנסה למוסד הרפואי ,ובענייננו בית חולים פרטי ,תביא לכך שהוא יוגבל במספר הפרוצדורות
שיכוללבצעמדישנה.תרחישאחדהוא שתחתהמגבלההחדשה,לכשהמוסדיגיעלתקרתההכנסההמותרתלו,
לאיוכללהמשיךולבצעניתוחים.ייווצרמצבאבסורדיבובמועדמסויםבשנה,שהואשרירותי,מטופליםשיפנו
לבית החולים לא יוכלו לקבל טיפול רק בשל המועד בו התעורר הצורך שלהם בביצוע הניתוח .בהמשך לכך,
מטופליםיבקשולבצעאתהפרוצדורותמהרככלהניתן,עלמנתלהקדיםמטופליםאחרים. 
 .1משהתקרה מבוססת על הכנסות ולא על רווחים תוצאה נוספת תהא שמוסדות ינתבו את הפעילות שלהם כך
שתבוצענהפרוצדורותאשרמניבותלהםאתשיעורהרווחהגדולביותר,ללאקשרלדחיפותאולהכרחהרפואי.
משייאלצו לברור ,ייפגעו דווקא החולים אשר זקוקים לניתוח דחוף או חשוב אך שלא מניב בהכרח רווחים
למוסד.
 .2תוצאה מיידית של האמור תהא יצירת עומס על בתי החולים הציבוריים ,והסטת ניתוחים יקרים ,לעיתים,

הפסדיים,למערכתהציבורית.תוצאתהמשךצפויהלהיותדחייהשלפרוצדורות,לעיתיםמצילותחיים.
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 .2בהמשךלכך,מישידומשגתיבצעאתהפעולותהכירורגיותהאלובחו"ל.הניתובלאיהיהלמערכתהציבורית
לאורהעומסבשעותהיום,והעדרשלמתןשירותירפואהפרטיתבמסגרתבתיהחוליםהציבוריים.בכך ,הלכה
למעשהחוסרהשוויוןביןהעשיריםוביןמעמדהבינייםיועמק (במציאותכיום,מגווןרחבמאודשלאוכלוסיות
מסתייעבשירותיםהניתניםבבתיהחוליםהפרטיים).
 .5בשלהעומסהגדולשייפולעלבתיהחוליםהציבורייםכתוצאהמהעדריכולתםשלבתיהחוליםהפרטייםלבצע
פרוצדורות ,יידרש כמובן תקציב גדול יותר לבתי החולים הפרטיים .העומס על בתי החולים הציבוריים יהיה
דווקאבפרוצדורותהיקרותשבמקריםרביםהןהפסדיות,מהשיחייבהגדלתהמימוןעלידימשרדהאוצר. 
 .2במקום שהממשלה תחליט להגדיל את ההוצאה הציבורית על בריאות בדומה למקובל במדינות ה,OECD-

ההצעהמבקשתלצמצםבאופןמלאכותי,עלידיקביעתתקרהלהוצאות,אתההוצאההפרטית.
 .7נדגישכימדוברברגולציהחסרתתקדים.לאידועלנועלדוגמאותלהגבלתהרפואההפרטיתבאופןזהבמדינות
אחרותבעולם(גםכאשרישרגולציהמסויימתהיאשונהבמהותהומצומצמתבהיקפהמזוהמוצעתכאן). 
 .8הצעת המחליטים שהועברה אלינו נכתבה בלא דיון בין משרדי הממשלה הרלבנטיים ,בלא שמיעת הגורמים
הרלבנטיים, עלאףשישבהכדילשנותאתדרךעיסוקםשלרופאיםואתדרךפעולתםשלבתיהחוליםולפגוע
בזכויותיהם של המטופלים לקבל את הטיפול הרפואי בו הם מעוניינים ועל בסיס זכות שניתנה להם על יסוד
ביטוחרפואישרכשו.

הצעה שניה  -איסור על מוסד רפואי לאפשר בתחומו מכירה של שירות רפואי של רופא:

 .2איסורזהמהווהפגיעהבחופשהבחירהשלהמטופליםאשרברביםמןהמקריםבוחריםבביצועפרוצדורה
במוסדרפואיפרטיבגללהעסקתושלרופאכזהאואחר.ההצעהמנתקתאתהקשרחולה -רופא.לחולים
רבים חשוב מאד הקשר הישיר בינם ובין הרופא ולא ירצולהיות מתווכים דרך מוסד .כיום ,המוסד הוא

אמצעי,פלטפורמהלמפגשביןהחוליםלביןהרופאים.
 .1מבלילהיכנסלעומקהמשמעויותהמשפטיותשלההצעות,איסורזהמהווהפגיעהבחופשהעיסוקהןשל
הרופאים והן של בתי החולים .הצבת מתכונת התקשרות אחת ,ומניעה משני הצדדים להתקשר ביניהם
במתכונתאחרת,היאפגיעהבחופשהעיסוק.כיווןשהטעםלהטלתהמגבלה,איןעניינובבריאותהציבור,
בשלומואובהגנהעליו,אלארקמתוךמטרהלאפשרפיקוחפיסקאליעלפעילותביתהחוליםהפרטי ועל

פעילותהרופאים,מדוברבהצעהשאינהמידתיתואינהמתיישבתעםחוקהיסוד.
 .2ההצעה תגרור שפעולות שאינן מחויבות להתבצע בבית החולים הפרטי ,תבוצענה במרפאות פרטיות
והתשלוםבגיןהשירותהניתןבהןיועברבמישריןלרופאהמטפלאולמרפאותהפרטיותזאתבנוסףלתשלום
שישתלםלביתהחוליםהפרטי.כךלמשל,פעולותהכנהלניתוח,בדיקותלאחריוועוד. 

לסיכום ,אנו חוששים שהצעות אלה מהוות חסם בפני צמיחה של המערכת הציבורית ולפיכך הצעתנו היא
שהנושא כולו יועבר לוועדה הציבורית שתוקם על-ידי משרד הבריאות והשרה העומדת בראשו ,בה ייבחנו כל
ההיבטים של רפואה פרטית ורפואה ציבורית .לאחר הדיון במסגרת הוועדה הציבורית ולאחר ששקלה בכובד
ראשאתהנושאלפניהעלמורכבויותיו,תוכלהממשלהלקבלהחלטהמושכלתבנושא.



בברכה,




ד"רליאונידאידלמן,יו"ר
ההסתדרותהרפואיתבישראל
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העתק:
גב'יעלגרמן,שרתהבריאות 
גב'יעלאנדורן,מנכ"ליתמשרדהאוצר
מרגלהרשקוביץ',הממונהעלהתקציביםבאוצר
מרמשהברסימןטוב,סגןהממונהעלהתקציבים,משרדהאוצר
מזכירותהר"י
פורוםיושבי-ראשאיגודיםמקצועייםהר"י
עו"דלאהופנר,מזכ"ליתההסתדרותהרפואית
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