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 הנדון: תקציב מערכת הבריאות לשנים 2015-2016
 

. תקציב זה יהיה קריטי עבור 2015-2016בימים אלה שוקד משרד האוצר על הכנת תקציב המדינה לשנים 
תקצוב. מדי כמה חודשים, כמו גם במערכת -מערכת הבריאות, אשר פועלת מזה שנים רבות בתנאים של תת

 ההחולפת, הזהירה הר"י כי מצבה של מערכת הבריאות הציבורית נמצא בכלל סכנה בעטיה של שחיקהבחירות 
 מאז חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי.  ₪תקציבית הנאמדת באופן זהיר בלא פחות מתשעה מיליארד 

ההוצאה לבריאות , 2013משנת  OECD-נתוני ה על פילצערנו הרב, המצב ממשיך להתדרדר גם בימים אלה. 
העומדת על  ,, נמוכה משמעותית ביחס לממוצע של מדינות הארגון7.5% שהינהבישראל כאחוז מהתמ"ג, 

. כמו כן, מספר הרופאים נמוך מהממוצע במדינות הארגון וממשיך לרדת, וכך גם מספר 8.9%ממוצע של 

 3.1ן תושבים בישראל עומד על למיליו MRI האחיות שנמצא בשפל נוראי. אם בכך לא די, שיעור מכשירי ה

השלישי מסוף  -, נתון אשר מעמיד את ישראל במקום בעייתי ביותר 13.1 שהינו  OECD-ה לעומת ממוצע

 .OECD -גם במספר מיטות האשפוז לאלף נפש נמצאת ישראל בתחתית הרשימה בין מדינות ה הרשימה.

שנה עולה יכולתנו לרפא, להקל על סבל, הצורך בהשקעת משאבים ברפואה העכשווית גובר והולך. מדי 
משאבים שהמדינה מקצה לצורך כך. כדי למצות את ב הר את איכות החיים. יכולת זו תלוילהאריך חיים ולשפ

לאין ערוך  יםיקר אלהלצוות רפואי, תרופות וציוד, כל הפוטנציאל הטמון ברפואה דהיום, החולים זקוקים 
 מבעבר. 

כבר  הציבורית השקעה במערכת הבריאותהים את ממשלת ישראל לתעדף את הנתונים שהוצגו לעיל מחייב
יגיע להכרעת הכנסת נהיה בעיצומו  2015-2016בזמן שתקציב המדינה לשנים במסגרת תקציב המדינה הקרוב. 

של חורף נוסף. רק הגדלת ההשקעה תוכל למנוע את התמונות החוזרות ונשנות של חדרי מיון קורסים ואנשי 
 י שאינם עומדים בעומס הבלתי אנושי. סגל רפוא

 עיקריים, כדלהלן: כם להחליט כבר עתה על שלושה צעדי הבראהאני קורא ל

 ובכלל זה התחייבות להשקיע הציבורית קידום תוכנית לאומית לקיצור תורים במערכת הבריאות ,
 בשנה )בבסיס התקציב( לצורך מימוש תוכנית זו. ₪לפחות מיליארד 

   לתוכנית לשיפור וקיצור זמני ההמתנה במל"רדים )מחלקות לרפואה  ₪הקצאת חצי מיליארד
 .( בהתאם למתווה לפיתוח הרפואה הדחופה במדינה של האיגוד לרפואה דחופה של הר"ידחופה

  עדכון תקציב סל שירותי הבריאות במלוא הגידול הדמוגרפי של אוכלוסיית מדינת ישראל
 כל שנה. 2.4%-והזדקנותה, דהיינו ב

אשר יביא רפואה איכותית וזמינה יותר יכולה להוות שינוי כיוון בתקציב המדינה המתגבש  נקיטת צעדים אלה
 . כבר בזמן הקרוב לתושבי המדינה

 ,הבברכ                                                                                                            
 , יו"רד"ר ליאוניד אידלמן                                                                                                            

 ההסתדרות הרפואית בישראל


