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״הקופותמכבי:מנכ״ל

ניאלץקורסות,

החיבבשרלקצץ

למבוטחים״השירות
בשירותלפגיעהיגרוםהקופותשלהקשהמצבןכימתריעסעררן

שהחתימההמדינה,אתמאשיםהואכולוהמשקאלויגלושהרפואי

״כשאתהשלטונית״ב״סחיטהעתידיות,תביעותעלויתורעלאותו

הכל״לתתמוכןאתהמיליוניםשלבריאותםעלואחראיחמצןבלי

אטי.בתהליךאבלקרה,״זה

עלפנימיסקרבאחרונהעשינו

ישהקופותשבכלוראינותורים

כשזהתורים,שלקטנההארכה

מר־פחותהדרגתית,בצורהקורה

גישים

$TS1$מרגישים$TS1$

$DN2$מרגישים$DN2$זה.את

אנחנוכלכליתלהתאזן״כרי

משמעו־צעדיםלעשותנאלצים

תיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$הפגיעהמבחינתיותרהרבה

מאורצימצמנוראשית,במבוטחים:

חרשים,ומטפליםרופאיםשלגיוס

התא־היאהמיידיתכשהמשמעות

רכות

$TS1$התארכות$TS1$

$DN2$התארכות$DN2$תחומיבכלתוריםמשכישל

שליותרארוכיםתוריםהרפואה,

תחוםשהואפיזיותרפי,טיפול

ועור.הריוןמעקביבמכבי,מפואר

הת־הואייפגעשלאהיחידהתחום

צערי

$TS1$התצערי$TS1$

$DN2$התצערי$DN2$,לב־תגיעובסוףהתייעלות

שר

$TS1$לבשר$TS1$

$DN2$לבשר$DN2$הואלחולים״,השירותהחי

וצריך2014שלבפתח״אניאומר.

רפואה,עםעבודהתוכניתלכתוב

בצו־להתנהלכדיתקציב.שירות,

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$להתחילנאלץאניאחראית

משהווזההרפואי,בשירותלפגוע

לע־רוצהלאנפשינימיבכלשאני

שות.

$TS1$.לעשות$TS1$

$DN2$.לעשות$DN2$ברירה״.לישאיןכנראהאבל

מתכננים?שאתםהצעדיםמהם

מטרי־מרכזייםנושאים״שני

דים

$TS1$מטרידים$TS1$

$DN2$מטרידים$DN2$:למטו־הרפואיהשירותאותי

פלים,

$TS1$,למטופלים$TS1$

$DN2$,למטופלים$DN2$והביטחוןהכל,מעלשעומד

לצערי,העובדים.שלהתעסוקתי

חד־משמעיתנמצאיםאנחנוכיום

התייעלותלייצרכדישבובמצב

במבוטחים״.לפגועחייבים

באחרו־קרה?לאזההיוםעד

נה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$עלתלונותמעטלאשומעים

אחרותובעיותמתארכיםתורים

אחרות.ובקופותבמכבי

2013ב-מיר

מה־שקיבלנוהתמיכה״כספי

מדינה

$TS1$מהמדינה$TS1$

$DN2$מהמדינה$DN2$שלאחד־פעמי,סכוםהם

למעשה,התקציב.לבסיסנכנס

חורעם2014אתמתחיליםאנחנו

משחיקהשנובעבתקציב,גדול

מו־לגירעוןשמביאהשנים,של

בנה

$TS1$מובנה$TS1$

$DN2$מובנה$DN2$מיליון700שלגודלבסדר

איךיותר״איןסער.אומרשקל״,

כרישנדרשבשיעורלהתייעל

לה־אפשראימאוזנים.להישאר

תייעל

$TS1$להתייעל$TS1$

$DN2$להתייעל$DN2$-שנות18אחריבשנה%6ב

היאהמשמעותרציפה.התייעלות

בבעיהנהיהמאיאובאפרילשכבר

נעשהלאאםמזומנים,שלקשה

קיצוניים״.צעדיםכמה

שנים,מזהלראשונהלפיכך,

כימלאבפהמודהמכבימנכ״ל

בשירותלפגועאלאברירהלואין

אתלמנועכדילמבוטחים,הרפואי

הבריאות״שריהקופה:התרסקות

מער־שכללהביןחייביםוהאוצר

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$כךכלבצורהאותהששוחקים

תבצעוסיסטמטיתמשמעותית

לינדר־גנץרוני

נמצאותהחולים״קופות

בעשורקריסה.םףעל

מו־דרמטי,תהליךישהאחרון

בנה

$TS1$מובנה$TS1$

$DN2$מובנה$DN2$תקציבישחיקתשלוברור

מצבאתמאודשדירדרהקופות,

אומרכךהקהילה״רפואת

רןבריאות,שירותימכבימנכ״ל

141116ל-^בראיוןסער,

שארבמומכבי,לתחושתו,

לנקודתהגיעההחולים,קופות

חקי־מאזביותרהגדולההשפל

קת

$TS1$חקיקת$TS1$

$DN2$חקיקת$DN2$ממלכתי,בריאותביטוחחוק

בליממנהלצאתלהצליחשכדי

נדרשיםמשמעותיממשלתיסיוע

שלהרכהבבטןשיפגעוצעדים

למבוטחים.השירותהקופה

אתסיימוהחוליםקופותארבע

מי־861שלכוללבגירעון2012

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,בלבד:אשליהזוהיאךשקל

כס־ללאשלהן,האמיתיהגירעון

פי

$TS1$כספי$TS1$

$DN2$כספי$DN2$שנה,באותהשקיבלוהתמיכה

יותרהרבהגדוללסכוםהגיע

מח־אףוהמצבשקלמיליארד

עמוד 1



להתייעלאפטר״אי

אחריבטנה°6/0ב-

התייעלותשנות18

המשמעותרציפה.

באפרילשכברהיא

בבעיהנהיהמאיאו

מזומנים,שלקשה

כמהנעשהלאאם

קיצוניים״צעדים

השנה״מאמצע

פגיעהתהיההבאה

בספקיםמאודקשה

ממערכתשחיים

לאאניהבריאות.

חברותכמהיודע

יפטרוייפלו,

אועובדים

דומים״צעדים

הקיצוצים

במכביהצפויים

לרופאיםתוריםהארכת

מקצועיים

יותרארוכיםתורים

לפיזיותרפיה

תוכניותשלעצירה

כמומונעת,לרפואה

מעישוןלגמילהסדנאות

טיפולתוכניתהקפאת

קשיםבחוליםבית

עובדיםשלקליטהאי

חדשים

בשעות%02שלצמצום

הנוספות

מוללברוהקהילההבריאותמשרד

שוועדתמקווהמאוראניהאוצר.

תמצאהזה,בנושאשעוסקתגרמן,

פתרון.״.לכך

מת"הזה״הבג״ץ

בבג״ץזכיתםוחצישנהלפניכבר

הבריאות,יוקרמדדכישקבע

אינומתוקצבות,הקופותפיושעל

שלהן,בהוצאותהגידולאתמשקן!

התרוקנהלבריאות״הזכותובי

להגיעשנהחצינתןבג׳׳ץמתוכן״.

זה?עםקרהמהמתוקנתלנוםחה

מת״,הזההבג״ץמעשי,״באופן

עםייצובלהסכם״הגענואומר.הוא

למחירנוסחהסיכמנושבוהאוצר,

הבריאותיוקרולמררהאשפוזיום

לצערנואבלהמצב.אתשמשפרת

להע־הצליחלאהאוצרמשרר

ביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$משררמולהזאתהנוסחהאת

שונתההנוסחהובסוףהבריאות,

)כלומראשפוזיוםמחירלטובת

מאוררל״ג(.החוליםבתילטובת

תעשהאכןבג׳׳ץשהכרעתקיווינו

שה־שמכיווןחשבנוזעזוע.איזשהו

מלים

$TS1$שהמלים$TS1$

$DN2$שהמלים$DN2$ברורותהיובג׳׳ץשופטישל

מבחינההבסיסאתישנהזהמאור

קרה.לאזהאךמהותית,

עלאתנוחתמה״כשהמדינה

אותנוהחתימההיאהייצוב,הסכם

תביעות,עלויתורשלסעיףעל

אחרותותביעותהזההבג״ץכולל

סחיטהזובנושא.קשורותלאשכלל

ואח־חמצןבליכשאתהשלטונית

ראי

$TS1$ואחראי$TS1$

$DN2$ואחראי$DN2$מי־שלובריאותםחייהםעל

ליוני

$TS1$מיליוני$TS1$

$DN2$מיליוני$DN2$,הכללתתמוכןאתהאזרחים

עללוותרכוללאוויר,קצתבשביל

במשטרועקרוניתבסיסיתזכות

לערכאות״.פניהדמוקרטי

המעו־הגורמיםלכלקוראסער

רבים

$TS1$המעורבים$TS1$

$DN2$המעורבים$DN2$וגםהאוצר,הבריאות,משרר

ולהבין-להתעשת,הכלכלהמשרר

מביטחוןחשובהפחותלאשבריאות

המרכיביםשלושת״אלהומחינוך:

האזרחים״.בחייחשוביםהכי

הממשלתייםהחוליםלבתילשלם

העוב־ועלעליהםתגןהמרינה

רים

$TS1$העוברים$TS1$

$DN2$העוברים$DN2$,ישירותמגיעהשכרכישלהם

מיליארד12מאירך,מהמרינה.

בעליכלשזההאחרים,השקלים

בשוקוהבינונייםהקטניםהעסקים

מוגנים.לא

תזרימי,קושילךשיש״ברגע

תש־לדחותמתחילשאתהברור

לומים.

$TS1$.תשלומים$TS1$

$DN2$.תשלומים$DN2$,שסביבלחלוטיןברורלכן

מערכתישענקיתכךכלמערכת

הבריאותשמערכתשלמהמשנית

הבאההשנהמאמצעאותה.מזינה

בספקיםמאורקשהפגיעהתהיה

לאאניהבריאות.ממערכתשחיים

עו־יפטרוייפלו,חברותכמהיורע

ברים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$שרשרתזורומיםצעדיםאו

עםקטנהחברהיששבסופהמזון

להיפגע״.שעומדיםעובריםכמה

הב־משררעלמלאהבטןלסער

ריאות,

$TS1$,הבריאות$TS1$

$DN2$,הבריאות$DN2$קו־אתמקריבשלטענתו

פות

$TS1$קופות$TS1$

$DN2$קופות$DN2$לבתידאגתומזבחעלהחולים

יושב״כשאתהשבבעלותו:החולים

מייורעלאאתההבריאות,במשרד

המיניסטריון,נציגמולךיושב

שלו,׳הילדים׳אתמייצגשהואאו

התחושהחולים.בתישלכבעלים

הבריאותשמשרדשמכיווןהיא

מההחולים,בתישלהבעליםהוא

שבתיכלקורםזהאותושמעניין

כךאחרורקיציבים,יהיוהחולים

בה־גםלקופות.האחריותמגיעה

תמודדות

$TS1$בהתמודדות$TS1$

$DN2$בהתמודדות$DN2$מייצגהואהאוצרמול

החולים״.בתיאתבעיקר

קו־דברשל״בסופולדבריו,

פות

$TS1$קופות$TS1$

$DN2$קופות$DN2$הבריאותאתמחזיקותהחולים

בשנה,יום365שעה־שעה,יום־יום,

ובכלובבריאיםבחוליםומטפלות

אנקדוטהזההחוליםבתיהמערכת.

אמנם,חשובהאנקדוטהבחיים

זמן.להרבהאחתשמתרחשתאבל

החוליםשבתיהיאשלנוהתחושה

שהםרוציםאנחנולטובה.מופלים

נר־ושלאבאחריות,אתנויתחלקו

גיש

$TS1$נרגיש$TS1$

$DN2$נרגיש$DN2$שלאחריותזההחוליםשבתי

בדיוקאנחנוכיהילדפתחות

מער־שינוישלבעיצומונמצאים

כתי

$TS1$מערכתי$TS1$

$DN2$מערכתי$DN2$בנושא.גדול

לעצורעומריםאנחנו״בנוסף,

המונעת,הרפואהבתחוםתוכניות

בהשמנהלמאבקהתערבויותכמו

רב־כוללטיפולילדיםשל

מערכתי

$TS1$רבמערכתי$TS1$

$DN2$רבמערכתי$DN2$כמאודשהוכחבילדים

המבו־קליטתאתונעצורמוצלח;

טחים

$TS1$המבוטחים$TS1$

$DN2$המבוטחים$DN2$לתוכניתmoma-p,שלנו

קשיםבחוליםביתיטיפולשל

ונכוןמוצלחמאורפרויקטזה

חולהכלאבלושירותית,רפואית

כסף״.הרבהלקופהעולהכזה

העובדים?לגביומה

צמ־יהיושלאהיא״ההחלטה

צומי

$TS1$צמצומי$TS1$

$DN2$צמצומי$DN2$קו־לאגםאבלארם,כוח

לטים

$TS1$קולטים$TS1$

$DN2$קולטים$DN2$אםלכן,חרשים.עוברים

בשנה%3-%5.2ב-גדלההקופה

אתבהתאםלהגרילאמורוהייתי

צמצוםכברזההעובריםמספר

והעוב־%5.2שלוהתייעלות

רים

$TS1$והעוברים$TS1$

$DN2$והעוברים$DN2$יותר.קשהעובריםהנותרים

209בכ-מצמצמיםאנחנובנוסף,

פגי־וזוהנוספותהשעותאת

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$מהצדבשירות.וגםבעוברים

ביטחוןלעובריםנותןאניהשני,

מעולםלנו.חשובוזהתעסוקתי,

ואנחנופיטורים,בגליצאנולא

זה״.אתלעשותמתכווניםלא

התולים"בתי

לטובה"מופלים

דיוקליתראוהזעם,נבואת

לאסער,שלהריאליתהתחזית

למבו־בשירותבפגיעהמתמצה

טחים

$TS1$למבוטחים$TS1$

$DN2$למבוטחים$DN2$,גםגולשתאלאובעוברים

מנה־החולים״קופותכולו:למשק

לות

$TS1$מנהלות$TS1$

$DN2$מנהלות$DN2$מיליארד40כ-שלתקציב

בבתיהרכשמתוכםבשנה,שקל

שקל.מיליארד15כ-הואהחולים

ממכוניםהחלהרכששארכל

וכ־שמירהוערחיצונייםוספקים

ביסה

$TS1$וכביסה$TS1$

$DN2$וכביסה$DN2$מיליארד12בעורמסתכם

נוכללא״אםמסביר.הואשקל״,
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