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תוכנית :שוברי כלי
תארי12/04/2009 :
שעה:
20:30:17
רשת:
ערו הכנסת

כותרת :קטע מתו התכנית מערכת הבריאות
בישראל ,ד"ר רחל אדטו ומידד גיסי
רוני מילוא :שוב אנחנו בתכניתנו שוברים כלים ,ד"ר מינה צמח.
ד"ר מינה צמח :רוני שלום.
רוני מילוא :שלום מינה .והיום אנחנו נעסוק בשאלת מערכת
הבריאות בישראל ,שאלה רצינית מאוד שנוגעת
בישראל

ואלה ששמחים וזה לא נוגע אליהם,

להם בעתיד הנושא הזה ,כי בסופו של דבר

לכל אחד
כנראה שזה ייגע
כולנו קשורים בצורה

זו או אחרת למערכת הבריאות ,החל מהלידה ועד סוף הדרך.
אנחנו כדי לקיים

דיון בנושא הזה עשינו כמה סקרים אנחנו

תיכף גם נראה את התוצאות שלהם אבל ,כדי שיהיה לנו יותר קל
לקיים את הדיון הזמנו לאולפן שניים
הבריאות בישראל

שבקיאים בנושא מערכת

הראשונה חברת הכנסת ד"ר רחל אדטו גם

הייתה סמנכ"ל בית חולים שערי צדק,
הבריאות ,יועצת השר לשר הבריאות.
  

   

וחברה בוועדת סל

נדמה לי שאפילו כשאני הייתי שר בריאות
ד"ר רחל אדטו :יועצת
רוני מילוא :יפה ,אז

לענייני בריאות נשים שלך.
אני עכשיו נזכרתי .ונמצא איתנו גם מר

שיבר  ,גיסין סליחה שיבר זה סיפור אחר.

מידד גיסין.

מידד גיסין :הוא גם מראשון אבל
רוני מילוא :מידד גיסין

שהוא

יו''ר צב"י ,צב"י זה צרכני

בריאות בישראל בעצם אתם אמורים להגן על
ד"ר רחל אדטו :בקיצור כולם.
רוני מילוא :ולטפל באינטרסים.
מידד גיסין :אנחנו ארגון גג של עשרות ארגוני חולים.
רוני מילוא :בדיוק ,ארגון שמייצג הרבה מאוד חולים בישראל
ודואג לאינטרסים של מערכת הבריאות ושל החולים

כמובן בתוך

המערכת.
ד"ר מינה צמח :שר הבריאות לא נמצא כאן.
רוני מילוא :שר הבריאות לא נמצא כי אין.
ד"ר מינה צמח :זהו ,לכן טרחתי לציין.
רוני מילוא :ואנחנו שאלנו את השאלה הראשונה בסקר של ד"ר
מינה צמח

האם צריך למנות שר בריאות במשרה מלאה שאלה

פשוטה ,והתשובה גם כן פשוטה  87אחוז אומרים שצריך ורק 7
אחוז שלא צריך.
כלומר ,מבחינת סקרים אני יכול לומר לכן על פי נסיוננו זה אחוז


 

מאוד מאוד כי יש כאלה שהיו אומרים אולי מספיק סגן

גבוה

שר ,אולי זה ,לא87 .

אחוז אומרים שצריך שר.

שאלנו גם שאלה האם זה שבממשלה הנוכחית אין שר בריאות
עלול לפגוע בסל התרופות וגם כאן אנחנו רואים ששמונים אחוז
שזה עלול לפגוע ורק שלושה עשר אחוז

אומרים

לא עלול לפגוע כלומר ,גם כן רוב גדול מאוד חושב
פגיעה

אומרים שזה
שתהייה פה

אמיתית בבריאות האזרח בישראל.

ואנחנו
ד"ר מינה צמח :גם בשירותים אחרים.
רוני מילוא :שאלנו גם לגבי שירותי בריאות אחרים ,האם זה
שלממשלה

אין שר בריאות

זה עלול לפגוע גם בשירותי בריאות

אחרים ,ואנחנו גם כן רואים  79אחוז אומרים שזה עלול לפגוע ו-
 13רק שזה לא עלול לפגוע כלומר,

כאן

רוב גדול שוב רואה

פגיעה משמעותית במערכת הבריאות.
*****************
רוני מילוא :אנחנו שאלנו גם שאלה בהקשר הזה של שירותי
בריאות פרטיים.

ההפרטה של חלק מהמערכת אם בתי

החולים

הציבוריים יציעו גם שירותי בריאות פרטיים שר"פ מה שנקרא,
האם התוצאה תהייה שיפור השירות לכלל החולים  ,ואנחנו רואים
שחמישים וארבעה אחוז חושבים שתהייה
ורק

 32אחוז חושבים
   

פגיעה בכלל החולים,

שיהיה שיפור בשירות
   

ושתיים

ד"ר רחל אדטו :אני מצטרפת לשלושים

בצורה מאוד

ברורה.
רוני מילוא :אגב ,גם אני חושב כמוך
ד"ר רחל אדטו:
הקרובות

בעניין הזה.

אני בצורה ,ואחד מהאג''נדה שלי בשנים

בהיותי ובשבתי

כאן ,זה הנושא הזה של שירותי

בריאות ואני לא רוצה לקרוא לזה שירותי

בריאות פרטי כי ברגע

שאתה אומר שירות פרטי זה רע .אבל שירות בחירת רופא בתי
חולים ציבוריים
בין

כי מה שאנחנו רואים כרגע בחוסר השוויוניות

פריפריה לבין מרכז הוא הולך ומוחמר יותר .כי אנשי המרכז

היום בונים

להם בית חולים

אסותא הכי מפואר ,ובונים מרכז

בהרצליה וכדומה ,ואנשים יצאו מבתי החולים הציבוריים גם
הרופאים וגם החולים ילכו

לבתי חולים המפוארים האלה,

והרופאים ילכו לנתח בחוץ .עכשיו
את הניתוח

אם יתנו לך אפשרות לעבור

ושבעים וחמישה אחוז מתושבי מדינת ישראל יש

היום ביטוחים משלימים כאלה ואחרים ,אם יתנו לך את האפשרות
לבחור

את הרופא שלך בבית חולים ציבורי את תבחרי

הרופא שלך בבית חולים ציבורי ,ולא

תברחי החוצה.

עכשיו אני גדלתי כל שנותי המקצועיות
בשערי צדק אני מכירה את הנושא

את

גדלתי בירושלים בהדסה,

הזה של אפשרות בחירת

רופא ,זה משאיר את הרופאים בבתי החולים זה משאיר את
החולים בבתי החולים .אין ספק
   

   

שצריכים למצוא את הנוסחה

המתאימה ואז גם אנשים שמשלמים
הרופאים הטובים לא ילכו

ד"ר מינה צמח :והשאלה אם
ד"ר רחל אדטו :לא ילכו.

מי שיתפנה ..

ד"ר מינה צמח :לא אבל
מידד גיסין :אני רוצה

רוני מילוא :כן בבקשה מידד,
אני רוצה אם כבר העליתם את הנושא של שר"פ

מידד גיסין:

אני הייתי מהמתנגדים

הראשיים לשר"פ בבתי חולים ציבוריים.

אבל הדרישה שלי היא לפתור את הבעיה של אלה שאין להם
ביטוח משלים,

ואפשר לפתור את זה או שהמדינה תפתור את

זה ,כמו בצרפת שהמדינה מממנת ביטוח משלים ,ולדעתי אם
יפתרו את הבעיה הזאת זה רק יחזק את בתי החולים הציבוריים
זה הרעיון .אבל אם אנחנו
זה המקום

מדברים על שוויון בית החולים עדיין

ששמה עדיין נשמר השוויון המינימלי צריך לפתור את

הבעיה של אלה שאין להם מבחינה כספית אפשרות לעשות ביטוח
משלים.
ד"ר רחל אדטו :אפשר

אם יהיה רצון טוב אנחנו נמצא

הדרך להציל את הרפואה הציבורית.
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