
חוסםוגו
מאוחחביאיםלא
נשלנינואלפים
והדרוזים;הנהט"טס
לבריאותדואגים
אותה"כשמאברסוק

חודשהציבורית?,ברפואהכזוחשיבהאיןדמהמיליארדיםמשקיעיםהגבולעללהגן"כדי

הסכמיעלוהמו"מתקציביםלגרדניסיוןשביתות,רתיחהסףעלהבריאותמערכתלבחירות,

נתעורריתעשתו,לאהמפלגותשאםבסוחיםבתחוםמומחיםלפינהשמעברהרופאיםשכר

בראש"הבריאותאתלשיםהזדמנותעכשיו"ישלהשפיע:לציבורוקוראיםלקסססרופה,

בית־אוריסעורמיטל

יוסףיהושעצילום:

לבחירות.לחכותיכולהלאהבריאותערכת

TS1$$דתי?TS1$$דתי־סףעלהמערכתהאחרוניםבשבועות

$DN2$?דתי$DN2$.עובדישלשביתהואחים,אחיותשביתתהה

לסלועדהומינויתקציביםאיתורהמעבדות,

בחו־חדשותתרופותלספקמנתעלהקרוב

דש

$TS1$בחודש$TS1$

$DN2$בחודש$DN2$.עדייןהחוליםבבתיהמסדרונותבינתיים,ינואר

משאממתיןב־0202,לפינה,ומעברבחולים,מאוכלסים

והרופאות.הרופאיםעםחדשיםשכרהסכמיעלומתן

הנוכחיתהבחירותבמערכתהדיוןאלו,כלולמרות

ב"ביטחוןולאובאסטרטגיותבחיבוריםבעיקרמתמקד
כולנו.שלהבריאותי"

גורמיםכמהכינסנוהבחירותלפניוחציחודש

אתלנערשמבקשיםהבריאותבמערכתשונותבעמדות

נושאיםעללהפגיןיוצאלאשלעולםהמנומנם,הציבור

האדי־המפלגותאתפחותולאלבריאות;הקשורים

שות,

$TS1$,האדישות$TS1$

$DN2$,האדישות$DN2$שבמערכת.הרבותהבעיותאתלהאירמנתעל

לעבודההאזוריהדיןבביתדיוןמתנהלשיחתנובזמן
האחיות.שביתתאתלהפסיקהמדינהבבקשתאביבבתל

פחותשדורשותהאחיות,מחאתאךהופסקההשביתה

תימשך.לחוליםזמןויותרמחשב""זמןפחותמטלות,

מייסדתחלההילי

"מפרקיםעמנתת
"אםצעירים":

אפשרת!ישלח1לה

אזלהתאשפז,לא

מס1כןשלא.1דאי
בביתלהי1תהחם

שחייבמיח1לים.

שיגיעלהגיע

שניעםלפח1ת

מ1לשידבר1אנשים
המערכת"

ביתמנהללוי,חזיפרופ׳מודההמחשב",עם"הגזמנו

המשקלשיוויאת"הפרנובאשקלון.ברזיליהחולים
המח־צגמולהאחותלביןהמיטהלידהאחותביןהזה

שב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$הצעקהעםמזדההאנימדדים.עללדווחשצריכה

שלבתחומיםהאחרונותבשניםהרבההתקדמנושלהן.

ומ־בזיהומיםטיפולהחולה,ובטיחותהאיכותשימור

דדי

$TS1$ומדדי$TS1$

$DN2$ומדדי$DN2$.מחשב,ועבודתנהליםהמוןלנוהכניסזההאיכות

וב־איכותשלבהיבטהחולהעםמיטיביםאחדשמצד

טיחות,

$TS1$,ובטיחות$TS1$

$DN2$,ובטיחות$DN2$אדירה".מעמסהמטיליםשניומצד

ומנהלהמדינהרופאיארגוןיו"רפלדמן,זאבד"ר

לא"האחיותבשיבא:ילדיםלנוירוכירורגייתהיחידה

הרופאים.עםיחדנאבקותהןהרופאים.במקוםנאבקות

הזוהזמןבנקודתהאחיותותמידי.מתמשךבמאבקאנהנו

החולהביןהיחסזמן.המוןאומריםשאנחנומהאתזועקות

ישראלשלהאוכלוסייהתקין.יחסלאהוארפואיוהצוות

השהייהזמןשניומצדיותרמורכביםהחוליםגדלה.

נוספות.מטלותנוספומתקצר.חוליםבביתשלהם

ממוחשבבאופןהרפואיהתיקאתממלאלאאתה"אם

הולכיםלאגדולערךישלתיקבטענות.אליךבאים

מהםבארה"בבדקושני,מצדתיעוד.ישלאיבוד,ניירות

הרפואיהצוותשלגדוליםהכיוהשחיקההתסכולגורמי

הממוחשב.הרפואיהתיקשזהוהתברר

פשוטההנוראהפעולהעללמשל"תחשבילוי:פרופ׳

וטבעי.פשוטכמהלחולה.תרופותשמביאהאחות

הערה
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הזההתהליךאתהיוםכשנפרקכולנו.גדלנוזהעל

מחשביםכמהבדיהבקרותכמהלכםמתאריםלאאתם

הפכנואבלאמנם,מאודהצטמצםהטעותמרחבבדרך.

לטכנוקרטיות".האחיותאת
המ־צעירים""מפרקיםעמותתמייסדתוולד,הילי

סייעת

$TS1$המסייעת$TS1$

$DN2$המסייעת$DN2$מפרקיםבדלקתוחולהמפרקים,דלקותלחולי

טיפוללצורךיוםבאשפוזשנמצא"מטופלשגרונית:

תרופהתרופה.במתןשישהעיכובאתמרגישביולוגי

כלעםברוטו,שעותשלושבתוךלקבלאמורשאתה

שעות.חמשבתוךמתקבלתשמסביב,הביורוקרטיה

הרישום.שייגמרמחכהמחכה.ופשוטשםשוכבהוא

אותן".מתסכלזהבפניו,מתנצלותגםהאחיות

איולשרת־"כשמנסים $TS1$לשרתאיו$TS1$$DN2$לשרתאיו$DN2$"רגש
השירותעלכאמור,משפיע,האחיותעלהעומס

בבתילעבודמנסיםשעליורובדהחולים,שמקבלים

חוליםבית"כמנהללוי:פרופ׳שמסבירכפיהחולים,

עושהאנישירות.עלגםשליהצוותעםמדבראני

עלסיפרתלאלמהחייכת?לא׳למהומבררסדנאות
לשו־החולהאתתהפוךהטיפול?׳המשךועלהמחלה

תף.

$TS1$.לשותף$TS1$

$DN2$.לשותף$DN2$אבלמהם?מבקשאתהמהלעזאזל,אומרואתה

מיטות,שתיהוסיפואזמהרגליים.נופליםבאמתהם

חולהזהמהגדוש.עדייןהמסדרוןתקנים.שנינתנו

התרגלתילאאניומעציב.מביךנפש,גועלבמסדרון?

שגי־אישהבמסדרון.זרוקההזקנההאישהאתלראות

דלה

$TS1$שגידלה$TS1$

$DN2$שגידלה$DN2$,זקנההיאעכשיוהמשפחה,שלסלעעבדה,ילדים

ואתהלאכול.יכולהבקושיבמסדרון,חלוקעםרועדת

ציבורית?׳"רפואהפהמקיימיםאנחנוזה׳בשבילאומר

החוליםבביתבאורולוגיהמתמחהאניס,עומרד"ר

"לא־המדינה:רופאיבארגוןהמתמחיםונציגתשיבא

למנט

$TS1$לאלמנט"$TS1$

$DN2$לאלמנט"$DN2$לה־שמנסההבריאותבמערכתמקוםאיןהרגשי

תעסק

$TS1$להתעסק$TS1$

$DN2$להתעסק$DN2$.חולה,שלתחושותחולה,שלפחדבהישרדות
משהוזהלחולהלהסבירמותרות.זהלחולה.להסביר

הזמניםלוחותאלומקום.לומוצאתלאכמעטשאני

לחולה".הסבריםאיןהמערכת.של

הבאהבריאותלשרשתמליצוהראשוןהצעדמה

המערכת?אתמשמעותיבאופןלשפרבדילעשות
הציבורבריאותרופאיאיגודיו"רלוין,חגיד"ר

הסביבהבריאותמסלולראשהרפואית,בהסתדרות

הע־האוניברסיטהשלהציבורלבריאותהספרבבית

ברית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$:להשקיעצריךהגבולעללהגן"כדיוהדסה
אתאיןלמהמיליארדים.משקיעיםאזמיליארדים,

למ־שכשלניסיוןהיההבריאות?בתחוםהזוהחשיבה

נות

$TS1$למנות$TS1$

$DN2$למנות$DN2$חשיבהכשישהבריאות.למערכתמחוץמנכ"ל

והצי־האדםבריאותאתמציבהשלאכלכלית,שהיא

בור

$TS1$והציבור$TS1$

$DN2$והציבור$DN2$התוצאה.זואזבמרכז

הכו־הפבלוביתהתגובהגםזובשביתהשראינו"מה

חנית

$TS1$הכוחנית$TS1$

$DN2$הכוחנית$DN2$שהשתתפוהאחיותבשכרקיצוץעל)ההחלטה

להביןבמקוםסימפטום.גםשהיאמ.י.ב.א(בעיצומים;
והרופאים,האחיותעםיחדולפתורהבעיהשורשאת

עודפטישעםהמסמרעלולדפוקבכוחלפתורמנסים

יעבוד".לאזהחזק.יותר
וצ־לקויההבריאותבמערכתהכסףזרימת"שיטת

ריך

$TS1$וצריך$TS1$

$DN2$וצריך$DN2$לאפלדמן.ד"רמוסיףבבוקר",מחראותהלשנות"

גומרתהנוכחיהתקצובבשיטתהמערכתשכלייתכן

אנחנוהיוםגירעון.שקליםמיליארדב־4-5שנהכל

חד־חוליםבתיעודצריךמביש.מיטותיחסעםחיים

שים

$TS1$חדשים$TS1$

$DN2$חדשים$DN2$החוליםלבתימיטותלהוסיףצריךובדרום.בצפון

הראשונהבפעםהכניסליצמןלאחרונהורקהקיימים,

קואליציוני".במו"טהזוהדרישהאת

אדיש"הבריא"הציסר
קורעיסיפוריםעםמגיעיםלשולחןמסביבהיושבים

הבריאות,מערכתשלהקשההמצבאתשמבטאיםלב

לכליהחוליםאתשהופכתהקצרההתקציביתוהשמיכה

החולים.לבתיהחוליםקופותביןמשחק

לבצעאותווהפנהילדשבדקמספרפלדמןד"ר
מוגברלחץלאבחוןהעין,קרקעיתשלדחופהבדיקה

מת־האבא"אתמולהחולים.קופתבמסגרתבגולגולת

קשר

$TS1$מתקשר$TS1$

$DN2$מתקשר$DN2$לבדי־תורקיבלהואלמתילעזור.יכולאניאם

קה

$TS1$לבדיקה$TS1$

$DN2$לבדיקה$DN2$עכשיו,לאב־7.8,בשניידר?נוירואופתלמולוגשל

שלאחוליםבביתהילדאתלאשפזיכולאניב־0202.

המיון.בחדרישקורהמהזההבדיקה.בשביללצורך

מת־החוליםרופא־חולה.למפגשדקותשש"נותנים

לוננים

$TS1$מתלוננים$TS1$

$DN2$מתלוננים$DN2$דקותובששמהמחשב.עינייםמריםלאשהרופא

צריךמרשמים.לתתלהתלבש,להתפשט,להיכנס,צריך

דקות.ל־51רופא־חולהמפגששלהזמןאתלהעלות

הבסיסי".הזמןזה

כשאתםמיידשלנו,לחוליםאומרים"אנחנווולד:

צריכים.לאאתםאםגםהבא,התוראתתקבעויוצאים

ממוצעהמתנהזמןתורים.איןכיתבטלו,מקסימום

בה־שנגרםהנזקשנה.חציבסביבותהואלראומטולוג

מתנה

$TS1$בהמתנה$TS1$

$DN2$בהמתנה$DN2$כלכ־לעומסהופךבמפרקיםכאביםעםלאדם

לי

$TS1$כלכלי$TS1$

$DN2$כלכלי$DN2$הלאומיהביטוחכיזה,אתרואיםלאהמדינה.על

הנכות.אתמשלם

חד־תרופותישקצר.לטווחהיאהמערכתשל"הראייה

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$שלהסבלאתמקצרותהןכימיידאותןלתתשכדאי

הדבריםאתמנסיםקודםכיאותןנותניםלאאבלהחולה,

הערה
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מרגולין/ג׳יניאילצילום:זיוהרפואיבמרכזהאחיותשביתתזיטכנוקרטיות".האחיותאת"הפכנו

שביתה
ר"למטלותדי

לעומסיםדי

אתרוצים

J,

.1

אתהקודמותהבחירותלפנילזעזעניסינויותר.הזולים

הבריא".הציבורבעיקראדיש,הציבוראבלהמערכת

במחאהחוליםשלהפגנותרואיםלאאנחנולמה

המערבת?מצבעל
80מביאיםלאלצעריהחולים"ארגוניפלדמן:ד"ר

אישאלף100אוהלהט"ביםכמורביןלכיכראישאלף

מאשריםשלאהאחרונהההפגנהאפילוהדרוזים.כמו

כמחאה.אנשיםאלפילכיכרהביאהבטבעמסיבות

לר־אנשיםשמוציאמשהולאהיאהבריאותמערכת

חוב.

$TS1$.לרחוב$TS1$

$DN2$.לרחוב$DN2$לאזהברחובאנשיםרואיםלאוכשפוליטיקאים

שלהם".העדיפותסדרבראש

רקלבריאותלבשמיםאנשים"לצערנו,לוין:ד"ר

שלפושעתהזנחהישאהדמצדאותה.מאבדיםכשהם

הואוהמצבבכולנושפוגעתהציבוריתהרפואהמערכת

לנקוטשניתןצעדיםאותםהשני,מהצדקטסטרופלי.
יותרתהיהשלנושהתזונהלדאוגתחלואהלמנועכדי

עושים,לאאותםגםהעישוןנזקיאתלצמצםבריאה,

ישהציבור.לטובתשאינםזריםשיקוליםבגלללעיתים

עודנפגעיםהחוליםהבריא׳.זכויות׳חוקלחוקקחזוןלנו

הםבריאיםכשהםגםהחולים,לביתמגיעיםשהםלפני

להם".זכאיםשהםהבסיסייםהשירותיםאתמקבליםלא

הזו,המערכתאתופוגשמגיע"כשמטופלאניס:ד"ר

אומרתאניפעמיםהרבהרואה.שאתהמיהואהאשם

המ־שלקורבנותשנינוצד׳.באותו׳אנחנולחולים

ערכת.

$TS1$.המערכת$TS1$

$DN2$.המערכת$DN2$נגד,יוצאיםלאהחוליםלמהאומריםוכשאתם

יוצאיםלאאבלנגדייוצאיםשהםלדמייןיכולהאני

מטרה".באותהאיתי

זמן"איןידייםלשע1ף"גם
לאדםנותניםהיועצהאיזוהמומחיםאתשואלתאני

ובאופןאשפוזאולניתוהחוליםלביתלהיכנסשצריך

מחוסראומזיהומיםלמיניהם,מסיבוכיםחוששטבעי

אותםעלמדברתהארץ"כללוי.ד"ראומרמפחדים",אנחנוגםעצה.לתת"קשהיחס.

בחולה.תלוילאזהמזיהומים.שמתיםחולים5,000

ידיים,להיגיינתזמןמספיקאיןיותר.נכונותתשתיותעםלהיותצריךהחולים"בית

אותו.לבודדמקוםמספיקשאיןאוזיהום,עםחולהעלמופקדשיהיהצוותמספיקאין

כמומיפויבדיקותלייקנהלאהבריאותשמשרדליברורהכסף.אתרוצהאנילזה

pet-ctאוmri.שא־קובעישראלמדינתשלהתרחישמתרומות.זהאתאביאאני

זרחים

$TS1$שאזרחים$TS1$

$DN2$שאזרחים$DN2$תרומותלהביאעלילעזה,קרובחוליםביתכמנהלאלי.יבואושייפצעווחיילים

כזה".תרחישעםלהתמודדכדי

בביתלהיותהיוםמסוכןשלא.ודאיאזלהתאשפז,לאאפשרותלחולהיש"אםוולך:

תגיעלהגיע,חייבאתהאםמורכב.לחולהבוודאיזה,אתאומריםהרופאיםוגםחולים

גםחשובזמן.ייקחשזהותדעאווירקחהמערכת.מולשידברואנשיםשניעםלפחות

היום".מיושםלאכמעטהחולהזכויותחוקשלך.הרפואיהרקעעםמוכןלבוא

בבחירותהזכותאתעכשיוישלמטופלדמוקרטית.במדינהחיים"אנחנולוין:ד"ר

במקוםמליצה,מתוךולאהבריאות,אתולשיםלבריאותו,שידאגבמיולבחורלהשפיע

הציבורי".היוםבסדרהראשון

הגדולההמפלגההליכוד,שלהבחירותבמצעמפלגה.שוםשלבמצעלא"זהוולך:

הבריאות".נושאמופיעלאבישראל,

צריךביבי.בימיאוכללחדרעברהברקבימיבנהריהמהמסדרון"החולהפלדמן:ד"ר

אולילבריאותביטחוןהמילהאתנצמידאםכיבריאותלביטחוןהמשרדאתלהקים

קיים.לאישראלתושבישלהבריאותיהביטחוןאחרת.לזהיתייחסווהממשלההעם

לידבמסדרוןמקוםלוישאםתודההיוםאומרחוליםלביתשמגיעהחולההאמתברגע

הרופאאסףבביה"חליצמןמפלגה".שוםשלבמצעמופיעלאהבריאות"נושא

כשלה".שלנוהמדינההחלשים.בחלקיהתמיכתהבעוצמתנבחנתחברההשירותים.

דרישותלנו?צפוי»ההרופאים.שפרעלמו"מיתחילחודשיםבמהבעוד

במופונקציונלייםפתרונותגםיהיוהקודםלהפכםשבדומהאושכרלתוספת

לפריפריה?לרופאיםמענקים

שאנחנוציבוריתתחושהלייצרשמנסההאוצר,משרדגוף,פהיש"אםאניס:ד"ר

אנחנומחפשים.שאנחנומהלאזהלהבהירצריךפרטניתמשכורתהעלאתמחפשים

המערכת.בתוךשלנוהעבודהתנאישלשיפורמחפשים

נראהוככהשנה50לפניעבדוככהעלי,נוסףמתמחיםחמישהעםעובדת"אני

10,000כרגעהואשלוהנטובכיר־צעיר.רופאלהיותהפךבעלימקבל.שהמטופלמה

המ־להתקיים.למשקלאפשרכדיוחגיםלילותשבתות,עובדתאנילחודש.שקלים

טפלת

$TS1$המטפלת$TS1$

$DN2$המטפלת$DN2$סבירות.יותרהרבהלשעותסכוםאותומקבלתשלנו

לרצותלנוקשהמפתה.לאהואלבכיר־צעירמתמחהלהיותביןהעצוב"המעבר

רב.בעצבזהאתאומרתואנימהארץלצאתחושביםאנחנובארץ.במערכת,להישאר

האוטואתתראילשרוד.לנוקשהאבלהזו.המדינהנגדשמדבריםמהאנשיםלאאני

להתקיים.אלאלעושר,שואפיםלאאנחנוגרה.אנישבוהביתאתנוהגת,אנישבו
האחותהרופאה,הייתיאתמולמבחירה.ולאוומן,סופראנישליהעבודה"ביום

היואםנפתרשהיהסבירבלתיעבודהעומסעםהתמודדותהואשלייוםכלוהמנקה.

עבודה".אותהאתעושיםשהיואנשיםעודאיתי
אבלבו.גאהאניכמהיודעהוארפואה.רביעיתשנהשלומדבןלי"ישלוי:פרופ׳

מקוםתיתנובואוהבאמהשררוצהאנימהחושבאניאםלו.מחכהמהיודעאני
בה".להישארשירצואנשיםבהלגדלהציבוריתלרפואה

3,800בארה"בהיוםישקריטית.היאמישראלרופאיםשלמוחות"בריחתפלדמן:ד"ר

אבללארה"ב.רופאיםשמספקתבעולםהרביעיתהמדינהאנחנוישראלים.רופאים

העבודהתנאיולכןגלובלי,עולםאנחנותושבים.מיליוניעשרותישהאחרותבמדינות

מזה.וליהנותמוחלטתספיקהבאיבמערכתלעבודיכוללאאתההעיקר.זהבישראל

ומהותיתמבניתמשמעותית,רפורמהלעשותהזדמנותהואהבאהרופאים"הסכם

הראתההרפואיתההסתדרותשכר.הסכםרקלהיותהולךלאזההבריאות.במערכת

הפנימיים,הפוליטייםלצרכיםובניגודלאומיתבראייהפועלתשהיאהקודםבמאבק

הרופאים.ציבורבתוךעמוקלשסעגרםוזה

במצוקהלמקצועותוהלכוחייהםמסלולאתשינורופאיםש־000,2לזה"גרמנו

לנויהיההשנישבצדמקוויםואנחנוהציבור,בבריאותעוסקיםאנחנוולפריפריה.

בגרוש".החורדרךהכלעליסתכלוולאהנדרשות,הרפורמותאתלעשותפרטנר

פלדמן,זאבד"ר
ר1פאיארג1ןיו"ר

"צריךהמדינה:
המשרדאתלהקים

בריא1ת.לביסחק

ביסחקנצמידאם
א1לילבריאנת
תתייחסהממשלה

חברהאחרת.לזה

בענצמתנבחנת

בחלקיהתמיכתה
החלשים"

הערה



