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שע־העיקרייםהגורמיםשני

ליהם

$TS1$שעליהם$TS1$

$DN2$שעליהם$DN2$כאחראיםבקופותמצביעים

עםהעלייההםהעתקלגירעונות

שלאאשפוז,יוםבמחירהשנים

שמקבלותהתקציבבעדכוןלוותה

עלשההוצאותאףהחוליםקופות

הקופות;מהוצאות%04הןאשפוז

תקציבןשלמספקלאועדכון

והזדק־באוכלוסייההגידוללאור

נותה

$TS1$והזדקנותה$TS1$

$DN2$והזדקנותה$DN2$הגו־שנידמוגרפי(.)עדכון

רמים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$,הביאובקופות,טועניםיחד

שקליםמיליארדישללשחיקה

השנים.במהלךבתקציבן

שי־כיהקופותטוענותבנוסף

טת

$TS1$שיטת$TS1$

$DN2$שיטת$DN2$האוצר,משרדשלהתקצוב

תלת־שנ־ייצובהסכמישכוללת

תיים

$TS1$תלתשנתיים$TS1$

$DN2$תלתשנתיים$DN2$מבלימהגירעוןחלקוסגירת

שלהן,התקציבבסיסאתלהגדיל

במשרדלתלויותאותןהופכת

לבצעלהןמאפשרתלאהאוצר,

אתומנציחהארוךלטווחתכנון

השנים.עםבתקציבןהשחיקה

לפגוקלהתחיל"ניאלץ

הרפואי"בשירות

הקופותמנהליהחלובאחרונה

כישונותבהזדמנויותלהורות

נק־שאליוהתקדיםחסרהגירעון

לעו

$TS1$נקלעו$TS1$

$DN2$נקלעו$DN2$שהןבשירותלפגיעהגורם

מכ־מנכ״ללמבוטחים.מעניקות

רוני

$TS1$מכרוני$TS1$

$DN2$מכרוני$DN2$ין״ךלינדר־גנץ
בשרםעלחשיםלאישראלבמדינתהאגודה

ררזולרלזרויווז
כיהציבורית,המערכתמצוקותאת

שירו־שלזמינותבכסףקוניםהםבמ־שהתוריםנכון״זה>>

<<

$TS1$<<שירו$TS1$

$DN2$<<שירו$DN2$הפר־למערכתתשלומיםדרךתיםבן/^מוליקובכ־הציבוריתערכת

לל

$TS1$הפרלל$TS1$

$DN2$הפרלל$DN2$כלליתבריאותבשירותיזה
רוצה"האוצר

לפתרוןוקורארפס,מאשיםטית״,

הרקעהקופות.גירעונותשלדחוףשפוגעתהליךזהמתארכים

ביוםשיתקייםהדיוןהואלדבריםהואאבלאנשים,שלבבריאות

הר־העבודה,בוועדתהקרובשניבמערכת.הרפואהאמצ־לושישמיהעין.מןסמוי

עים

$TS1$הרעים$TS1$

$DN2$הרעים$DN2$בא־התוראורךאתמצמצם
למינימוםרבריאות

בנושאהכנסתשלוהבריאותווהה

שה־החולים,קופותשלהגירעונותזונפגע.לושאיןמיככן?.מצעות

קלאסיקה

$TS1$שהקלאסיקה$TS1$

$DN2$שהקלאסיקה$DN2$שקל,מיליארדלכ-2012ב-גיעושוויון״.אישל

לגדולצפוייםבקופותמקורותולפילהואילהיא^לןהאלההקשיםהדבריםאת

,.שירו־מנכ״למאשראחרלאאומר

rf/7
קופותשקל.מיליארדל-2013ב-

מהסיכויהתייאשושדיהחולים,שאחראיהאישכללית,בריאותתי

הב־מערכתלחיזוקגרמןשמוועדתבגירעוןI7n7ישראליםמיליוןמ-ליותרלספק

רפואה

$TS1$הברפואה$TS1$

$DN2$הברפואה$DN2$בנו־הבשורהתצאהציבוריתריאותעודףשירוו!ומרחקובזמןגבוההבנגישות

סבירים.

$TS1$.בנוסבירים$TS1$

$DN2$.בנוסבירים$DN2$שמותשלהן,הגירעונותלכיסויגע._.._רקלאכימורההואכיום

יו״רועלהכנסתעליהבןאתכעתבע־זאת,לעשותיכולתלושאין

כץ.חייםח״כהוועדה,קופותשלהעתקגירעונותקבות

שבימיםהחולים,ארגוניגםשלהשנייהשבזרועאלאהחולים,

החו־בקופותמתנגחיםכתיקונםמח־הואהמשלים,הביטוחהקופה,

ריף

$TS1$החוריף$TS1$

$DN2$החוריף$DN2$השבועבסוףלעניין:נרתמולים,שוויון.האיאת

עםאותומעמתיםאנחנוכאשר
במ־לבריאותהזכותארגוניפנו

העובדה

$TS1$במהעובדה$TS1$

$DN2$במהעובדה$DN2$וקראוהוועדה,ולחברילכץכתביותרשומעיםשמבוטחים

החסרהקופותתקציבאת״להגדילאבלתורים,״איןהמשפט:אתויותר

המתמשכתהשחיקהאתולהפסיקהביטוחדרךשקל100תשלםאם

לוודאובמקבילהקופות,בתקציבפר־לרופאללכתתוכלהמשלים

מלואאתלתתממשיכותשהקופותשישלהםלומר״לאמשיב:הואטי״,

ולהימנעמחויבות,הןלוהשירותהםאחרמסוגעוולזהכזואופציה

בחולים".מפגיעהמשלים,ביטוחעבורכסףשילמו

זאת,עםאותם״.מיידעלאואני
_,-,„-.-,■.»«■

נהפךהמשליםהביטוחכימודההוא
17שחישבות16

לטנה*/*'°נשהחולים׳ותבקוי™התקצובבחלקהגירעוןאתשמקללאמצעי

מבוטחשכןהקופה,שלהציבורי
500

.>-הבי־דרךלרופאוהולךשמתייאש

s^t003,3כסףלקופהעולהלאהמשליםטוח

100
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הכללית,עלויותרמהכנסותיהן

שלאשראילינותנותכיוםוכבר

ימ־המצבאםיום.120או90

שיך

$TS1$ימשיך$TS1$

$DN2$ימשיך$DN2$,הידרדרות.צופהאניכך

לטבע,משלםלאמחראניאם

לילספקלאבצדקיכולההיא

רו־אנחנולכךהאםתרופות.

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$?שישמישבולמצבלהגיע

שירותייקבלפרטיביטוחלו

לא?״לושאיןומיבריאות

בתגובה:נמסרהאוצרממשרד

2014ל-התקציבדיוני״במסגרת

במנגנוןשיפוריםהממשלהקבעה

הע־בהםהקופות,שלהתקצוב

לאת

$TS1$העלאת$TS1$

$DN2$העלאת$DN2$ועדכוןהדמוגרפיהמקדם

שישקףבאופןהבריאותיוקרמדר

במחי־השינויאתהולמתבצורה

רי

$TS1$במחירי$TS1$

$DN2$במחירי$DN2$החולים.קופותשלהתשומות

יח־הקרוביםבשבועותבנוסף,

לו

$TS1$יחלו$TS1$

$DN2$יחלו$DN2$הבריאותמשרדיביןהדיונים

החוליםקופותלביןוהאוצר

לשניםהייצובלהסכמיבנוגע

״.4102-6102

האמצעים"בעלי

אתמרגיעויםלא

הםהמצוקה,

שירותיקונים

בכסף"בריאות

לינדר־גנץרוני

מו־יעקבבןלבריאות״.הציבור

סיף

$TS1$מוסיף$TS1$

$DN2$מוסיף$DN2$אתלהורידרוצה״האוצרכי

הבריאותבמערכתהרפואהרמת

שלווהדרךחייב,שהואלמינימום

הז־כלהקופותאתלהשאירהיא

מן

$TS1$הזמן$TS1$

$DN2$הזמן$DN2$עו־שירותשכלכדיבגירעון

רף

$TS1$עורף$TS1$

$DN2$עורף$DN2$מרגישאנייבוטל.נתנושהן

הבריאות״.מערכתאתשהורסים

בהחלט״אניעור:אמררפס

ובוועדה,כץבח״כתקוותתולה

היתהשהוועדהשכפיומאמין

וב־ועבודהרווחהבנושאיפעילה

נושאים

$TS1$ובנושאים$TS1$

$DN2$ובנושאים$DN2$היאכךהפנסיות,כמו

גםהבריאות.בתחוםפעילהתהיה

שאליובמצבלעסוקצריךהציבור

וגםלקופותגםהקופות.נקלעו

ובמקוםכסף,חסרהחוליםלבתי

להזריםצריךלבינםבינינולסכסך

למערכת״.חדשכסף

לאאני״אםכיהוסיףרפס

כמהיהיולספקים,מחראשלם

ישיום.תוךשיתמוטטוחברות

%08ב-נשענותשממשחברות

לבתיבהפניותהמדיניותוהקשחת

חולים.

החוליםקופותשכל״העובדה

מלמדתגבוהבגירעוןנמצאות

עד־בשיטתבעיקרהיאשהבעיה

כון

$TS1$עדכון$TS1$

$DN2$עדכון$DN2$,לקויבניהולולאהתקציב

כות־הקופות״,התייעלותו/או

בים

$TS1$כותבים$TS1$

$DN2$כותבים$DN2$כללשבדרךהחולים,ארגוני

הפעםאךבקופותלהילחםנוהגים

מצמצ־״הקופותלצדן.מתייצבים

מות

$TS1$מצמצמות$TS1$

$DN2$מצמצמות$DN2$ההפניותאתמשמעותיבאופן

החוליםבתישלהחוץלמרפאות

ומצבלמרפאותיהן,ורקאךומפנות

לטיפוליםתוריםלהארכתמביאזה

למ־המתנהחורשישמונה)למשל

רפאת

$TS1$למרפאת$TS1$

$DN2$למרפאת$DN2$מגווןצמצוםבחיפה(,כאב

החולים,לרשותהעומרהתרופות

האדםוכוחהציורבאיכותירידה

הביורוקרטיההגרלתהמטפל,

הוועדה.לחבריכותביםהםועור״,

והתחשיביםהמספרים״מאחורי

ומש־חוליםעומריםהמורכבים

פחות

$TS1$ומשפחות$TS1$

$DN2$ומשפחות$DN2$טיפולבאישורהתלויים

מדיניותיקרה.תרופהאומסוים

לנסותלקופותגורמתהממשלה

בהוצאותיהן,הניתןככללחסוך

בחו־פגיעההיאהישירהוהתוצאה

לים

$TS1$בחולים$TS1$

$DN2$בחולים$DN2$החלשותבשכבותובעיקר

לפ־לעצמןלהרשותיכולותשלא

נות

$TS1$לפנות$TS1$

$DN2$לפנות$DN2$הפרטית״.למערכת

יו״ריעקב,בןשמוליקלדברי

״שאלתיהחולה,לזכויותהאגורה

צו־הקופותאםהיטבעצמיאת

דקות

$TS1$צודקות$TS1$

$DN2$צודקות$DN2$,גםשכןוהשתכנעתיפה

שופטידבריאתשקראתילאחר

הקופותשחיקתכישקבעובג״ץ,

שלהזכותאתמתוכןמרוקנת

בראיוןבאחרונהאמרסער,רןבי,

מת־״אנחנוכי£1111־טל-^:

חילים

$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$גדולחורעם2014את

שלמשחיקהשנובעבתקציב,

מובנהלגירעוןשמביאהשנים

שקל.מיליון700שלגורלבסדר

בשיעורלהתייעלאיךיותראין

מאוזנים.להישארכדישנדרש

בשנה%6ב-להתייעלאפשראי

רצי־התייעלותשנות18אחרי

פה.

$TS1$.רציפה$TS1$

$DN2$.רציפה$DN2$בא־שכברהיאהמשמעות

פריל

$TS1$באפריל$TS1$

$DN2$באפריל$DN2$קשהבבעיהנהיהמאיאו

כמהנעשהלאאםמזומניםשל

ראיוןבאותוקיצוניים״.צעדים

נאל־כברהקופהכיסערהורה

צת

$TS1$נאלצת$TS1$

$DN2$נאלצת$DN2$למבוטחיםבשירותלפגוע

הק־תורים,הארכתבאמצעות

פאת

$TS1$הקפאת$TS1$

$DN2$הקפאת$DN2$ולר־להצטיידותתוכניות

פואה

$TS1$ולרפואה$TS1$

$DN2$ולרפואה$DN2$,שלתוכניותעצירתמרחוק

להת־״כריועור.מונעתרפואה

נהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$נאלץאניאחראיתבצורה

הרפואי,בשירותלפגועלהתחיל

נפשינימיבכלשאנימשהווזה

איןכנראהאבללעשות.רוצהלא

ברירה״.לי

טובלאהמצבאחרותבקופות

בוטללמשל,הקופות,באחתיותר:

איןכלומרהחריגים,ועדתתקציב

מה־שחורגטיפוללשוםאישורים

חובה

$TS1$מהחובה$TS1$

$DN2$מהחובה$DN2$שבעברמכבי,בחוק;הקיימת

ותרופותטכנולוגיותלהכניסנהגה

שהמדינהלפניעורלסלחדשות

זאתעושהלאכבראותן,תיקצבה

ובכלהאחרונות,השניםבשלוש

בדרכיםמורגשהגירעוןהקופות

המתא־התוריםובראשןשונות,

רכים

$TS1$המתארכים$TS1$

$DN2$המתארכים$DN2$המומחיםלרפואתוהולכים

בריאות,שירותימכבימנכ״ל

צ׳צ׳יקדניאלצילום:סעררן

טואגאיילצילום:דפסאליכללית,בריאותשירותימנכ״ל

והרוותה,העבודהועדתיו״ר

אמילסלמןצילום:כץחייםח״כ

FIBEPJ
J1LJD11מידעmnupn6617165-30סקס.0505365-30טל.67138אביבתל״ת(דרךלשעבר89-69בגיןמנחםדרך

2013דצמבר08ראשוןיום בריאות

עמוד 4


