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הבריאות  ממשרד  לקבל  מצפים  "אנחנו 
בקרת איכות, להיות לצד החולים, לדאוג 
הרגולטור  זאת,  במקום  נכון.  לתקצוב 
צורך  ושל  בלבול  של  מצג  ליצור  מנסה 
לבטל את הביטוחים הפרטיים" - כך אמרה 
סיגל עצמון, מנכ"ל מדיקס, בפאנל בכנס 
והסיעוד  הבריאות  ביטוח  לענף  השנתי 
בהנחיית  עדיף,  )ג'(  אתמול  שקיימה 
דורון הורנפלד, ובהשתתפות 580 פעילים 
בענף. "במצב אוטופי בו משרדי הבריאות 
והאוצר יפעלו בשיתוף פעולה, ניתן לפשט 
את השוק ולהגדיל את הערך לצרכן", אמר 
ראשי  עורך  נוריאל,  עופר  הכנס  בפתח 
בעדיף. "אולם כל עוד שני הגופים ימשיכו 
למשוך כל אחד לכיוון שלו – מי שישלם את 
המחיר הוא הצרכן. רמת השירות שמקבל 
הציבור תמשיך להיפגע וההוצאה הפרטית 

על שירותי הבריאות תמשיך לנסוק".
בפאנל שבחן את השפעות המלצות גרמן 
על הפעילים בענף הזהירה עצמון כי "אם 
לניתוח  יזדקק   35 בגיל  מישהו  חלילה 
בחו"ל או לתרופה מחוץ לסל – הוא יהיה 
בבעיה אם הוא ביטל את הביטוח הפרטי. 
המערכת  את  לחזק  מנסה  גרמן  ועדת 
הציבורית בתקצוב זהה, וזו משימה בלתי 
והתורים  תקרוס,  המערכת  אפשרית. 
תמיכה  הביעה  עצמון  זאת,  עם  יתארכו". 
תורים.  קיצור  לתקצב  הוועדה  בהמלצת 
תומכת",  אני  בה  היחידה  ההמלצה  "זוהי 
אמרה. "החולים פונים למערכת הבריאות 
הפרטית בלית ברירה, ולא מתוך בחירה". 

פרטית,  לרפואה  מתנגדים  לא  "אנחנו 
השמיכה  האחרונות  השנים  במהלך  אבל 
נמשכה הרבה מאד מכיוונה של הרפואה 
טען  הפרטית",  של  לכיוונה  הציבורית 
המרכז  מנהל  סגן  רייסנר,  שמעון  פרופ' 
בתי  מנהלי  פורום  ויו"ר  רמב"ם  הרפואי 
החולים  "בתי  הממשלתיים.  החולים 
עובדים בתפוסה מלאה, והאמצעים אינם 
תצליח  גרמן  שוועדת  קיווינו  מספיקים. 
נוספים, ושייתנו לרפואה  לאתר משאבים 
כמייצר  בשוק  להתחרות  הציבורית 
בפנינו  חסום  שכיום  שוק   – שירותים 
בשישה  ומדובר  משפטית,  משוכה  בגלל 

מיליארד שקלים". 

נגמרו,  כבר   2014 תקציבי  כי  ציין  רייסנר 
ולאחר החגים בתי החולים לא יוכלו לרכוש 
תרופות ולבצע הזמנות חדשות. "הרפואה 
טען.  ביותר",  החשובה  לא  היא  הפרטית 
מגיע   – אונקולוגית  מחלה  לו  שיש  "מי 

אלינו". 
השב"ן  מנהלת  וילנר,  חניאלה  לדברי 
הגדול  האבסורד  בריאות,  שירותי  ומכבי 
לקופות  ניתן  שטרם  הוא  גרמן  ועדת  של 
רשמי.  באופן  קולן  להשמיע  החולים 
רק  להתייחס  יכולים  אנחנו  זה  "בשלב 
להמלצות שקיבלנו בראשי פרקים בקובץ 
וורד", אמרה. "המלצות הוועדה משפיעות 
ועל  החולים  קופות  על  אקוטית  בצורה 
המבוטחים, ועד כה לא נשמע קולן בצורה 
מוסדרת והגונה. אנחנו מבקשים להשמיע 
קולנו ולא נענים. אנחנו מתכוונים להילחם 

ברפורמה בכל דרך אפשרית". 
במבנה  דבר  משנים  לא  כי  טענה  וילנר 
ואכן  במידה  וכך  הפרטיים,  הביטוחים 
שיש  אלו  של  מצבם   – ביטוח  כפל  קיים 
להם ביטוחים פרטיים לא צפוי להשתנות. 
"על פי המלצות הוועדה אסור לנו לשכנע 
אותם לשנות את מצבם, וכך כפל הביטוח 
מקווה  "אני  אמרה.  שהוא",  כמות  יישאר 
לכניסתה  תביא  אחידה  פוליסה  שיצירת 
של אוכלוסייה חדשה שעד כה לא הצליחו 
להגיע אליה, על אף שאני חושבת שזה לא 
שהמהלך ממילא לא יצא לפועל. הפוליסה 
אם  שגם  כיוון  אחידה,  תהיה  לא  לעולם 
המבטחים  רופאים  של  מוגבלת  כמות  יש 
באופן פרטי – עדיין לחברות יש הסכמים 

והדבר  ספציפיים,  רופאים  עם  מיוחדים 
משפיע על גובה ההשתתפות העצמית". 

"הציבור לא סומך 
על קופות החולים"

כפופות  ההמלצות  שכל  נשכח  "בל 
אגף  מנהל  שמש,  אלי  מזכיר  לתקציב", 
"בשל  באיילון.  בכיר  וסמנכ"ל  הבריאות 
מצב  רואה  לא  אני  הביטחוני  המצב 
ההמלצות.  את  תתקצב  אכן  שהמדינה 
בנוגע לכפל ביטוח – העם אמר את דברו. 
ל-45% מהאוכלוסייה יש ביטוח פרטי, על 
אף שיש לו כיסויים די טובים בבתי החולים, 
אבל הוא לא סומך עליהם. ביום מן הימים 
שישנו  רגולטורים  שינויים  להיות  עשויים 
לציבור  הביטוח  את  דרמטית  בצורה 
הביטוח  חברות  בעוד  החולים,  בקופות 

מציעות חוזה הכולל תנאים מובטחים". 
כדי  פרטית  פוליסה  רוכש  לא  "הציבור 
אלפי  כמה  שעולה  רפואי  ייעוץ  לקבל 
היא  המטרה  אלא  בודדים,  שקלים 
הוצאות  ועם  קטסטרופות  עם  להתמודד 
אלף  ל-140  מגיעה  שעלותם  טיפולים  על 
שקלים, ואין אותם בשב"ן", אמרה עצמון. 
מיליון  חצי  שעלותו  לטיפול  "כשמגיעים 
אוטומטי  באופן  פונה  המבוטח   – דולר 

לביטוח הפרטי". 
אבל  הקצה,  למקרי  נכונים  "הדברים 
מופנה  שהמבוטח  זה  שקורה  מה  בפועל 
מחברת  פיצוי  ומקבל  החולים  לקופת 
רוני לינדר-גנץ,  הביטוח", אמרה בתגובה 

כתבת בדה-מרקר ומנחת רב השיח. 

"אז שוועדת גרמן תפסיק לספר סיפורים 
מערכת  חיזוק  היא  שלה  שהמטרה 
הבריאות הציבורית, אלא בסופו של דבר 
ולהעלות  פרמיות  להפחית  היא  המטרה 

loss ratio", השיבה עצמון. 
"בסופו של דבר אנשים משלמים במערכת 
דבר  ומקבלים  אחד  דבר  עבור  הפרטית 
אחר", ציינה וילנר. "הסיבה לכך היא שיש 
שמאפשרת  ציבורית,  מקבילה,  מערכת 
את  שמממן  בצד  נמצאת  אני  זה.  את 
פרטיות  פוליסות  להם  שיש  המבוטחים 
באמצעות  הכיסוי  את  לממש  ומעדיפים 
הפוליסה  מכוח  פיצוי  לקבל  כדי  השב"ן 
 הפרטית. מדובר בכשל שצריך לטפל בו". 
במערכת  להתנגח  הוא  הפתרון  כך,  "אם 
עצמון.  שאלה  הפרטית?",  הבריאות 
הבעיה  שמקור  בכך  להכיר  "במקום 
במערכת  לטפל  הולכים  השב"ן,  הוא 
בשב"ן  לגעת  חוששים  כולם  הפרטית. 
כספים  החולים  לקופות  מכניס  זה  כי 
הציבורית".  המערכת  את   ומממן 

פרופ'  אמר  מלכ"ר",  הן  החולים  "קופות 
לדאוג  צריכים  אתם  "לכן  לוילנר.  רייסנר 
שהתקצוב הציבורי שלכם ישולם במלואו, 
ולא לנסות להעביר את המטופלים שלכם 
לרפואה הפרטית. צריך תמיד לחשוב איך 
לתת את המענה בתוך המערכת הציבורית, 
את  ולהשית  הבעיות  את  להסית  ולא 

ההוצאות על המערכת הפרטית". 

 "החולים פונים למערכת הבריאות הפרטית 
בלית ברירה, ולא מתוך בחירה"
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