מערכת הבריאות בישראל
"לבריאות הציבור ,אין חסים פה על ממון.
אין דבר יקר בעד גני העם ,הרבית משתלמת בדורות הבאים".
אלטנוילנד ,בנימין זאב הרצל.

תפקידה של מערכת הבריאות היא לדאוג לבריאותם של כלל אזרחי המדינה ,ללא קשר ליכולתם הכלכלית או מיקומם הגאוגרפי.
מערכת הבריאות בישראל היא מהטובות בעולם ,עם זאת בעשרות השנים האחרונות היא סובלת מתהליכי ייבוש ,הזנחה והפרטה
המביאים אותה אל עבר משבר חריף.

הייבוש התקציבי הוביל לפגיעה חמורה באיכות שירותי הבריאות ובזמינותם .בתי החולים נמצאים בתפוסה של  96%לעומת 75%
במדינות ה .oecdמערכת האשפוז בישראל היא השנייה בצפיפות מבין מדינות ה .oecdהראשונים להפגע מכך הם תושבי הפריפריה
שסובלים מזמינות נמוכה יותר של שירותי הבריאות ומאחוזי תמותה גבוהים יותר.

* גרפים מתוך "כלכליסט" ,אדריאן פילוט4.2.2019 ,

בין השנים  1995-2014עלתה ההוצאה הפרטית מ 2,247-שקלים (במחירי  )2014ל 3,634-שקלים לשנה– שיעור גידול שנתי ממוצע
של  2.6אחוזים ,לעומת גידול של  1.5באותה תקופה בהוצאה הציבורית.

ממשלת ישראל משקיעה בבריאות כ  4.6%מהתל"ג אל מול ממוצע של  5.7%במדינות המפותחות (.)oecd

כדי לחלץ את מערכת הבריאות מהמשבר יש להגדיל את ההוצאה הציבורית .הגדלת מס הבריאות באחוז ויצירת
מס מקביל של המעסיק בגובה חצי אחוז ייביאו כל שנה למערכת הבריאות תוספת של  4.6מיליארד שקלים.
הכסף ישמש לצעדים הבאים:
« שיפור איכות וזמינות השירותים במערכת הציבורית .קיצור תורים ע"י הפעלת "משמרת שניה" בבתי החולים והעסקת רופאים
במתכונת "פול טיימר".
« תוספת קבועה הצמודה למדד לסל הבריאות ע"ב שלושה מדדים :יוקר מחייה ,דמוגרפיה וטכנולוגיה.
« השוואת המיטות והתקנים לממוצע ה.oecd
« כינון ביטוח סיעודי ציבורי לכלל אזרחי ישראל.
« יצירת תכנית לאומית להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסיה :תוספת מיטות ותקנים ,הקמת מסגרות טיפול המשך קהילתיות
וביתיות ,השקעה בכוח אדם מיומן סיעודי.
« קביעת סטנדרט סביר ומדויק לאספקת שירותי בריאות שונים ,והטלת סנקציות על חריגה ממנו.
« טיפול יסודי בכח האדם של מערכת הבריאות -ישראל היא שיאנית ברופאים בוגרי תעודה בחו"ל ( ,)60%לכן יש ליצור יותר תקנים,
להכשיר יותר סטודנטים לרפואה בישראל ,ולדאוג לויסות מרכזי של ההתמחויות לפי צרכי המערכת.
« חיזוק רפואת הקהילה והרפואה המונעת.
« חיזוק מערכת הרפואה בפריפריה
« שינוי שיטת התקצוב של מערכת הבריאות במטרה למנוע גרעונות מובנים.

