פרק ד' :המלצות הוועדה ,עם המבט לעתיד
על רקע העדויות אותן שמעה הוועדה ועל רקע כישלון מדיניות תקצוב חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,אשר הביאה לידי שחיקת מקורות ותשתיות מערכת הבריאות בשנים האחרונות
ולהשלכות קשות על איכות זמינות ונגישות שירותי הבריאות לתושבים ,מוצגים בזה עיקרי
המלצות הוועדה.
כאמור ,ועדה זו הוקמה מכוח קואליציה רחבה של עשרות ארגוני חולים ,ארגון רופאי המדינה,
הסתדרות האחים והאחיות בישראל וארגונים חברה אזרחית נוספים .המלצותינו גובשו מתוך
ראיית זכאותם האזרחית הבסיסית של תושבי מדינת ישראל לשירותי הבריאות ,מכוח חוק
ביטוח בריאות ממלכתי.
עשרות רבות של עדויות חשפו בפנינו תמונת מצב מדאיגה המאיימת על המשך איתנותה של
מערכת הבריאות הציבורית בישראל .מצאנו כי המדיניות המתמשכת של "הרעבה תקציבית"
שהגיעה ל 20-מיליארד  ,₪הביאה לידי שחיקת מקורות ותשתיות מערכת הבריאות בשנים
האחרונות ולהשלכות קשות על איכות ,זמינות ונגישות שירותי הבריאות לתושבים והביאה
להפרת המחויבות של המדינה לתושביה ,כאשר אינה מספקת עוד שרותי בריאות באיכות סבירה,
בתוך מתן סביר ובמרחק סביר.
יש הכרח בשינוי מידי של סדר העדיפויות הלאומי תוך הקצאת תקציבי חרום לשיקום מערכות
הבריאות ותיקון מנגנוני התקצוב שלה.
אנו ,חברות וחברי הועדה ,תומכים במתווה המנהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות,
שהוגש לממשלה בחודש ינואר  ,2019עם הדגשים הבאים:
 .1הגדלת המקורות הציבוריים של מערכת הבריאות
 .1.1הקצאה תקציבית של  5מיליארד  ,₪כתוספת מיידית לבסיס תקציב משרד הבריאות
לשנת  - 2020זאת ליישום הצעת המחליטים שהוגשה לשולחן הממשלה על ידי המנהל
לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות ביום  ,17/01/19בתוספת תקצוב מידי
לתקנים של צוותי רפואה וסיעוד.
 .1.2הגדלת ההוצאה הציבורית לבריאות – גיבוש תוכנית לאומית רב שנתית אשר תגדיל
באופן שיטתי את ההוצאה הציבורית על בריאות כך שבשנת  2025הוצאה זו לא תפחת
מ 6.3%מהתמ"ג (הממוצע הקיים במדינות ה ,OECD -לעומת שיעור של  4.6%בישראל).
במקביל יש להפחית את נטל ההוצאה הפרטית של תושבי ישראל כך שתעמוד על 25%
מההוצאה הלאומית לבריאות.
 .2מנגנוני סל השירותים שבאחריות קופות החולים
 .2.1התאמת מנגנוני תיקצוב סל השירותים שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי לצורכי תושבי
ישראל – עדכון אוטומטי של המקורות ,שיכלול את המרכיבים הבאים:
א .עדכון דמוגרפי המעוגן בחקיקה לעלות סל השירותים הכלולים בחוק  -עדכון זה יביא
לידי ביטוי את מלוא הגידול הדמוגרפי ,כולל הזדקנות האוכלוסייה בכל שנה.
ב .מדד יוקר הבריאות אשר בחוק – שינוי הרכב המדד כך שייתן פיצוי מלא לגידול בשכר
עובדי מערכת הבריאות וכן בעלויות האשפוז.
ג .שיעור עדכון טכנולוגי שנתי  -תוספת שנתית בשיעור של  2%-1.5%מעלות סל
הבריאות.
 .2.2מנגנוני התמיכה בדיעבד בקופות החולים (הסכמי הייצוב)  -לצמצם למינימום את
מנגנוני התמיכה בדיעבד בקופות החולים עד לביטולם המוחלט בתוך  5שנים ,והטמעת
היקף התמיכה שבהסכמי הייצוב הנוכחים בעלות הסל לקופות.
 .3מנגנון עדכון סל השירותים שבאחריות משרד הבריאות (התוספת השלישית)
החל משנת  2020ייקבע מנגנון עדכון לתקציב התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,לפי סוג שירות ,לרבות מצבת התקנים העוסקים במתן השירות במשרד
הבריאות .במנגנון עדכון זה יש לכלול את גידול האוכלוסייה והזדקנותה ,עדכון מחירים
ועדכון טכנולוגי.
 .4תיקצוב מערך האשפוז
שיעור מיטות האשפוז בישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי ,תפוסת המיטות היא מהגבוהות
ביותר והשהייה הממוצעת – מהנמוכות ביותר .כפי שעולה מהממצאים והעדויות ,לשימוש

האינטנסיבי בתשומות המיטות הכלליות השפעה מרכזית על איכות השירות הניתן למטופלים
ושחיקה של המטפלים ,ומסביר במידה רבה את תופעת "הזקנה במסדרון" .על רקע המצוקה
הקשה והצורך להיערך לגידול והזדקנות האוכלוסייה ולעלייה בתחלואה הכרונית ,מומלץ כלהלן:
 .4.1תקצוב מידי של בתי החולים להבטחת יציבותם  -הכנסת גירעונות ,המוכרים בתוכניות
ההבראה של בתי החולים הציבוריים ,לבסיס התקציב שלהם ,כדי למנוע מצבים של
כיסוי גירעונות בדיעבד.
 .4.2הוספת מיטות אשפוז לבתי חולים כלליים  -הועדה ממליצה על תוספת מיטות מידית,
שתאפשר מתן ביטוי להזדקנות האוכלוסייה ותקצוב מלא של תקני צוותי רפואה וסיעוד
ושאר צוותים מקצועיים הנדרשים לצורך הפעלת המיטות.
 .4.3הקמת בתי חולים נוספים  -ביצוע מידי של החלטות הממשלה על הקמת בתי חולים
נוספים – אחד בצפון ואחד בדרום .זאת נוסף לתקצוב תוספת מיטות לבתי חולים
קיימים כמפורט לעיל.
 .4.4קביעת שיעור מינימלי למיטות אשפוז כלליות  -ייקבע כי החל משנת  2023שיעור מיטות
האשפוז הכללי ביחס לגודל האוכלוסייה לא יפחת מ 1.9-מיטות אשפוז ל 1,000 -נפש
ותקצוב מלא של תקני צוותי רפואה וסיעוד וצוותים רפואיים הנדרשים לצורך הפעלת
המיטות והקמתן.
 .4.5מיטות מסדרון ומיטות מחוץ לרישיון הקבוע במשרד הבריאות – כאמירה ערכית,
הוועדה דוחה מכל וכל את הפרקטיקה שהשתרשה במערכת הבריאות של 'מיטות
מסדרון' .הוועדה ממליצה לקבוע כיעד שהחל משנת  2023תיאסר בתקנות הפעלת מיטות
מעבר לרישיון המחלקה הקבוע במשרד הבריאות וכן תיאסר הצבת מיטות במסדרון.
 .4.6אשפוז ביתי וטיפולי בית – הגדלת הקצאת התקציב הייעודי לפיתוח שירותים של
אשפוזי בית כחלופה לאשפוז במערך האשפוז הכללי.
 .5תקני צוותי רפואה ,סיעוד ומקצועות בריאות נוספים ותכנון כוח אדם במערכת הבריאות
כפי שעולה מהממצאים והעדויות ,המטפלים והמטפלות במערך האשפוז והקהילה מתמודדים עם
עומסים קשים ושחיקה המובילים לפגיעה באיכות הטיפול בתושבי ישראל ,ואף ,לעיתים ,באובדן
החמלה הבסיסית כלפי המטופל/ת .כמו כן ,נכון להיום נוצר מצב פרדוקסלי בו ישנם בישראל
יותר רופאים ורופאות מתקנים לאנשי רפואה .על רקע המצוקה הקשה והצורך להיערך לגידול
והזדקנות האוכלוסייה ולעלייה בתחלואה הכרונית מומלץ כלהלן:
 .5.1עדכון תקני צוותי רפואה ,סיעוד ומקצועות בריאות נוספים ותקצובם בהתאם להמלצות
להגדלת שיעור מיטות האשפוז ,עדכון הגידול באוכלוסייה והגדרת הזמן הסביר לעיל.
 .5.2תכנון כוח אדם במערכת הבריאות– גיבוש ותקצוב תוכנית לאומית רב שנתית לתקנון כח
האדם במערכת הבריאות למתן מענה לפרישת רופאים אחיות וצוותים רפואיים,
למקצועות במצוקה ,לצמצום.
 .5.3להגדיל את תקינת צוותי רפואה ,סיעוד ומקצועות בריאות נוספים ,בהתאם לגידול
פעילות באופן רציף ,וללא רף המינימום של עליית היקף הפעילות ב – ( 10%הסכם
השכר עם האחים והאחיות) .היקף הפעילות האמבולטורית בבתי החולים עלה בהיקפים
גדולים ,ולא ניתן לכך מענה מספק בתקינה הקיימת.
 .6רפואת קהילה ובריאות הציבור
כפי שעולה מן הממצאים והעדויות ,התורים במערכת הבריאות הן במערכי האשפוז והן בקהילה
חורגים מעל ומעבר למה שנתפס "סביר" על ידי המטופלים והצוותים ,בכירי מערכת הבריאות
והמומחים .רפואת קהילה ובריאות הציבור הם הבסיס לשירותי בריאות ממלכתיים ולצמצום
פערים בפריפריה .אולם כפי שעולה מהממצאים והעדויות המחסור והעומס הקשה על הצוותים
בקהילה ובבריאות הציבור איננו מאפשר להעניק שירותי בריאות סבירים לתושבי ישראל .כמו כן,
השקעה ברפואת קהילה ובריאות הציבור תפחית עלויות למערכת הבריאות הציבורית ,על כן
מומלץ כלהלן:
 .6.1הגדרת סטנדרט לזמני המתנה ("זמן סביר") לרפואת משפחה ולרפואה יועצת בקהילה.
 .6.2הגדרה "זמן סביר" למפגש אצל רופא/ת המשפחה ,רפואה יועצת בקהילה ,צוותי
בריאות הציבור – זמן המפגש בין רופא/ה למטופל/ת הינו אבן בסיס לאיכות הטיפול
ושביעות רצון המטופלים .הוועדה התרשמה כי נכון להיום ,במקרים רבים ,הזמן
המוקדש למפגש הרפואי אינו מאפשר טיפול נאות .מכאן שהוועדה רואה חשיבות רבה.
ביישור קו עם הסטנדרטים הבינ"ל  ,המציינים פרק זמן של בין  12-15דקות.
 .6.3הגדרת סטנדרט של "מרחק סביר" בקהילה ובריאות הציבור  -הגדרה למרחק סביר
לרפואת משפחה ,לרפואה יועצת ,לבדיקות אבחון (כגון הדמיה) ,לקבלת טיפול רפואי

ולמתן שירותי בריאות הציבור .הגדרת מרחק סביר תביא לצמצום הפערים בין מרכז
לפריפריה.
 .6.4מעקב אחרי תורים במערכת האשפוזית והקהילתית  -הפעלת מערכי דיווח ומעקב אחר
תורים לרפואת מומחים ולניתוחים אלקטיביים וקביעת זמני המתנה מקסימאליים,
אשר מעבר להם יוכל המטופל לבחור כל רופא/ה או ספק שירותי בריאות לקבלת
השירות.
 .7בריאות הנפש
על פי הממצאים והעדויות ,מערך שירותי הבריאות למתמודדי הנפש הוזנח במשך שנים.
תשתיות האשפוז בחלק מהמוסדות אינן ראויות לשהות מטופלים ,תורי ההמתנה בקהילה
בלתי סבירים וגו' .הרפורמה בבריאות הנפש והמעבר מאשפוז לקהילה היא קריטית ויש
ליישם אותה באופן מלא ומידי ,תוך העברת התקציבים שכבר הוקצו לה וקביעת סטנדרטים
ל"זמן סביר" לשירותי בריאות הנפש.
 .7.1הגדרה ותקצוב "זמן סביר" למתן שירותי בריאות הנפש בקהילה  -החל מ 2020 -יקבעו
סטנדרטים לזמן המתנה "סביר" ,כמתחייב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והקצאת
תקציב ליישומם.
 .7.2הקמת מערך רפואת חירום בבריאות הנפש ותקצובו  -הקמת מערך למתן מענה במקרי
משבר (מד"א נפשי) והכשרת צוותים מטפלים להגעה והתערבות בבית .מערך רפואת
חירום בבריאות הנפש יצמצם את האשפוז וההגעה למיון תוגדר כאופציה אחרונה.
 .8הקמת גוף אזרחי למימוש ההמלצות – יוקם גוף אזרחי למימוש ומעקב אחר ההמלצות בו
ישבו נציגים מפורום הארגונים ,נציגי ועדת החקירה האזרחית ,וחברים ממועצת הבריאות.
הגוף שיוקם יקיים פעילות אזרחית לצד קידום ההמלצות במועצת הבריאות .משרד הבריאות
יגיש דיווחים לגוף זה וכן לוועדת הרווחה העבודה והבריאות בכנסת על אופן מימוש תוספת
התקציב שניתנה .

 2019 .9היא שנת ההזדמנות! אנו קוראים לאזרחי ישראל לצאת ולדרוש מן
הממשלה ליישם את ההמלצות ולעמוד בהתחייבויותיה ,כמתחייב בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי המושתת על עקרונות של שוויון ,צדק ועזרה הדדית.

