
,אנחנו לענייני בריאות, עכשיו: בני טייטלבאום 

,העניינים החשובים: עדי מאירי 

.ליאורה שמעוני שלום, כמובן: בני טייטלבאום 

מנהלת החטיבה, ל במשרד מבקר המדינה"סמנכ, ליאורה שמעוני

.שלום רב: לביקורת בתחומי חברה ורווחה 

את, מנהלת חטיבה במשרד מבקר המדינה: בני טייטלבאום 

כל שנה, תראי. לית שם בביקורת בתחומי חברה ורווחה"סמנכ

כנראה מאוד מופתעים, החורף מפתיע אותנו גם בבתי החולים

וחדרי, והמחלקות הפנימיות מלאות, מכך שיש גשם ויש חורף

חות כל השנים על מערכת"אתם כותבים דו, המיון מפוצצים

מה כתבתם למשל. לכתוב ולכתוב? לא, קצת מתסכל, הבריאות

ולכן המצב הוא כמו שהוא, ולא נעשה ולא יושם, ח האחרון"בדו

?עכשיו

הכל דיבורים
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רשת ב

:משרד מבקר המדינה - ליאורה שמעוני 

ח המבקר בנושא העומס בבתי החולים"דו

תוכנית:

:תאריך

:שעה

:רשת

:כותרת
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הנושאים האלה של נושאים של מצוקת, תראה: ליאורה שמעוני 

הם באמת, האישפוז הן בחדרי המיון והן במחלקות האישפוז

חות"יש דו, חות"נושאים ששבים וחוזרים אצלנו בהרבה מאוד דו

חות שבהם אנחנו"ויש דו, שאנחנו מתייחסים אליהם באופן מפורש

בפעם האחרונה שעסקנו. מזכירים שוב ושוב את אותו הנושא

.2011-ח ב"היה בדו, בנושא מצוקת האישפוז במחלקות הפנימיות

אנחנו הצבענו שם על בעיות מבניות שקיימות באופן, ח הזה"הדו

אנחנו שנה, באופן האישפוז והתיקצוב של המחלקות הפנימיות, ה

גם שם אנחנו, לפני כן גם דרך אגב עסקנו גם בחדרי המיון

על כשלים מבחינת האופן שבו מפעילים, הצבענו על בעיות מבניות

וגם השנה אנחנו עוסקים בשלב הזה ממש בימים, את חדרי המיון

,חות שבהם אנחנו מזכירים"אנחנו עוסקים בכמה דו, אלה

,חות חדשים"דו: עדי מאירי 

,חות חדשים שעדיין לא התפרסמו לציבור"דו: ליאורה שמעוני 

,2015אמורים להתפרסם במהלך חודש מאי 

?על מה: עדי מאירי 

ח אחד עוסק למשל בזכויות החולה המאושפז"דו: ליאורה שמעוני 

ששם אנחנו שוב חוזרים ואומרים שהמצוקה הקשה, ובכבודו

גורמת בסופו של דבר לפגיעה בזכויות של, שקיימת בנוגע לאישפוז

היא גורמת גם, אבל יותר מכך, והפגיעה בכבוד שלו, החולה

ואמרו לנו את זה גם רופאים, ועלולה לגרום, בסופו של דבר



,בכירים לרבות רופאים שהם מנהלים של חדרי מיון בבתי החולים

.בטח ובטח לסבל, לנכות, היא עלולה לגרום למוות

,ובמקרים הפחות קיצוניים, זה במקרים הקיצוניים: עדי מאירי 

?והיקף טיפול שהוא מה, וטיפול, רמה

באמת זה, באמת באופן הקיצוני ביותר, ברמה: ליאורה שמעוני 

וזאת משום כך שבעצם החולים לא. עלול לגרום למוות ולנכות

לא מקבלים הן. מקבלים את מלוא הטיפול שהם זקוקים לו

כיוון שיש. והן מבחינת האיכות של אותו טיפול, מבחינת הכמות

משך השהייה של החולים בחדרי, מצוקה קשה מאוד בחדרי המיון

הוא קצר באופן משמעותי ממשך השהייה שמקובל בכלל, המיון

הממוצע עומד, אנחנו בדקנו וראינו, למשל אצלנו הממוצע. בעולם

הוא עומד. די.סי.אי. ימים בעוד שבעולם בעולם במדינות האו4על 

ואז החולה נשלח, משך השהייה הוא קצר, כלומר.  ימים8על 

,הביתה

?מי אשם בזה: בני טייטלבאום 

כשהוא חוזר לבית, והוא חוזר, נשלח לטיפול בקהילה: עדי מאירי 

,אז לא רק שהוא חוזר עם מחלה שהיא יותר קשה, החולים

אלא שהוא עלול להיות, ויותר מסוכנת ויותר גורמת לו לסבל

,כן בחדרי המיון, קורבן שוב ושוב להידבק עוד במחלות נוספות

,תראה? מי אשם בזה. והן אחר כך אם הוא מאושפז בחדרי המיון

,כמה וכמה, יש כאן, אנחנו



.רק הכסף, אל תגידי לנו שרק התקציב: עדי מאירי 

אין דבר, בסופו של דבר, תראי, אז נכון, בואי: ליאורה שמעוני 

.אבל השאלה במה אנחנו מדברים. הכל זה כסף. שהוא לא כסף

היא בעיית היעדר כוח, צוואר הבקבוק המרכזי בבעיית האישפוז

מומחים, אנחנו מדברים בעיקר על רופאים מומחים. אדם מספיק

ולשמחתי אני יכולה, אנחנו הצבענו על הקושי הזה, לרפואה דחופה

,קי אור'ר אור ג"וועדה בראשות ד, שגם הוקמה וועדה, להגיד לך

שהצביעה על כך שנחוץ להרחיב את מספר המומחים ברפואה

וועדת גרמן שעשתה עבודה גדולה.  תקנים לפחות280-ב, דחופה

אימצה את, במהלך שנת אלפיים, 2014מאוד במהלך שנת 

אימצה גם את הצורך, וועדת אור, ההמלצות של וועדת אור

לפי ההמלצות של וועדת, נתנה אפילו, להגדיל את תקציב הבריאות

וכן צריך, צריך להגדיל את מספר המיטות, ושל וועדת גרמן, אור

כאשר הוועדה, 2015להגדיל את תקציב הבריאות כבר בשנת 

המליצה על תוספת של מיליארדים לפחות שניים וחצי מיליארד

לא תוספת יחודית חד פעמית אלא לבסיס. לבסיס התקציב, שקל

אנחנו הגענו למצב שכרגע, אבל לצערנו כולנו יודעים. התקציב

וכל התהליך וכל ההמלצות של וועדת, אנחנו נמצאים לפני בחירות

,לא אושרו בממשלה, עדיין לא נדונו, גרמן בסופו של דבר

,זה אנחנו החולים שבאים לשם, ומי שנדפקים: עדי מאירי 

,נכון: ליאורה שמעוני 



ותוקעים אותנו, ובקושי שמים עלינו, ואין לנו מקום: עדי מאירי 

,במקרה הרע בכלל לא מקבלים אותנו, במקרה הטוב במסדרון

אז למה לעזעזאל הדברים לא, משחררים חולים לפני הזמן

כבר נעשו? מיושמים ולא מופנמים ולא משתנים לאורך השנים

?למה מחכים. חות בעניין הזה"דו

למה, זאת בדיוק הבעיה, מחכים? למה מחכים: ליאורה שמעוני 

,אנחנו מצביעים פעם? גם אנחנו שואלים למה אתם מחכים. מחכים

ופעם אנחנו רואים את זה, ח כזה"ח כזה ובדו"פעמיים שלוש בדו

בכל, ופעם אנחנו רואים את זה מההיבט התקציבי, מההיבט המבני

ח נוסף שאנחנו עושים השנה"וגם בדו, פעם אנחנו רואים את זה

,ח שיעסוק בתקציב הבריאות"דו, ואמור להתפרסם גם בחודש מאי

,גם שם אנחנו שמים דגש שוב ושוב על כך שבסופו של דבר

המה שהוא, האיכות הטיפול שלו נפגעת. החולה הוא זה שנפגע

,והוא נשלח הביתה לפני הזמן. צריך לקבל הוא לא מקבל

שמים אותו כמובן כולנו, במחלקות האישפוז פוגעים בכבוד שלו

כבר אפילו במסדרון, יודעים במסדרונות מה שאנחנו שומעים היום

,אנחנו הצבענו על מצוקה קשה מאוד בחדרי המיון. אין מקום

רואים את התוצאה כאשר שרשרת, והנה אנחנו רואים את התוצאה

של אמבולנסים מחכה לפני חדר המיון כדי שיהיה מקום להכניס

.ולאשפז את אותו חולה

,שימי את האצבע על מי שלאורך השנים צריך לומר: עדי מאירי 



ולא, כי זו בעיה שלאורך השנים אמורים ליישם, לא רק עכשיו

.מיישמים

ולמי. הבעיה היא בראיה המערכתית, הבעיה היא: ליאורה שמעוני 

אי, הראיה המערכתית כמובן של הממשלה? יש ראיה מערכתית

,אפשר לתלות רק את הפתרון בכך שמשרד הבריאות  יקים וועדה

אי אפשר אפילו לכרוך את הבעיה בכך שהתקציב. והוועדה תמליץ

הראיה צריכה, זה לא מספיק, בסיס התקציב יגדל, הבריאות

החולה שמגיע אל, מדובר כאן על שרשרת, להיות ראיה כוללת

.הוא החולה שבסופו של דבר מגיע למחלקת האישפוז, חדר המיון

חדרי המיון מבלי שאנחנו פותרים, ב, אי אפשר לטפל במחלקת ב

מה קורה... מבלי שאנחנו , גם את הבעיה לאורך כל השרשרת

וגם מבלי שאנחנו מטפלים גם במה שקורה, בתוך המחלקות

גם בקהילה זה מעגל אחד גדול שצריכה להיות לו ראיה. בקהילה

,ראיה שונה. אחרת

אני רוצה לקרוא לך את, אז ליאורה שמעון: בני טייטלבאום 

אכן קיים, אני מבקש את התייחסותך, תגובת משרד הבריאות

במיוחד, נדרשת לה תוספת משאבים, עומס על מערכת האישפוז

משרד הבריאות שם את הטיפול הרפואי בחדרי, בחדרי המיון

בוצעה, המיון כאחד מהיעדים המרכזיים לקידום בשנה הקרובה

אנו נוקטים פעולות לטווח, היערכות לתחלואת חורף מבעוד מועד

ובטווח הארוך מכינים תוכנית מקצועית משותפת למשרדי, קצר



מה את אומרת, הבריאות האוצר ושתובא לאישור הממשלה הבאה

? ...על התגובה הזו

לו רק היתה, תגובה מצויינת, תגובה מצויינת: ליאורה שמעוני 

,האפקטיביות, מביאה גם למשהו תכליתי

,לאורך השנים... שחוזרת : עדי מאירי 

מה זה למשל פתרון פתרון לטווח, תשמע, כן: ליאורה שמעוני 

שזה? מה הטווח הקצר. אנחנו עכשיו נמצאים בטווח קצר? הקצר

זה אומר שחדרי המיון נמצאים? מה זה אומר. הטווח המיידי

. אחוז תפושה200 והגענו אפילו עד 150בתפושה מטורפת של בין 

.יש כלים שאפשר לנקוט אותם? מה צריך לעשות במקרים כאלה

אני מאמינה שאולי הם בוחנים משרד הבריאות ובתי החולים

החזרה של רופאים, למשל ביטול של חופשות, בוחנים אותם

פינוי של חולים שאפשר לפנות אותם לבתי חולים, מהשתלמויות

יש כלים שהם צריכים להיות הכלים שבארגז הכלים, גריאטריים

,בסופו של דבר... שנמצא כאשר אתה נמצא 

,כי אנחנו לקראת עדכון החצי, אז לסיום, אז לסיום: עדי מאירי 

,למה לדעתך בארץ הנושא הזה כל כך בשוליים לאורך כל השנים

הוא, שם אובמה לקח את זה, לעומת להבדיל בארצות הברית

והוא מקדם הרבה מאוד נושאים בתחום, מקדם חוק בריאות

נשמע את עדכון, בואי נפסיק כאן? את יודעת מה. הבריאות

.ולאחר העדכון את תשיבי לשאלה הזו, החדשות מירושלים



)עדכון חדשות. (ליאורה גושן בבקשה: בני טייטלבאום 

ל"סמנכ, ליאורה שמעוני את עדיין איתנו, תודה: עדי מאירי 

מנהלת החטיבה לביקורת בתחומי חברה, במשרד מבקר המדינה

חות גם שכבר נעשו במשרד"ואת סיפרת לנו קודם על דו, ורווחה

על ההיקף של הטיפול, על הרמה, המבקר על מצוקת האישפוז

,חות נכון"וגם על שני דו, ועל הפגיעה בחולים בשורה התחתונה

,שניים שאת עובדת עליהם

מזכירים בהם, לפחות שניים שאנחנו מזכירים, כן: ליאורה שמעוני 

.של מצוקת האישפוז, גם את התוצאה ואת ההשלכה של ה

,נכון: עדי מאירי 

...והן בנושא תקציב , הן בנושא זכויות החולה: ליאורה שמעוני 

,אז אני אחזור על השאלה מלפני עדכון החדשות: עדי מאירי 

שאלתי אותך למה לאורך השנים הנושא הבריאותי ואנחנו החולים

,בין הנמוכות שיש, נמצאים בעדיפות, שנזקקים לשירותי הרפואה

?בניגוד לארצות ברית למשל

צריך להביא דבר אחד, אני לא יכולה, תראי: ליאורה שמעוני 

ראשית האתגרים של מדינת ישראל שונים מאתגרים. בחשבון

וגם מהאתגרים של ארצות, אחרים של מדינות אחרות בעולם

אי אפשר לזלזל במערכת, אבל יחד עם זאת. הברית הגדולה

מערכת הבריאות בישראל היא מערכת בריאות. הבריאות בישראל

היא חוק בריאות ממלכתי עשה, היא ברמה גבוהה מאוד, ציבורית



,הוא נותן זכויות רפואיות לכל אזרח ואזרח, מהפכה שלמה

,אבל כל מה שאת אומרת: עדי מאירי 

וזה עדיין אפילו בארצות הברית עדיין לא הגיעו: ליאורה שמעוני 

,למקום הזה

לא רלוונטי כשמגיע חולה ואי, כל מה שאת אומרת: עדי מאירי 

ואז חס, כשצריך לשחרר אותו לפני הזמן, אפשר לקבל אותו

.וחלילה זה מחמיר את מצבו

המדיניות היא מדיניות, כמדיניות, כלומר. נכון: ליאורה שמעוני 

אלא מה, זה מדיניות שרואה את טובת החולה לנגד עיניה, חיובית

אם זה, לא מיישמים, כאשר רוצים ליישם, שבסופו של דבר

צריך. בגלל שיטת התיקצוב, מבחינת התקציבים שלא מספיקים

ח על"על זה אנחנו גם מדברים גם בדו, שיטת התיקצוב, להבין

ושמה יש גרעון מובנה, היא שיטה בעייתית, תקציב הבריאות

צריכה להיות ראיה, וכדי להתמודד איתו. שצריך להתמודד איתו

כמו, היות שמסגרת התקציב היא מסגרת מוגבלת. ממלכתית כוללת

ובסופו של, היות שתקציב הבטחון הוא כזה גדול, שאנחנו יודעים

דבר גם תקציב הבריאות הוא התקציב השלישי בסדר גודלו

אבל עדיין הראיה. הוא לא תקציב קטן, מבחינת משרדי הממשלה

ברמת, הפכה להיות ברמה ממלכתית, וקביעת סדרי העדיפויות

ולכן וועדת גרמן עשתה כאן צעדים מאוד מאוד. הממשלה

לרבות לרבות ההחלטה להקים רשות אישפוז שצריך, משמעותיים



והיא, רשות בריאות סליחה, לראות מה ילד בסופו של דבר

אמורות לגעת בחולאים, ההמלצות של וועדת גרמן, אמורה

חות"הדו. הבסיסיים שאנחנו הצבענו עליהם לאורך כל השנים

שימשו כתשתית וכחומר, שאנחנו עשינו במהלך השנים האחרונות

אני מקווה שבאמת בסופו של. לתוכנית עבודה עבור וועדת גרמן

אבל עדיין. זה גם יבוא לידי ביטוי ויהיו תוצאות חיוביות, דבר

והוא צריך, כאשר מגיע חולה למחלקה הפנימית ואין שם מקום

,לקבל לקבל את  מלוא השירות ומכניסים אותו למחלקה אחרת

והצוות הרפואי שנמצא באותה מחלקה, ולא ברור איפה הוא נמצא

אז, הוא לא הצוות המתאים, אחרת ולא המחלקה המיועדת לו

מכיוון שאין, וכאשר חולה צריך להיות בטיפול נמרץ, החולה נפגע

...והוא נמצא במחלקה הפנימית , מקום במחלקות הטיפול נמרץ

אז, ולא בטיפול שהוא מיועד לקבל, באיזה שהוא טיפול מוגבר

אי אפשר לעשות, זה אין, אין. האיכות בטיפול מן הסתם תיפגע

,קסמים

,אין קסמים: בני טייטלבאום 

,בדיוק: ליאורה שמעוני 

,ליאורה שמעוני: בני טייטלבאום 

.אי אפשר לעשות קסמים: ליאורה שמעוני 

אני יוצאת פסימית, נהיה מפחיד להיות חולה: עדי מאירי 

,מהשיחה



,נהיה בריאים: ליאורה שמעוני 

,שנהיה בריאים: בני טייטלבאום 

.שכולנו נהיה בריאים: עדי מאירי 

מנהלת חטיבה במשרד מבקר, ליאורה שמעוני: בני טייטלבאום 

,לית במשרד מבקר המדינה"ואת סמנכ, המדינה

,כן: ליאורה שמעוני 

,מנהלת החטיבה לביקורת בתחומי חברה ורווחה: בני טייטלבאום 

,תודה רבה לך על הדברים

,תודה: עדי מאירי 

,שלום שלום, תודה לכם: ליאורה שמעוני 

עמית, ובני תגובה אחת לפני הפרסומות בעניין הזה: עדי מאירי 

.די.סי.אי.בטבלת הוצאה לאומית לבריאות בארצות האו, כותב לנו

אתם יכולים לראות שישראל, לפי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה

וכותבת לנו, וזה בהחלט לא מעודד, נמצאת במקום נמוך מאוד

אבל הקופות מתחרות, הכל נכון, הילית קרן על חיסוני שפעת

3-החיסון טוב ל, ביניהן מי תחסן יותר מבוטחים בחיסון שפעת

מתחילים לחסן בספטמבר במקום, חודשים על פי משרד הבריאות

זה נקודה, נכון, וכך כל שנה יש לחץ בינואר פברואר, בנובמבר

.חשובה

.נכון: בני טייטלבאום 

?אתה אגב מחסן את ילדיך: עדי מאירי 



.לא: בני טייטלבאום 

,אז אני כל שנה בהתלבטות הזאת: עדי מאירי 

?מה זה מתלבטת? ומה את מחליטה: בני טייטלבאום 

ויש מקרים שבהם, שלעיתים כן ולעיתים לא, זהו: עדי מאירי 

כך שזה לא תמיד משנה ומשפר, ועדיין חולים, אנחנו כן מתחסנים

אני שואל את, כותב לנו יצחק פרידמן ממושב שפיר, את המצב

עצמי מה יקרה בבתי החולים אם חלילה תהיה רעידת אדמה עם

לפעמים מצוקת האישפוז. או חלילה מלחמה קשה, הרבה נפגעים

נראה לי שייאלצו לשים חולים על גגות בתי החולים וכנראה גם

.גם אני חשבתי על זה האמת. המקום הזה לא יספיק

,אותנו... אל , זה תחזית אפוקליפטית משהו: בני טייטלבאום 

,אבל עדיין המצב, כן: עדי מאירי 

.כנראה? מה נגיד, אני מתאר לעצמי שנערכים: בני טייטלבאום 

בוא נסכם שחשוב שהמצב יהיה יותר על סדר היום: עדי מאירי 

ושגם, ושידאגו יותר לחולים ושלכולם יהיה מקום, של הממשלות

רמת הטיפול שזה לא פחות חשוב שהיא תהיה טובה כמו שצריך

.לכל חולה וחולה

.נכון: בני טייטלבאום 


