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רזניקרו

r1ore,1rp 3cqrשבקלותטוב,סוףעםסיפורהו

לפניאחרת.להסתייםיכולהיה

חי־אישהובהלכשבועיים

נוך

$TS1$חינוך$TS1$

$DN2$חינוך$DN2$הכפריםאחדתושב63בן

המיוןלחדרשבגליל,הדרוזיים

בנהריה,לגלילהרפואיבמרכז

ומהירהחריפההידרדרותבגלל

הקוגניטיבי.במצבו

םי.טי,בדיקתכוללבדיקות,סידרתעברס״פ

במוחו.ומפושטגדולממאירגידולהתגלהשבה

)המח־ראשלניתוחיבמחלקהתחילהאושפזהוא

לקה

$TS1$המחלקה($TS1$

$DN2$המחלקה($DN2$)רפואילבירורהחוליםבביתהנוירוכירורגית

האבח־אתאישרהאשרmriבדיקתועברמקיף,

נה:

$TS1$:האבחנה$TS1$

$DN2$:האבחנה$DN2$סרטני.גידול

הרו־המליצוהסופית,האבחנהשהתקבלהלאחר

פאים

$TS1$הרופאים$TS1$

$DN2$הרופאים$DN2$לכריתתניתוחבהקדםלבצעשישבמחלקה

הני־בוצעשעברבשבועראשוןביוםואכן,הגידול.

תוח

$TS1$הניתוח$TS1$

$DN2$הניתוח$DN2$המחלקהמנהלסוסטיאל,ז׳אןפרופ׳ידיעל

בנהריה.החוליםבביתהנוירוכירורגית

מתקדמת:בטכנולוגיהשימושנעשהבניתוח

הגידולרקמתובסימוןמיקרוסקופיבניווטשימוש

כתוםצבעלההמקנהמיוחדת,תרופהבאמצעות

המנתחלרופאמאפשרתזוייחודיתטכנולוגיהזוהר.

שצריךהרקמותאתיותרהרבהטובבאופןלזהות

הרקמותואתבכתום(,)שצבועותבניתוחלהסיר

להיזהר.צריךבהןשמפגיעההבריאות,

תפקודישנפגעובליהגידולבשלמותהוסרכך

למחרתבמחלקה,הרופאיםלדבריהחולה.שלהמוח

להתנייר,החלוכברמלאהלהכרהשבהואהניתוח

והחלמהשיפורשלברוריםסימניםמראההואומאז

המקרהשלהטובסופואתלביתו.השתחררוכבר

לפ־השבועשאמרוס״פ,שלילדיולהסבירהיטיבו

רופ׳

$TS1$לפרופ׳$TS1$

$DN2$לפרופ׳$DN2$:אבא״.אתלנו״החזרתםוסטיאל

השתנתה"טכנו"התדמית
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העוב־טוב.הסתייםהזההסיפורבמקרהלאאבל

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$,בהצלחהלעבוריכולהיההגליל,תושבשס״פ

החוליםבביתדווקאהניתוחאתקצרהכהובהתראה

לאערמאליה.מובנתאינהכללבנהריה,המקומי

החוליםלביתכמקובל,לנדוד,נאלץהיההואמזמן

הארץ.במרכזגדוליםחוליםלבתיאובחיפהרמב״ם

לפנירקנפתחהבנהריהראשלניתוחיהמחלקה

לאחרקרהזה2013בפברוארמשנתיים,יותרקצת

הממשלתיהחוליםביתמנהלשלממושךמאבק

אתלקבלשהצליחברהום,מסערד״רבנהריה,

ולגייסלפתיחתההבריאותמשרדהנהלתאישור

למימונה.שקליםמיליון10מ־יותר

ציוןהיאהמחלקהפתיחתכיספקאיןכברהיום

ביש־הציבורייםהחוליםבתיעבורמשמעותידרך

ראל:

$TS1$:בישראל$TS1$

$DN2$:בישראל$DN2$שנפתחהראשלניתוחיהראשונההמחלקהזו

לניתוחיהמחלקותואחתשנה,40זההארץבצפון

בעש־בארץבכללשהוקמוהחדשותהבודדותראש

רות

$TS1$בעשרות$TS1$

$DN2$בעשרות$DN2$עלהאוזןאתלסברכדירקהאחרונות.השנים

החולים,ביתשלפנימייםנתוניםלפייעילותה

חולים,002,1מ־יותרבהוטופלונותחונפתחהמאז

בסוריה,מהקרבותראשנפגעיהם100כ־מתוכם

מסתמנתהמחלקהכינראהצה״ל.ידיעלשהובאו

נוסףכצעדחשוב,פחותולארפואי,הצלחהכסיפור

הצפון.לתושביבמיוחדבפריפריה,הרפואהלחיזוק

בביתמהותייםלשינוייםהובילההמחלקה״הקמת

בעיניתדמיתוואתתפקודואתשמשנההחולים,

מביאה״היאסוסטיאל,פרופ׳מסבירבצפון״,הציבור

הנוירולוגיההאורתופדיה,הכירורגיה,להתפתחות

הציבורכללאתמשרתוזההחולים,בביתוהדימות

טיפול״.כאןלקבלשמגיע

לשי־הביאהאכןבנהריהכאןהמחלקה״הקמת

פור

$TS1$לשיפור$TS1$

$DN2$לשיפור$DN2$הטראומה״,בנפגעיהטיפולבאיכותדרמטי

הקמ־״עדברהום,ד״רהחולים,ביתמנהלמוסיף

תה

$TS1$הקמתה$TS1$

$DN2$הקמתה$DN2$תוךמרוחקיםחוליםלבתימועבריםהיוחלקם

המקוםקרןאתמעלהגםהמחלקהחיים.סיכוןכדי

ביתאתאחרתלתפוסולציבורלרופאיםוגורמת

כולו״.החולים

הב־משרדבבעלותנמצאבנהריההחוליםבית

ריאות,

$TS1$,הבריאות$TS1$

$DN2$,הבריאות$DN2$האחרונהובשנהאשפוזמיטות700כ־בויש

שנהבכלאדם.בניאלף13כ־בוהמיוןלחדרפנו

במרפאותומטופליםניתוחיםאלף14כ־בומבוצעים

חולים.אלף170כ־החוליםביתשלהחוץ

דבר"כפכאקדמית״מהנקה
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פרופ׳לזכותלזקוףצריךהמחלקההצלחתאת

הג־רמב״ם,החוליםמביתלעבורשבחרסוסטיאל,

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$פרופ׳במדינה.ומהגדוליםהארץבצפוןביותר

לי־אתוסייםבצרפתוגדלנולד57בןסוסטיאל,

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$23בגילכברבטולוזבאוניברסיטההרפואה

התמחההוריו,בעקבותלישראלשעלהלאחר

מכןולאחררמב״םהחוליםבביתבנוירוכירורגיה

המוחייםהדםכלישלבמיקרוכירורגיההשתלם

שבצרפת.ליוןבעירהנוירוכירורגיבמרכז

מנהללסגןהתמנההואברמב״םכעשורלאחר

המור־הניתוחיםתחוםאתאז״ריכזתיהמחלקה.

כבים

$TS1$המורכבים$TS1$

$DN2$המורכבים$DN2$כוללמתקדמות,ניתוחיותשיטותוקידמתי

כרי־ניתוחיחוליות,החלפתשלמורכביםניתוחים

תת

$TS1$כריתת$TS1$

$DN2$כריתת$DN2$עמודשלמיקרוכירורגייםוניתוחיםגידולים

סיפר.השדרה״,

המחלקהלמנהלסוסטיאלפרופ׳שלמינויועם

הבכירלסגלהצטרףהואבנהריה,הנוירוכירורגית

המסונפתבצפת,לרפואההחדשההפקולטהשל

הט־הוראתאתמרכזוהואבר־אילן,לאוניברסיטת

ראומה

$TS1$הטראומה$TS1$

$DN2$הטראומה$DN2$בפקולטה.והנוירוכירורגיה

ארב־בכירים,רופאיםארבעהמונההמחלקהצוות

עה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$נמרץ,לטיפולמומחיתרופאהמתמחים,רופאים

אחיות.28וכ־מומחה(שאינו)אבלותיקבכיררופא

הרובבמחלקה,בשנהניתוחים600מ־יותרמתוך

שביתמאחרזאתחירוםניתוחיולאמתוכנניםהיו

הבריאותמשדרידיעלמוכראינובנהריההחולים

לטראומה״,רפואיכ״מרכז־עלבצה״להרפואהוחיל

שא־איכילוב,אושיבארמב״ם,החוליםבתידוגמת

ליהם

$TS1$שאליהם$TS1$

$DN2$שאליהם$DN2$ביותר.הקשיםהפצועיםעדייןמופנים

בתש־מצוידתהמחלקהסוסטיאל,פרופ׳לדברי

תית

$TS1$בתשתית$TS1$

$DN2$בתשתית$DN2$כוללביותר,וחדשניתמתקדמתטכנולוגית

בעולם,המתקדםמהדגםתוך־ניתוחילניווטציוד

סי.טיעםתוך־ניתוחידימותפיעלניווטיכולת

שדרה.עמודבניתוחיניווטויכולתהניתוח,בחדר

הטכנולו־בחזיתמתמקדתמפרט,הואהמחלקה,

גיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$,זעיר־פולשנייםניתוחיםעלבדגשהניתוחית

האזורשלפתיחהללאשמבוצעיםאנרוסקופיים

לנקברקאופטיסיבהחדרתבאמצעותאלאהמנותח

בגב(.אובאף)בגולגולת,ספוריםמ״משל

המנתחלרופאשמאפשרהואהאופטיהסיב

אתמצלם)הסיבהניתוחאתראתמקרובלראות

בחדרהרופאלצדמסךעלשמוקרןהניתוחאזור

מכ־באמצעותעצמוהניתוחאתולבצעהניתוח(

שירים

$TS1$מכשירים$TS1$

$DN2$מכשירים$DN2$האופטי.לסיבשמוצמריםזעירים

לצורךהשארביןמתבצעיםאלהזעיריםניתוחים

להסרתניתוחיםתוך־גולגולתיים,גידוליםהסרת

בפ־לטיפולוניתוחיםהגולגולתבבסיסגידולים

ריצות

$TS1$בפריצות$TS1$

$DN2$בפריצות$DN2$הדיסק.כריתתידיעלהשררהבעמודדיסק

אקדמיתלמחלקהנחשבתגםבנהריה״המחלקה

מלמדת״היאסוסטיאל,פרופ׳מתגאהדבר״,לכל

המע־במסגרתמחקריםומבצעתלרפואהסטודנטים

בדה

$TS1$המעבדה$TS1$

$DN2$המעבדה$DN2$לפרסומיםזכושכברלה,הצמודבסיסילמחקר

תחרותיים.מחקרולמענקי

קיבלהכברהמחלקההצעיר,גילהחרףכן,״כמו

הרפואיתההסתדרותשלהמדעיתהמועצההכרתאת

המ־המועצהשל)ההכרהמתמחיםהכשרתלצורך

דעית

$TS1$המדעית$TS1$

$DN2$המדעית$DN2$שנותששמתוךלחמשהיאבנהריהבמחלקה

לקבלכדילעבורצריךבארץשרופאההתמחות

ר״ת״.הראש;ניתוחיבתחוםורשמיתמלאההתמחות

עמוד 1



גםבנהריהבמחלקהניתןהאחרוניםבחודשים

לשי־שנחשבמוח,צנתורישלוחיוניייחודישירות

רות

$TS1$לשירות$TS1$

$DN2$לשירות$DN2$מבתיבחלקרקשניתןביותרמתקדםרפואי

בארץ.החולים

ברפואה,יחסיתחדשתחוםהואמוחצנתורי

)במ־מוחיותבמפרצותהטיפולבאספקטבמיוחד

קרים

$TS1$במקרים($TS1$

$DN2$במקרים($DN2$,אוהחולהחייאתלהציליכולהטיפולאלה

שלובמומיםקשה(מוחיתפגיעהלצמצםלעיתים

השדרה.עמודושלהמוחייםהדםכלי

המ־בנהריה,המוחצנתורישירותלפתיחתעד

ענה

$TS1$המענה$TS1$

$DN2$המענה$DN2$בחי־רמב״םהחוליםבביתהיהבצפוןהיחיד

פה

$TS1$בחיפה$TS1$

$DN2$בחיפה$DN2$הפניות,בעומסלעמודיכולהיהתמירשלא

הארץ.במרכזלטיפולהופנומהמטופליםחלקולכן

פולשניתלנוירו־רריולוגיההחדשההיחידהאת

אחדנחשבשכברג׳השאן,שאדיר״רמנהלבנהריה

בנה־החוליםלביתועברזהבתחוםבארץהבולטים

ריה

$TS1$בנהריה$TS1$

$DN2$בנהריה$DN2$אביב.בתלאיכילובהחוליםמבית

הצ־כברהאחרונים״בחודשיםג׳השאן,ר״רלדברי

לחנו

$TS1$הצלחנו$TS1$

$DN2$הצלחנו$DN2$לאוכלוסיית7/42מענההנותןשירותלהקים

נוירולוגיהצוותעםפעולהשיתוףבאמצעותהגליל

בטבריה״.ופוריהבצפתזיוהחוליםבבתי

בוצעו2015תחילתמאזהמחלקה,נתוניפיעל

במח־מוחיבשבץלטיפולדחופיםצנתורים12כבר

לקה,

$TS1$,במחלקה$TS1$

$DN2$,במחלקה$DN2$מבוצעיםהכלובסךגבוהים,הצלחהאחוזיעם

בחודש.מוחצנתורי15כ־

וסייםשבגלילמררבכפרוגדלנולדג׳השאןר״ר

התמחההואגם2001ב־בטכניוןהרפואהלימודיאת

ולא־בחיפה,רמב״םהחוליםבביתראשבניתוחי

חר

$TS1$ולאחר$TS1$

$DN2$ולאחר$DN2$המוחבצנתורישניםארבעבמשךהשתלםמכן

בארה״ב.זהבתחוםבעולםהחשוביםהמרכזיםבאחד

זוכההמחלקהומטופלים,רופאיםעדויותלפי

המקומית.האוכלוסייהמצדוהולךגדללאמון

תודהבמכתבילמשל,למצוא,אפשרלכךעדויות

החדשה.במחלקהשנותחוחוליםשכותביםרבים

רמתדרוםתושבכתב2013באפריללמשל,כך,

מנהלכרחום,לד״רבמחלקהבגבושנותחהגולן

ההחלטהעלאותךמברכים״אנחנוהחולים:בית

בניהולהחוליםבביתזומחלקהלפתוחוהבחירה

המחלקה,צוותאגדה(.הוא)האישסוסטיאלפרופ׳

האחיםוצוותהמזכירותהניקיון,מעובדותהחל

היחסוההערכה.השבחמילותלכלראויוהאחיות,

ראוייםהצוותוהתנהלותהרפואיהטיפולהאנושי,

אתמאודמקלהמעולההרפואיהטיפוללחיקוי.

והדאגה״.הכאב

קרייתתושבתכתבה2013ממאינוסף,במכתב

צוותלכלהכנה״הערכתיהחולים:ביתלמנהלחיים

ולכלובנאמנותבמקצועיותמלאכתםשעשוהרופאים

אניאלהכלבראשהמדהימים.והאחיותהאחיםצוות

ידיבעלהמנתחהרופאסוסטיאל,פרופ׳אתמחבקת

כוח!״יישרהתייחסותו.ואתגישתואתהזהב,

ניתוחשעברהחיפהתושבתכתבההשנהבינואר

המערביהגלילשלהחוליםלבית״להיכנסבמחלקה:

הר־ומסירות.אכפתיותשלאוטופילעולםכניסהזו

גשה

$TS1$הרגשה$TS1$

$DN2$הרגשה$DN2$שלעולםהחוליםביתאתמקיפהאחדותשל

שאפשרמוכיחיםכולםבנהריה.נוצרורגישותאחווה

וממלחמות״.מקונפליקטיםולשכוחבדו־קיוםלחיות

כחץאמצעי
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

הנרג־החיפאיתכימתברראלהשבימיםאלא

שת

$TS1$הנרגשת$TS1$

$DN2$הנרגשת$DN2$לאדווקאוקונפליקטיםלשמוחמדימיהרה

הנוירוכירורגיתהמחלקהשלההצלחהעלחסרים.

שלהעקביתהמדיניותבינתייםמעיבההחדשה

החוליםלביתלהפנותסירובכללית:חוליםקופת

שצריכיםמהצפון,הקופהחברימרביתאתבנהריה

לעבורומבקשיםשדרהועמודראשניתוחילעבור

לגליל.הרפואיבמרכזדווקאאותם

הגדולההקופהרקלאהיאכלליתחוליםקופת

שייכיםשאליההקופהגםאלאבארץ,והוותיקה

בא־המתגורריםאלהובמיוחדהצפון,תושבירוב

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$בריאותביטוחחוקואכן,המערבי.והגלילעכו

אתמחייביםהבריאותמשרדוהוראותממלכתי

וב־באיכותבריאותשירותילספקהחוליםקופות

זמינות

$TS1$ובזמינות$TS1$

$DN2$ובזמינות$DN2$אתמסדירהחוקכן,כמוסבירים.ומרחק

אתלבחורלחבריהןמאפשרותהקופותשבההדרך

מביןהרפואיהטיפולאתיקבלושבוהחוליםבית

ומוסדותהחוליםבתישלמוגבלתאופציותרשימת

״הסדריבמסגרתלפרסםצריכותשהקופותבריאות

גיאוגרפיים.אזוריםלפיהבחירה״

ובהסדריםבהסכמיםתלוייםאלהבחירההסדרי

השונים,החוליםובתיהחוליםקופותביןהכספיים

הקופהחתמולא2013שמ־העובדהכיספקואין

גוררתכברביניהםכספיהסכםעלהחוליםובית

האזור.בתושביקשהפגיעה

ביתכללית,חוליםקופתשלהרשמיהאתרלפי

הסדריבמסגרתמופיעבנהריההממשלתיהחולים

אולםהמערבי.הגליללתושבישניתניםהבחירה

נית־האחרוניםבחודשיםברהום,ד״רטועןבפועל,

נה

$TS1$ניתנה$TS1$

$DN2$ניתנה$DN2$בכירימטעםהנחיהבקופהולפקידיםלרופאים

כלליתחוליםבקופתהמערביוהגלילחיפהמחוז

לקבלתוהאישוריםההפניותאתהרמטית״לסגור

הדברבנהריה.החוליםבביתטיפוליםלמימוןאישור

בכללית״.לרופאיםבמפורשנאמר

מפניםשבקופההיאזוהנחיהשלהמשמעות

לבתירפואילטיפולשזקוקיםהחוליםאתמראש

שמסרביםאוהארץ,במרכזאובצפוןאחריםחולים

המימוןאתלקבלאליהםשפוניםלחוליםלאשר

בנהריה.לטיפול

בכלפוגעתכלליתחוליםקופתשלהמדיניות

ראשלניתוחיבמחלקהבמיוחדאבלהחולים,בית

מחרםסובלתבצפון״האוכלוסייהשדרה.ועמוד

החוליםביתעלכלליתחוליםקופתשלמוחלט

סוסטיאל.פרופ׳אומרבנהריה״,

הדומיננטיהרפואיהגורםאתמהווה״הקופה

הסבי־מתושביאחוזים57-08בהוחבריםבאזור,

בה.

$TS1$.הסביבה$TS1$

$DN2$.הסביבה$DN2$בתוםפגהקופותעםהקודםהכספיההסכם

הסכם.ללאמתנהלהחוליםביתומאז2013שנת

ד״רממשיךנוח״,הסכםלהשגתלחץ״כאמצעי

בשי־מחריגיםכלליתבריאות״שירותיברהום,

טתיות

$TS1$בשיטתיות$TS1$

$DN2$בשיטתיות$DN2$בביה״ח,שהוקמוהחדשיםהשירותיםאת

בה־יותראףצורםהדברנוירוכירורגיה.ובראשם

תחשב

$TS1$בהתחשב$TS1$

$DN2$בהתחשב$DN2$מוחצנתוריכולליםשהשירותיםבעובדה

חשובהדקהכלשבוטיפולמוחי,בשבץוטיפול

חיים״.להצילויכולהביותר

הבאבעמודהנושך

עמוד 2



קודםודהמשך)^(

ראשונהמחלקה

פי־המחלקה״החרמתסו־סטיאל,פרו־פ׳לדברי

רושה

$TS1$פירושה$TS1$

$DN2$פירושה$DN2$הצ־אוכלוסייתשללרעהאפליההמשך

פון

$TS1$הצפון$TS1$

$DN2$הצפון$DN2$בהשוואהנוירוכירורגיתמתת־תקינההסובלת

המרכז.לתושבי

בשיעורלמצואאפשרלכךמובהק״ביטוי

בצ־החוליםמבתיבאחרשנמצאהגבוההזיהומים

פון

$TS1$בצפון$TS1$

$DN2$בצפון$DN2$,החו־שלסבירהבלתיצפיפותרקעעלהארץ

לים.

$TS1$.החולים$TS1$

$DN2$.החולים$DN2$התאפשרהבנהריה,המחלקהשלהקמתהעם

הנוירוכירורגיהנמרץבטיפולהמיטותמספרהורדת

במספרתלולהלירידההביאהשאףברמב״ם,

הזיהומים״.

הפםף"ב\בב"הפכ
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

כלליתמחברימאותהחולים,ביתהערכותפיעל

לני־במחלקהוניתוחיםטיפוליםלקבליכוליםהיו

תוחי

$TS1$לניתוחי$TS1$

$DN2$לניתוחי$DN2$שלהמדיניותמופסקתהיתהאםבנהריהראש

החולים.ביתהחרמת

לניתו־חוליםלהפנותהקופהשלהעיקשהסירוב

חים

$TS1$לניתוחים$TS1$

$DN2$לניתוחים$DN2$תלונותהאחרוניםבחורשיםגררכברבנהריה

הקופהלמנהלישהופנוהאזור,תושבישלרבות

הבריאות.משרדהנהלתולבכירי

אזולאידודח״ככתבהשנהבפברוארלמשל,כך,

״הובאהבריאות:משרדמנכ״לאפק,ארנוןלפרופ׳

מבוטחיכיונהריהעכותושביידיעללידיעתי

במרכזרפואייםשירותיםלקבליכוליםלאכללית

בנהריה.לגלילהרפואי

למ־ומעניקבאזורהמעוליםאחרנחשב״המרכז

טופלים

$TS1$למטופלים$TS1$

$DN2$למטופלים$DN2$ועלואיכותית,טובהברמהבריאותשירותי

יום.מדיבשעריוהבאיםהאנשיםמאותיעידוכך

כתו־ומשמשביותרהמקצועיתבצורהמנוהלהוא

בת

$TS1$כתובת$TS1$

$DN2$כתובת$DN2$הצפון.אזורלתושבירפואיותבעיותלפתרון

השלכותישכלליתחוליםקופתשל״להחלטה

סיכוןהחולים,לבתיעומסתוספתדוגמתנוספות,

ולטיפוליםלניתוחיםממושכתוהמתנהאדםחיי

הרפואיהמרכזאתולחזקלבואבמקוםרפואיים.

אתלקבועשבחרורופאיםלאותםתודהולהכיר

כלליתחוליםבקופתבפריפריהעבודתםמקום

המערבי״.הגלילבתושבילפגועהחליטו

המוע־ראשיחיאלי,סיוןכתבהשנהבמארס

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$העימותקופורוםויו״רורדיםכפרהמקומית

ומקומיותאזוריותומועצותיישובים23)המאגד

כללית:חוליםקופתמנכ״לדפס,לאליבגליל(,

חדלוכלליתבריאותשירותיכילידיעתי״הובא

המרכזעםפעולהבשיתוףמוחלטבאופןלפעול

בנהריה.לגלילהרפואי

הב־שירותיחברתשלקשהבהתעמרות״מדובר

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$המערבי,הגלילבתושביבישראלהגדולה

ציבוריבמאבקלשבוייםכורחםבעלהופכיםאשר

)לעיתיםהרצוץגבםעללנהלבוחריםשאתםמיותר

באזורנו.התושביםשלמשמע(תרתי

כספיתמחלוקתהיאתכליתושכלמאבק״זהו

״והתו־במכתבו,יחיאליממשיךהחולים״,ביתעם

שבים

$TS1$״והתושבים$TS1$

$DN2$״והתושבים$DN2$נאל־זהבמאבקערובהלבניהפכושכצפוי

צים

$TS1$נאלצים$TS1$

$DN2$נאלצים$DN2$לקבלמנתעלמרוחקיםחוליםלבתילפנות

לךקוראאניובסיסיים.נאותיםבריאותשירותי

העו־הכליםבכלזופרשייהלסיוםבדחיפותלפעול

מדים

$TS1$העומדים$TS1$

$DN2$העומדים$DN2$כלליתבריאותלמבוטחיולאפשרלרשותך

מהמרכזהבריאותשירותיאתולקבללהמשיך

לגליל״.הרפואי

״הקופהכללית:חוליםקופתמנכ״לכתבבתשובה

בנהריההחוליםביתעםלהסכםלהגיעמעוניינת

פניותינואףעלזאת,מונעהבריאותמשרדאולם

לשרתוכןוהנוכחי,הקודםהבריאותמשרדלמנכ״ל

הבריאותשרולמ״מגרמןיעללשעברהבריאות

הנגבי.צחי

בשי־גםהמחויבציבוריוכגוףהסכם,״בהיעדר

רות

$TS1$בשירות$TS1$

$DN2$בשירות$DN2$אתלנצלאיךשוקליםאנוכלכלי,באיזוןוגם

לפגועובלישלנוביותרהמצומצמיםהמשאבים

בלקוחות״.

מפניםשאנומצבים״ייתכנוכיעודצייןדפס

שעי־אחריםחוליםבבתישירותיםלקבלתלקוחות

מם

$TS1$שעימם$TS1$

$DN2$שעימם$DN2$מתוךנעשהוהכלוהסדרים,הסכמיםלנויש

שמשרדהעובדהלאורוכןוסבירותדעתשיקול

בנהריה״.החוליםביתעםהסכםמונעהבריאות

הת־עלחמורותהשגותלנו״ישדפס:צייןעוד

נהלות

$TS1$התנהלות$TS1$

$DN2$התנהלות$DN2$מביןלרעהביותרחריגוהיותוהחוליםבית

המ־הטענותכלפועלים.אנושעימםהחוליםבתי

קצועיות

$TS1$המקצועיות$TS1$

$DN2$המקצועיות$DN2$בכתוביםהוצגוכאןמפרטלאאנישאותן

הםהחוליםביתשלוכבעליםהבריאות,למשרד

לטפל״.מזדרזיםאינם

בי־התלונןברהום,ר״רהחולים,ביתמנהלגם

נואר

$TS1$בינואר$TS1$

$DN2$בינואר$DN2$עלשפיראיוסףהמדינהמבקרבפניהשנה

הקו־מדיניותבעקבותלווכתבכללית,חוליםקופת

פה:

$TS1$:הקופה$TS1$

$DN2$:הקופה$DN2$המרכזשלהדלתותעלמתדפקיםרבים״חולים

פניהםאתהשיבהכלליתחוליםשקופתלאחרהרפואי

הרפואי.במרכזלטיפולהתחייבותכשביקשוריקם

ביתסיועאתומבקשיםאוניםחוסרחשים״הם

בזכותבעיקרכמוסדנורפואיטיפוללקבלהחולים

הקירבהועקברופאינו,שלהמצויןהרפואיהטיפול

מגוריהם״.למקום

מביאההקופהמדיניותכיעודהתריעברהוםד״ר

החולים,בבתילניתוחיםהתוריםולהארכתלעומס

ומבוגרים,ילדיםכוללהמטופלים,שללטרטור

פרטית.לרפואהלפנותחוליםולאילוץ

הפ־הניתוחיםמהמקריםבחלקכיצייןאףהוא

רטיים

$TS1$הפרטיים$TS1$

$DN2$הפרטיים$DN2$בבתיעצמההקופהרופאיידיעלמבוצעים

שלההמשליםהביטוחבמסגרתפרטייםחולים

הקופה.שלהאינטרסאתמשרתאףוהדבר

משרדלוהשיבברהוםד״רשללתלונהבתגובה

זהבנושאפנהכברהמבקרכיהמדינהמבקר

למ־שהשיבאפק,פרופ׳הבריאותמשרדלמנכ״ל

בקר:

$TS1$:למבקר$TS1$

$DN2$:למבקר$DN2$ביןבהסכמיםמלעסוקמנועהבריאות״משרד

החולים״.לביתהחוליםקופות

״תשו־כיאפקלפרופ׳השיבהמדינהמבקראולם

בה

$TS1$״תשובה$TS1$

$DN2$״תשובה$DN2$ומ־המדינה,מבקרמשרדעלמקובלתאינהזו

דובר

$TS1$ומדובר$TS1$

$DN2$ומדובר$DN2$עצמהעלשחוזרתוכתופעהמתמשךבמצב

שנים״.כמהמדי

שלוהמצוקותהתלונותההתראות,כללמרות

שמת־חושבלאעדייןהבריאותמשרדחולים,אלפי

פקידו

$TS1$שמתפקידו$TS1$

$DN2$שמתפקידו$DN2$קופתביןהמאבקאתבדחיפותולפתורלפעול

במקריםתמידוכמוהחולים.לביתכלליתחולים

החולים.שלגבםעלנעשההמאבקאלה,

תגובות:

מנכ״להינחה״ככלל,נמסר:הבריאותממשרד

בתימנהליאתאפק,ארנוןפרופ׳הבריאות,משרד

מדיביניהם.להסכמותלהגיעהחוליםוקופותהחולים

והיקפיההתחשבנותמנגנונימתעדכניםשניםשלוש

הממשלה.ידיעלחוליםביתבכלקופהשלהרכש

לקייםהחוליםוקופותהחוליםבתיבוחרים״לרוב,

המ־להסכמיםהצדדיםמגיעיםבסופואשרמו״מ

חליפים

$TS1$המחליפים$TS1$

$DN2$המחליפים$DN2$חלקבחוק.שמנוסחתכפיהרכשחובתאת

החולים.בתימוללהסכמיםהגיעוהחוליםמקופות

כני־עםההסכמים.אתאישרטרםהבריאותמשרד

סת

$TS1$כניסת$TS1$

$DN2$כניסת$DN2$החדשים״.ההסכמיםלאישורויובאוהחדשהשר

שבוהקיים״המצבנמסר:כלליתחוליםמקופת

קופותביןההסכמיםחתימתמונעהבריאותמשרד

ודאותאייוצרהממשלתיים,החוליםלבתיהחולים

קוראיםאנוהיומיומית.בהתנהלותמאודופוגע

בנהריההחוליםלביתלאפשרהבריאותלמשרד

בהמשךמערבי,וגלילחיפהמחוזעםהסכםלחתום

בנושא.שנערכוודיוניםרבותלפגישות

הכ־שלהרכשהיקףגדל2014בשנתכי״נציין

ללית

$TS1$הכללית$TS1$

$DN2$הכללית$DN2$בעיקרון,הקודמת.השנהלעומתהחוליםבבית

החו־בביתהמאושפזיםמספרעולהנתוןרגעבכל

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$מופניםוחוליםבאזורהכלליתשלחלקהעל

הנוירוכירורגית״.למחלקהגם

רזניקרן

nm1בביתראשוןוב

נטבחהמחהחונים

בביתכשבועייםלפנינרשמהיסטוריה

כאשרבטבריה,פוריההממשלתיהחולים

בתו־הראשון,הלבניתוחבהצלחהבוצע

שב

$TS1$בתושב$TS1$

$DN2$בתושב$DN2$05בןטבריה.

מחל־מנהלרענני,אהודפרופ׳היוהמנתחים

קת

$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$השומר,בתלשיבאהרפואיבמרכזלבניתוחי

בטבריה,החדשההיחידההקמתאתמלווהאשר

לניתוחיהחדשההיחידהמנהלקכל,ארזוד״ר

בפוריה.לב

חור־לפניהוקמהלבלניתוחיהחדשההיחידה

שים

$TS1$חורשים$TS1$

$DN2$חורשים$DN2$,בביתראשלניתוחיהמחלקהוכמוספורים

החדשותהמחלקותאחתהיאבנהריה,החולים

החוליםבבתיהבריאותמשרדבאישורשהוקמו

וזמי־איכותולשיפורלחיזוקונועדובפריפריה,

נות

$TS1$וזמינות$TS1$

$DN2$וזמינות$DN2$הצפון.לתושביהבריאותשירותי

מסרהניתוחבעקבותהחוליםביתבהודעת

ניתוחי״יחידתהחולים:ביתמנהלאון,ארזד״ר

מהיסטוריפחותלאדרךציוןהיאבפוריהלב־חזה

הגליל״.תושבילכלאדירהבשורהעם

מק־הצפוןתושבי״היוםהוסיף:רענניפרופ׳

בלים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$אתהלבוניתוחיהכירורגיהרמתמבחינת

מתקדמתרפואההמרכזתושבישמקבליםמה

צוותכאןיששיש.גבוהיםהכיבסטנדרטים

הבכירים,כלבשיבא.גםשעובדמיומןמקצועי

היחידה״.אתוללוותלהגיענמשיךבראשם,ואני

הקר־המחלקהמנהלאמיר,עופרפרופ׳

דיולוגית

$TS1$הקרדיולוגית$TS1$

$DN2$הקרדיולוגית$DN2$,בפ־״מדוברכימצירואמרבפוריה

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$לב־ניתוחישלהנושאכלאתשמנגיש

חזה

$TS1$לבחזה$TS1$

$DN2$לבחזה$DN2$שירותלקבללהםומאפשרשלנולתושבים

בלימגוריהם,למקוםבסמיכותזהחייםמציל

הארץ.למרכזאולחיפהבכבישיםלהיטלטל

הקרדיו־במערךלהתקדםלנומאפשר״הדבר

וסקולרי

$TS1$הקרדיווסקולרי$TS1$

$DN2$הקרדיווסקולרי$DN2$פעולותולבצעולהמשיךהחולים,בבית

בהן,מוגבליםהיינועתהשעדיותרמורכבות

זה״.מעיןכירורגיגיבויהיעדרבשל

רזניקרן
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