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הרפואיים:המנשירםאבסורד

מוכניםהחוליםבתי

mrרכישתלממן

נותנתלאהמדינהאבל

רשיונותמספיק
שלשורהבישראל

וטיפול,אבחוןמכשירי

,CTכמו CTPET

נדרשיםואנגיוגרפיה,

הפעלהרישיוןלקבל

והתוצאהמהמדינה,

מכשיריםמספרהיא

בהרבההנמוךלנפש

OECDממוצע

ארוכיםותורים

הבריאות:משרד

השניםלאורך״פעלנו

מספרלהגדלת

עפ״יהמכשירים

הרפואייםהצרכים

שמירהובתוך

טיפולאיכותעל

לחולים״מקסימלית

״לכלהאוצר:משרד

ציבוריחוליםבית

MRIיהיה

שיניבשיניב

רביעיביוםשנכנס**י

החוליםלבית^■האחרון

טבריה,שלידפוריההממשלתי

בטעותלחשובהיהיכול

קיבלהקטןהרפואישהמרכז

שמעטיםקסמיםמכשירלידיו

טכנולוגינסבעולם,נראוכמוהו

המקוםאתשיקפיץדרךפורץ

״חתמתיהבאה.המאהאלהיישר

חמישהלהוספתהתקנהעל

בפריפריהכאלהמכשירים

בתפקידיהאחרונותבשעות

יעלאמרההבריאות׳/כשרת

מלאתבהודעהעתיר()ישגרמן

הטקסלאחרשמסרהפאתוס

לחניכתהשתתפהשבוהחגיגי,

סגןגםבפוריה.החדשהמכשיר

)ליכוד(,הנגביצחיהבריאות,שר

ואילוהסרט,אתלגזורהגיע

הסתפקלפידיאירעתירישיו״ר

בפייסבוק,מרגשותמיליםבכמה

מאותהסיטכיצדתיארשם

לטובתמההתנחלויותמיליונים

מכשיריםואותםפריפריהאותה

הקסמים,מכשירמהומופלאים,

עתקהוןואיזהשואלים,אתם

אותו?לממןכדיודאידרוש

מכשיר^נ,ה־^אתתכירו

תהודהעלהמבוססדימות

שמאפשרקרינה()ללאמגנטית

הרפואי,לצוותמדויקאבחון

ספקללאהואהזההמכשיר

ה־מכשירלעומתדרךפריצת

CT

$1ST$הCT$1ST$

$2ND$הCT$2ND$הדרךשפריצתאלאהמיושן

עשרותלפניכברהתרחשההזאת

לשימושנכנסMRTvשנים,

70ה־בשנותעודהמערביבעולם

מאוד,לסטנדרטיהזמןעםוהפך

בישראלהרגולטוררקאולם

מתעקשהאוצרמשרדובפרט

רפואי.לוקסוסבולראותעדיין

ה־מכשירישמספרקורהכך

MRI

$1ST$הMRI$1ST$

$2ND$הMRI$2ND$19עלעומדבישראל

מכשיריםשליחםבלבד,

14לעומתתושביםלמיליון

המדינותממוצעלפימכשירים

ביפן.9.64אוהמפותחות

זובהתחלה:כברלומרצריך

בפנישעומדתהמכשירעלותלא

עולהMRIשכןבו,ההצטיידות

און,ארזד״ר

ביה"חמנהל

"תושבפוריה:

אושתתהקרית

שצריךטבריה

הקרנותלעבור

אוברמב״ם

צריך

הביתאתלעזוב

לשבוע״ם־

שלושה

$TS1$לשבוע״םשלושה$TS1$

$DN2$לשבוע״םשלושה$DN2$ולגור

איאםבאכסניה

אחר.סידורלו

שמשלמיםהמחיר

נמוךמספרבגין

מכשירישל

הואקרינה

חכיםשאנשים

זמןמדייותר

איבודזהבתור.

שעלולמיותרזמן

נזחירגםלולהיות

רפואי״

בתיבלבד.שקלמיליוןכיום

קטניםהרימות,ומכוניהחולים

לגייסמוכניםכאחר,וגדולים

כריבעצמםהמימוןמקורותאת

אתולקצרמכשיריםעודלרכוש

עורירכשואםגםאבלהתורים,

יעמדוהםכאלהמכשיריםמאה

זמןכלבניילוניםשימושחסרי

לאוהבריאותהאוצרשמשרדי

כן,מיוחד.רישוימתןעליחתמו

גם2015בשנתגםנכון,קראתם

צריךמגבלה,מהווהלאהכסףאם

ישראל.ממדינתחתוםרישיון

ניתןניחשתם,בטחכזה,רישיון

שנים.לכמהאחתבמשורה

ח״כשלכניסתועדלמעשה,

הבריאות,למשרדליצמןיעקב

MRIמכשירי10בישראלהיו

הארץ.במרכזמתוכםבלבד

שהפךmriרקלאזה

התקציבי.הריסוןלסמל

הפשוטCTrמכשיראפילו

רישוידורשיותרוהמיושן

הזהשהסיפורמתבררדומה.

לארבעהבנוגעעצמועלחוזר

קווימאיץנוספים:מכשירים

CTמכשירהקרנות,לביצוע

PETלאבחוןמיוחדת)סריקה

מכשירסרטניים(,גידולים

רם(כלי)הדמייתאנגיוגרפיה

כריראש.לצנתורומכשיר

מכשירימספרהאוזן,אתלסבר

CT2.9עלעומדבישראל

24לעומתתושביםלמיליון

לפיתושביםלמיליוןמכשירים

המפותחות.במדינותהממוצע

נחשבPET-CT-vמכשיר

במערכתלמדינדירמצרך

כאשרהישראלית,הבריאות

הבריאותמשרדנתוניפיעל

ישנםל״גלובס״שנמסרו

הכול:בסךבארץכאלהמכשירים

המרכז,באזורבירושלים,

עושיםמהבצפון.ו־בדרום

שזקוקיםהפריפריהתושביבאמת

סרטני?גידולשלמיוחדלאבחון

כללפחותאביב,לתלנוסעים

לאשלהםהחוליםשקופתזמן

נעשהכברזהקשיים.מערימה

להקרנות,שזקוקלמייותרקשה
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MRI

המבוסםדימותמכשירפעילות:

שנועדמגנטית,תהודהעל

מדויקלאבחון

בישראלתכשיריםמספר

18(:2014)תחילת

(:2013)םוףלנפשבדיקות

אישל־םםם,2.03

CT

המאפשרתבדיקהפעילות:

שלתלת־ממדיתתמונהלתת

הגוףפנים

בישראלתכשיריםמספר

63)תחילת

|:2013|םוףלנפשבדיקות
אישל־םםם,7.721

דםכלימדמהפעילות:

בישראלמכשיריםמספר

מכשירי24|:2014)תחילת

מערכותו־כללייםאנגיוגרפיה

ראשוצנתורלצילוםרנטגן

בדיקות8.4לנפש:בדיקות

אישל־םםם,

CTPET

לאבחוןמיוחדתסריקהפעילות:

סרטנייםגידולים

בישראלמכשיריםמספר

(:2014)תחילת

|:2013|םוףלנפשבדיקות
אישל־םםם,בדיקות1.5

2012תושבים,למיליוןmriתכשירישיעור

יפן*

ארה״ב

איטליה

קוריאה

אוסטריה

אוסטרליה

ספרד

ממוצע

אירלנד

הולנד

טורקיה

קנדה

צרפת

בריטניה

ישראל

הונגריה

מקסיקו

2012תושבים,למיליוןctמכשירישיעור

יפן*

אוסטרליה

ארה״ב

קוריאה

איטליה

אוסטריה

ממוצע

ספרד

אירלנד

קנדה

טורקיה

צרפת

הולנד

ישראל

בריטניה

הונגריה

מקסיקו

באמצעותהטיפוליםסדרתשכן

ביקורמחייבתהקוויהמאיץ

פרקבמשךההקרנותבמכוןתדיר

הךישיונותכלמבוטל.לאזמן

ניתנולמשל,הצפוןלמחוז

כךבחיפה,רמב״םהחוליםלבית

נהךיה,)זיו(,בצפתהחוליםשבתי

)העמק(ועפולה)פוריה(טבריה

הקרנות.מכוןללאנותרו

טבריהאושמונהקרית״תושב

ברמב״םהקרנותלעבורשצריך

אתלעזובצריךבשיבאאו

ולגורלשבועיים־שלושההבית

אחר״,סידורלואיןאםבאכסניה

ביה״חמנהלאון,ארזד״ךאומר

שיכוליםכאלהיש״אזפוךיה.

ישאבלזה,אתלעצמםלהרשות

שלאשלנובאזורמאודהרבה

לדבריו,מוסיף.הואמסוגלים״,

מספרבגיןשמשלמים״המחיר

הואקרינהמכשירישלנמוך

זמןמדייותרמחכיםשאנשים

שבועותכמהלמעשהבתור,

איבודזהשצריך.ממהיותר

גםלולהיותשעלולמיותרזמן

בכללישהאםרפואי״.מחיר

הרישיונותמספרלהגבלתמקום

ויכוח״זהכאלה?למכשירים

מתחבטתמרינהשכלמאורארוך

לא״אניאון.ר״ראומרבה״,

השיטה,אתכלילמבטלהייתי

המגבלהאתמסירהייתיכןאבל

אפשראימסוימים.מכשיריםעל

כךכלמכשיריםהיוםלהגביל

CTובטחMRIכמושגרתיים

מאורבמקריםרקאזלהגביל,אם

ייחודיים״.

יתרריסון

ריסון.היאהמפתחמילת

בריסוןגאההאוצרמשרד

לבריאותהלאומיתההוצאה

לחלוטיןזההשנותרהבישראל

שנה:20לפניההוצאהלשיעור

השוואה,לצורךמהתמ״ג.%5.7

ההוצאהגדלהתקופהבאותה

המפותחותבמדינותהממוצעת

שלהעיקרון%4.9ל-%5.7מ־

פשוטכלכליעיקרוןהואהאוצר

לסוגייתגםישירבאופןשנוגע

הגדלתרפואיים:מכשיריםרישוי

״גםהשימוש.אתמגדילהההיצע

באמצעMRIמכשירנציבאם

שימצאהגמלכבריגיעהמדבר

נוהגיםבו״,להשתמשדרך

באוצר.התקציביםבאגףלומר

מתווכחיםלאהבריאותבמערכת

שיהיו״ככלהזאת.התיאוריהעם

יבוצעודימותמכשירייותר

שהאמצעיםוככלאבחוניםיותר

כךיותרומדויקיםאיכותיים

יותרלמצואהסיכוייםגדלים

במערכת.גורםאומרבעיות״,

לאלעשות,מההמספרים,

חושפיםשאנוהנתוניםמשקרים.

כךעלמצביעיםלראשונהכאן

בין%001שלמתאםשישנו

MRlמכשיריבמספרהגידול

הבדיקותבמספרהגידוללבין

2009בשנתכך,בפועל.שנעשו

MRIמכשירי10בישראלהיו

15עלעמרהבדיקותושיעור

זאת,לעומתנפשות.אלףלכל

18בישראלהיו2013בשנת

הבדיקותושיעורMRIמכשירי

נפשות.אלףלכל30ל־זינק

מאורעקביאךחדפחותגידול

שנעשוהבדיקותבמספרנרשם

?.7£ה־ידכ(-מכשירבאמצעות

שלהתיאוריהעםהבעיה

האכזרימהמרכיבחוץהאוצר,

לבריאות,נוגעכשזהשלה

להגבלתשקשורמהבכלהיא

שאינםמכשיריםעלרישיונות

רופאאיזההרילאבחון.מיוערים

במוחוקווימאיץבאמצעותיקרין

שהמכשירבגללרקמטופלשל

אחוז,במאהצודק"אתהזמין?

אומרתהקיר״,אללדברזהאבל

מנכ״ליתיעקובסון,אוריתד״ר

מועמדתשנחשבתומימורמכון

הבאהמנכ״ללתפקידבולטת

כללית.בריאותשירותישל

צריךלאבעולםמקום״בשום

בשבילמהמדינהאישורלקבל

יודעאתהCTמכשירלהפעיל

לקבלכדימחכהאניזמןכמה

MRIמכשירלעודאישור

בעמודהמשך
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מעמודהמשך

ישבעצמו?יממןהמכוןשממילא

שלמהתקופהעודמכתביםלי

מנכ״ל)לשעברגמזוורוניליצמן

לישמבטיחיםהבריאות(משרד

לאעדייןוהואבדרך,שהאישור

לדבריה,אומרת.היאהגיע״,

במגבלהרקלאהיאהבעיה

מספרעלהרגולטורשמטיל

המיקוםעלגםאלאהמכשירים,

יורע״אתהשלהם:והניידות

הייתימטומטמתרגולציהאיזו

להעבירבשביללעבורצריכה

שני?למקוםאחדממקוםםיטי

יצטרךהגולןרמתשתושבולמה

MRIלעשותלרמב״םלרוץ

אמרבזמנוליצמןאזלי!תסביר

הניידותעםתעליבסדר,לי

הניירותעםעליתילמעלה

MRIמכשירעםניירתלמעלה.

ליאומריםיוםכלככהעליה.

בשבילהניידת,עםלעמודאיפה

היתיאםהריהזה?הטמטוםמה

עסקיתבצורהלהתנהליכולה

הניירתאתמעלההייתינכונה,

ליישכיהגולןברמתליומיים

אבלשבועות,שלתורשם

אניהבריאותמשרדמבחינת

הניידתאתלהשאירצריכה

תעמודהיאאםגםאחרבמקום

ריקה״.

רפואהשלחסידהיעקובםון,

ההעדפהאתגםמבקרתבקהילה,

בהקצאתהבריאותמשרדשל

לטובתלמכשיריםהרישיונות

ה־מבדיקות%59החולים:בתי

MRI

$1ST$הMRI$1ST$

$2ND$הMRI$2ND$הןחוליםבבתישנעשות

17טופסעםשהגיעובמטופלים

במאושפזים.ולאהחולים,מקופת

רובשאתהיאהמשמעות

להפנותהיהצריךהמכשירים

בזבוזלאזהבקהילה.למרפאות

אידיוטי?לאזההיום?שקורהמה

עליותרמשלםאתהחוליםבבית

כוננויות.תורנויות,משמרות,

בביתלשבתיכלהרופאאצלי

החופשי,בזמנובשישי־שבת,

אתולהעבירהבדיקהאתלפענח

שכלמילאאזבפקס.התוצאה

לרסךלרסךרוצההאוצרהזמן

קצתלפחותתנואבללרסן,

גמישות״.

"פועלים

הצרכים"לפי

עבורוישיחבקבלתהצורך

הרפואייםמהמכשיריםאחדכל

שמגדיריםכפיה״מיוחדים״,

מעוגןהבריאות,במשרדאותם

משנתהעםבריאותבתקנות

מאזשחלפוהעובדה1994

אתערערהלאשנה20מ־יותר

בצורךהמשרדאנשישלהביטחון

נשמעתשלהםוהעמדההזה,

כיהסברהרקעעלמפתיעה

היחידהגורםהואהאוצרמשרד

ריסוןבמדיניותשמעוניין

אביובצפרירצילום:ת"רישישלכזולהגבלהמקוםעודואץמודרניתבמדעהח״ם"אנחנולשעבר.הבריאשרסגןליצמן,יעקב"כ

מתןעלהחלטה״בעתכזאת.

שלולהפעלהלרכישהאישור

משרדנדרשמהמכשירים,אחר

המידהבאמותלהתחשבהבריאות

השינוישלההשפעההבאות:

אוהטיפוליםבתדירותהצפוי

הציבור;בריאותעלהבדיקות

המיוחדיםהמכשיריםשיעור

פריסתםאובאוכלוסייהלנפש

הציבורנגישותבארץ;

ההפעלהוהוצאותלמכשירים;

כללעלוהשלכתןהשוטפות

לבריאות״,הציבוריתההוצאה

בתוךזאתבמשרדמסבירים

ולפיוהעובדתימהרקעניתוק

נחשבבישראלהמכשיריםשיעור

בעולםביותרהנמוכיםאחד

המערבי.

חוסרברברהביקורתעל

הפריפריהתושבישלהנגישות

אומריםהקרנהלמכשירי

פעל״המשרדבמשרד:

מספרלהגדלתהשניםלאורך

הצרכיםעפ״יהמכשירים

עלשמירהובתוךהרפואיים

לחולים.מקסימליתטיפולאיכות

והיוביותרמורכבזהנושא

)מהארץמומחיםוערותמספר

למשרדייעצואשרומהעולם(

סוגיבהיבטיזובסוגיההבריאות

והכשרתו,הנדרשכ״אהטיפולים,

ועור.איכותאבטחת

לרכזהיאהמגמה״ככלל,

מרכזיבכמההטיפולאת

אתלהכיליכוליםאשרעל,

הנדרשותהטכנולוגיותכלל

לחולהלתתכדיברדיותרפיה

בתוךהאופטימליהטיפולאת

נוספיםבאיבריםפגיעהמינימום

יכולותמגווןהדורש)דבר

שונה(״.ומכשורמקצועיות

במשרדהמקצועישהדרגבזמן

הנהבדבריו,משוכנענשמע

לפניעדשהחזיקמישאומרמה

הבריאות,תיקאתשנתיים

חיים״אנחנוליצמן:יעקבח״כ

מקוםעודואץמודרניתבמרינה

אםרישיונות.שלכזולהגבלה

אניהבאהלקואליציהניכנס

הבריאותלמשרדלחזורמקווה

הזוהדרישהאתלבטלואפעל

לרישיונות״.

בתגובה:נמסרהאוצרממשרד

מקציםוהאוצרהבריאות״משרדי

מיוחדיםרפואייםמכשירים

MRICTקוויים,)מאיצים

ישראל,במדינתהחוליםלבתי

ההשלכותכללבחינתבתוך

במטרהוהכלכליות.הרפואיות

הרפואילצורךמענהלתת

MRIלמכשיריוגוברההולך

יותרהבריאותלמערכתנוספו

השניםביןMRIמכשירי10מ־

כחודשייםלפני8002-2102

משרדיבקשתאתהכנסתאישרה

להוסיףוהאוצרהבריאות

2008בשניםנוספיםמכשירים

ביתכלשלשברשותוכך2014

יהיהבישראלציבוריחולים

אישרהבנוסף,MRIמכשיר

מכשיררכישתגםהכנסת

PET-CTהארץ״,בצפון

בכללישהאם

להגבלתתקום

הרישיונותמספר

כאלה?למכשירים

ארוךויכוח"דה

מדינהשכלמאוד

בהמתחבטת

און.ד"ראומר

ה״תילא"אני

אתכלילמבטל

אבלהשיטה,

מסירה״תיכן

המגבלהאת

מכשיריםעל

אי

להגבילאפשר

כלמכשיריםהיום

כמושגרת״םכך

mriובטחct

אוריתד״ר

יעקובסון,

מכוןמנכ"לית

יודע"אתהמור:

אניזמןכמה

לקבלכדימחכה

לעודאישור

mriמכשיר

המכוןשממילא

ישבעצמו?

עודמכתביםלי

שלמהתקופה

גמזוורונליצמן

מנכ״ל)לשעבר

הבריאות(משרד

לישמבטיחים

בדרך,שהאישור

עד״ןוהוא

הגיע״לא
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