
 :ותשובות בנושא מערכת הבריאות שאלות
 
( כיצד תתקן/י את השחיקה הקשה של תקציב הבריאות בשני העשורים 1

האחרונים, תבטיח/י את התאמתו לגידול והזדקנות אוכלוסיה, ותטפל/י בעליה 
  הגדולה בהוצאה הפרטית על בריאות?

בעשרים השנים האחרונות. יש  30% -ההוצאה הממשלתית על שרותי בריאות ירדה בכ
להחזיר בתוכנית חמש שנתית את היקף ההוצאה הממשלתית לאחוז שהיה באמצע שנות 

 .90ה 
  

בפרט: האם את/ה תומך/ת בהפיכת הביטוחים המשלימים הציבוריים לחלק מהביטוח 
 תומך. הממלכתי?

 .תומך  ת המס המקביל?האם את/ה תומך/ת בהחזר
 .תומך בקביעת תקרה גבוהה יותר בביטול תקרת מס הבריאות?

בשנים האחרונות המדינה לא עומדת  בהגדלת הגירעון למען תקציב הבריאות?
בתכנון(. לכן ראשית יש לעמוד ביעד  2.9%בפועל לעומת  2.1%ביעד הגרעון )

ריאות. מעבר לכך כל שאושר ובכך להוסיף תקציבים לשרות האזרח כולל כמובן ב
 רותים ולא להורדת מיסים.יית מיסים תיועד לתוספת שיעליה בגב

כאמור ניתן להגדיל את ההוצאה   בהפחתת סעיפי תקציב אחרים לצורך זה?
הממשלתית עוד לפני הפחתה בתקציבים אחרים. מובן שאני אחד היחידים שמכיר 

 ען תקציבים אחרים.את תקציב הביטחון על בוריו ומסוגל לקצץ בתקציב זה למ
שותף  החולים הציבוריים?-האם את/ה שותף/ה להתנגדות להנהגת שר"פ בבתי

 .להתנגדות
  

החולים: האם תדאג/י להביא את מספר המיטות לנפש -( המחסור בתקנים בבתי2
  ולתקן את ההידרדרות שחלה בעשורים האחרונים? OECD -בישראל לממוצע ה

מה התיעדוף של נושא זה בעיניך לעומת נושאים אחרים בתקציב? האם הוא מצדיק את 
 הגדלת מסגרת התקציב? האם הוא מצדיק את הגדלת הגירעון?

הגדלת מספר מיטות, תקני רופאים ואחים ואחיות כמו גם צמצום התורים אלו הנושאים 
עשה היא שלמדינה אין הדחופים ביותר להבנתי בתחום שרותי הבריאות. הסיבה שזה לא נ

טאות אין אינטרס סיי החולים/הקמה של אחרים, לאוניבראינטרס להשקיע בהרחבת בת
בהגדלת הפקולטות לרפואה מכיוון שעלות סטודנט לרפואה היא גבוהה ביותר וכן הלאה. 
ולכן השקעה בהרחבת התשתיות, הגדלת לא רק התקנים כי אם גם הלומדים והמתמחים 

 שרותי הבריאות בישראל. יפור רמת היא תנאי הכרחי לש
  

( האם תנהיג/י ביטוח סיעודי ממלכתי שימנע את הצורך בביטוחי סיעוד פרטיים, 3
 ומה תעשה/י לגבי ההתעללות בקשישים במוסדות הסיעודיים?

חובה. המימון יכול להיות גם מהגדלת מס הבריאות שהוא כמובן  –ביטוח סעודי ממלכתי 
פי הגדלת תקני המפקחים ובמקומות בהם על –ת בקשישים מס פרוגרסיבי. ההתעללו

 ת זאת.ושלע –החוק ניתן להתקין מצלמות 
  

 26( האם תדאג/י לקצר את משמרות הרופאים המתמחים, שהן כיום בנות 4
 שעות ברצף ומסכנות את הרופאים והמטופלים? כיצד בכוונתך לפעול בנושא?

 הגדלת התקנים.
  

ים הגדולים בזמינות שירותי בריאות בין הפריפריה ( מה תעשה/י לגבי הפער5
 למרכז?

קידום מהלכים למתן תמריצים לרופאים בפריפריה וכאלו שיעברו לפריפריה כפי שעשה 
 הפרופ' אידלמן בשביתת הרופאים הגדולה לפני חמש שנים.

  



 


