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 פרטיים הוא טעות מחירי ניתוחיםפיקוח על  

, התכנית לממשלה בדבר שינויים מבנייםטיוטת הצעות החלטה הערה עבור 

 2019הכלכלית לשנת 

במסגרת טיוטת הצעות ההחלטה לממשלה מוצע לפקח על מחירי ניתוחים המבוצעים באופן 

כדי לגבור על ברירת המחדל החוקתית פרטי, הצעה אשר עלולה לפגוע בחופש העיסוק. 

ראויה ובמידה שאינה עולה לתכלית "יסוד: חופש העיסוק, על ההצעה להיות -שנקבעה בחוק

עמדתנו היא כי המדיניות המוצעת איננה מקיימת את התנאים האלו, מכיוון שהיא . "על הנדרש

 מתבססת על הנחה שגויה, והשלכותיה עשויות להיות שונות מאוד מכוונת המחוקק. 

 הנחה שגויה: זה לא אותו המוצר

בבתי החולים יקרים הפרטיים נכתב כי הטיפולים  בטיוטת הצעות ההחלטה לממשלה

בעשרות אחוזים ממחירי טיפולים זהים במימון ציבורי. לטענת הכותבים אין בכך הצדקה, 

מכיוון שמדובר באותו המוצר, המיוצר על ידי אותם המנתחים באמצעות תשתיות דומות. 

, וקהציבור אינו מודע לכך שמדובר באותו המוצר, עקב פערי מידע שגורמים לכשל שלטענתם 

 .ועל כן ישנו צורך בפיקוח

הצפיפות  ,. התור עבור טיפולים פרטיים הוא קצר הרבה יותרבפועל, זהו לא אותו המוצראך 

המטופלים זוכים לחדרי אשפוז פרטיים, למזון ברמה  ,בבתי החולים הפרטיים נמוכה יותר

לבחור את  עצם היכולתמעבר לכך, . מכל בחינה אפשרית טובים יותר ולתנאיםגבוהה יותר 

סיכויי ההצלחה בתוחלת המנתח תורמת לתועלת שהפרט מפיק מהטיפול הרפואי. יתכן ש

, בעלי מוניטיןשל ניתוח פשוט ונפוץ יחסית הם זהים עבור מנתחים לא מנוסים ועבור מנתחים 

והפרט מודע לכך, ובכל זאת הוא יעדיף לשלם יותר עבור המנתח המנוסה מתוך תפיסה של 

פי שקיימת פרמיית מחיר לרכישת בגד ממותג מוכר ומפורסם, או לרכישת מזון כשנאת סיכון. 

 , וצרכנים רבים מוכנים לשלם אותהאורגני, כך קיימת פרמיית מחיר לטיפול אצל מנתח מנוסה

על מוצר  לשלם יותר של צרכןעצם המוכנות . לכאורה זהה מהצדנראה למרות שהמוצר 

 לא מעידה על קיומו של כשל שוק.  כלשהו

 השלכות המדיניות

הצעת ההחלטה מתעלמת לגמרי מההשלכות שיהיו לשינוי מעין זה על המערכת. לפיקוח 

 השלכות עיקריות: מספריהיו 

 . צמצום ההיצע1
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יוכלו לגבות פחות כסף על טיפולים פרטיים, הם יציעו פחות  ומנתחים אם בתי חולים פרטיים

כמו  ומכיוון שזה לא אותו המוצרטיפולים פרטיים. מכיוון שהביקוש לטיפולים אלו לא ישתנה, 

תוצאה  .ברווחת הצרכן ממשית פגיעהתהיה התוצאה המיידית , טיפולים בבתי חולים ציבוריים

)כלומר, נסיעה של חולים  רות רפואית ממדינות אחרותביבוא של שירותי תייגידול  שנייה תהיה

יבוא תיירות רפואית עשוי אף להוביל למצב שבו ההוצאה על ניתוחים . ישראלים לחו"ל(

, אך במקום שכספם של הצרכנים הישראלים יגיע לרופאים ולקופות פרטיים לא תקטן כלל

תוצאה שלישית תהיה . החולים בישראל הוא יגיע לרופאים ולבתי חולים במדינות זרות

, כפי שהתרחש תמיד בעקבות פיקוח מחירים בכל שוק, בכל מדינה התפתחותו של שוק שחור

. בשנים האחרונות התפרסמו מקרים של תשלומי שוחד לרופאים בתמורה ובכל תקופה

לקיצור תורים והטבות אחרות, ותופעה זו צפויה להתגבר אם יצמח פער משמעותי בין מספר 

 הפרטיים המוצע ובין הביקוש. הטיפולים 

 . פגיעה במשכורות הרופאים2

 המחירים הגבוהים הנגבים במערכת הפרטיתנכתב כי "בטיוטת הצעות ההחלטה לממשלה 

מהווים תמריץ לרופאים לצמצם את מספר שעות עבודתם במערכת הציבורית ולהגדיל את 

יוביל להגדלת תעסוקת  ". בכך רומזים הכותבים כי פיקוחבמערכת הפרטית היקף עבודתם

 . שנויה במחלוקתאך מסקנה זו  רופאים במערכת הציבורית,

ראשית, הפגיעה בשכרם הכולל של הרופאים עלולה לעודד אותם דווקא לעבוד יותר במערכת 

, כדי להגיע בחזרה לרמות השכר הקודמות שאליהן היכן שהשכר השעתי גבוה יותרהפרטית, 

הם התרגלו. שנית, ההצעה תהפוך את מקצוע הרפואה לפחות משתלם ביחס למקצועות 

אחרים, ויכולה להוביל לכך שפחות צעירים יבחרו ללמוד את המקצוע מלכתחילה, או לכך 

לגידול  ל להוביל גםיכוהמהלך שבוגרי רפואה יעדיפו להגר ולעבוד במדינות אחרות. שלישית, 

ביצוא של שירותי תיירות רפואית לחולים ממדינות אחרות, בהנחה שהפיקוח לא יהיה תקף 

. כך, במקום שרופאים ישראלים יטפלו בחולים ישראלים, יווצר ישראלים-של לאעבור טיפולים 

ת בחו"ל, ותושבי מדינות אחרו פרטיים מצב אבסורדי שבמסגרתו הישראלים עוברים טיפולים

 עוברים טיפולים בארץ. 

 . פגיעה באיכות הטיפול הרפואי במערכת כולה3

במצב הקיים היום, לרופאים מנתחים ולבתי חולים פרטיים ישנו תמריץ חזק לפתח שיטות 

חדשניים ויעילים יותר וחדרי ניתוח ברמה גבוהה יותר, שכן  טיפוליםטובות יותר ולהציע 

הציבור מצביע ברגליים ומוכן לשלם במיטב כספו עבור השיפורים הללו. מטבע הדברים, רופא 

חדשניים יעשה שימוש בניסיון הזה גם במגזר הציבורי,  בטיפוליםשצבר ניסיון במגזר הפרטי 

הטלת אך  חלחלו בהמשך גם לאלו הציבוריים.ורכיבים שנמכרים לחדרי הניתוח הפרטיים י

פיקוח גורף על המחירים של הניתוחים ובתי החולים הפרטיים תעצור תהליך זה לחלוטין: אם 

חדשני יותר או על חדר ניתוח טוב יותר, לא יהיה שום תמריץ  טיפוללא ניתן לגבות יותר על 

 לספק אותם והחדשנות תפסיק לזרום במערכת.

בריאות החליט לפני מספר שנים לאסור על בתי חולים ציבוריים להציע חדרי לדוגמה, משרד ה

דית הייתה סגירה מוחלטת של חדרי הלידה יהתוצאה המי. לידה 'טבעיים' במחיר גבוה מעט

והתפתחות תעשייה ענפה של צימרים ללידה  הטבעיים בחלק מבתי החולים הציבוריים
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ים הללו, במחירים גבוהים מאלו שגבו בתי טבעית בליווי רופא במרחק נגיעה מבתי החול

 אבדן הכנסות למערכת הציבורית.מה שהוביל להחולים עצמם, 

 אינפורמציה הפצת: מדיניות מומלצת

הפיקוח על מחירי הטיפולים הפרטיים מוצע כפתרון לכשל שוק הנובע מהיעדר אינפורמציה. 

מנסחי  בידיאם יש , פתרון עדיף עבורו הוא הפצת אינפורמציה. שוק מסוג זהאם אכן קיים כשל 

ניתן ההצעה מידע אמין ומבוסס לפיו אין הבדל באיכות בין ניתוחים ציבוריים לפרטיים, 

לחייב פציינטים במערכת ניתן , באמצעות מסע פרסום הולם לרשות הציבור הרחב והעמידל

לחייב אזכור מתאים ניתן זאת,  הפרטית לחתום על טופס המעיד על כך שהם מבינים

פתרון הקיצוני של פתרון זה עדיף על פני הבפרסומות של גופי בריאות פרטיים, וכך הלאה. 

, מכיוון שהוא לא מוביל להשלכות השליליות שתוארו לפני כן, ולא מניח פיקוח מחירים

את קיומו של כשל שוק. אם הצרכנים אכן אינם מודעים לנושא הם ישנו את אפריורית 

  התנהגותם בהתאם, ואם הם מודעים התנהגותם לא תשתנה. 

 סיכום

מערכת הרפואה הפרטית בישראל, הצומחת לצד הציבורית, איננה אויב שיש להילחם בו. היא 

ים המעוניינים בכך מאפשרת לישראלצעירים ללמוד מקצועות רפואיים, יותר מתמרצת 

מאפשרת לרופאים ולרכוש שירות ברמה גבוהה יותר מזה הקיים בבתי החולים הציבוריים, 

, שניתן לנתב אותם על מנת לחזק את המערכת , ידע וניסיוןולבתי חולים להשיג משאבים

אין הבדל בין שתי המערכות בהשלכת הטיפולים על בריאות המטופלים,  באמת הציבורית. אם

בבריאות המשמעות היא שהתפתחות הרפואה הפרטית גם איננה פוגעת במידת השוויון 

 . , אלא רק במידת השוויון בנוחותבקרב אזרחי המדינה

ת ספק גדול האם התכליעל כן, ההצעה לפקח על מחירי הניתוחים הפרטיים היא שגויה. 

המוצהרת של הפחתת עלויות ברפואה הציבורית על חשבונם של הרופאים המנתחים 

הפרטיים היא ראויה כשלעצמה, ואין שום התייחסות בהצעה לחלופות אפשריות הפוגעות 

מעורבות ממשלתית פחות בחופש העיסוק של הרופאים המנתחים ובתי החולים הפרטיים. 

רבה, ומתוך הבנה שהרפואה הפרטית עונה על בתחום הבריאות צריכה להיעשות בזהירות 

ושהמערכת הציבורית איננה מסוגלת ואיננה  ,שלא יעלם ביקוש – ממשי שקיים בציבור ביקוש

 .אמורה לתת לו מענה

 


