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בבריאות

לדיכאון ,אל־
$TS1$אלכוהוליזם$TS1$,
אואפילו כאל מגיפההמובילה
הקושרים בין מעשי רצח והתאבדות
■-
דינות
$DN2$המדינות$DN2$
$DN2$אלכוהוליזם $DN2$,פשיעה ונטיות אוברניות ,כמו גם ממלכתי; והנמוכה ביותר כחלק
$TS1$הגזירות $TS1$כוהוליזם,
שאירעו בישראל באחרונהלבין הג־
$DN2$הגזירות$DN2$הכלכליות והעמקת האי־שוויון לאי־שימוש בשירותי רפואה עקב אובדן הכ־
$TS1$הכנסה $TS1$.הלאומי מבין המרינות המפותחותבכלל.כלו־
$TS1$כלומר$TS1$,
זירות
$DN2$הכנסה $DN2$.עלכן ,במקרים של שהאבטלה גבוהה או
נסה.
$DN2$כלומר$DN2$,יכולתה של מערכת הבריאות להתמודד
מר,
והפערים בהכנסות .מסקנות בנושא כה
עם ההשלכות של קיצוץ ,נמוכה .בשל נתוני
שלגידול מהירבאבטלה ,על הממשלות לה־
$TS1$להפעיל$TS1$
קשהעלולות להיות נמהרות .אולם חשוב
$DN2$להפעיל $DN2$תוכניות תעסוקה .ההמלצה השלישית
לרון בשאלת הקשר בין מציאותכלכלית־
הפתיחההגרועים ,גם צמצום תקציבי מתון
$TS1$כלכליתחברתית $TS1$פעיל
היא,להשקיע יותר בבריאות הציבור ,דווקא עלוללהשפיע משמעותית עליכולתם של
$DNכלכליתחברתית$DN2$לבריאות הציבור.
חברתית
שירותי הרפואה לתת מענהלהשפעה המזיקה
כלכלי ,כרילפצות על התוצאות
בעת משבר
המחקר של רייוויר סטא־
$TS1$סטאקלר$TS1$
זהו נושא
של המדיניותהכלכלית על בריאות הציבור.
כלכלי.
קלר
$Dסטאקלר $DN2$וסנג׳י באםו ,אשר פורסם לא מזמן
הקשות של קיצוץ תקציביוצנע
אין צורךלהקים מוסר מיוחד כרי לאמור
בספר
The Body Economic:
בהקשר זה ראוילציין שמעבר לעצם
Why
הירידה בהכנסה ,גם הגרלת האי־שוויון בה־
$TS1$בהכנסות$TS1$
(Austerityהכלכלה של הגוף :למה
Kills
את ההשפעות הבריאותיות של ההחמרהבעו־
$TS1$בעוני$TS1$
למדיניות
$DN2$בעוני $DN2$והעמקתהפערים .ישראל זקוקה
ני
כנסות
הורג) .המחקר זוכהלסיקור רחב
לעשירים,
$DN2$בהכנסות $DN2$והעמקת הפערים ביןעניים
בעולם.
צנע
היא גורם סיכון בריאותי .דשא ירוק יותר אצל
נבונה בכלהנוגעלמימון מערכת הבריאות,
החוקרים בחנו ,בין השאר ,שתי תגובות הפו־
$TS1$הפוכות$TS1$
אשר תשלים את מדיניות הקיצוצים המתונה
השכן מפריע לארם נפשית ובריאותית ,כפי
ובאיסלנר.ביוון
כלכליים,ביוון
$DN2$הפוכות$DN2$למשברים
כות
וההדרגתית של האוצר .תקצוב הבריאותיכול
המרינה קיצצה בצורה דרסטית בתקציבי הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
להתבסם על פתרון פשוט :כ-׳ל  75מתושבי
לפגיעה בבריאות
$DN2$הבריאות $DN2$והרווחה ,מהשהוביל
ריאות
רש
לאבטלה
להתייחס
משלימים,
בביטוחים
מחזיקים
המרינה
הגרילה
דווקא
איסלנד
השני,
מן
הציבור.
שנע־
$TS1$שנעשים$TS1$
העבר
וולונטרי ,אך יש בהם אל־
$TS1$אלמנט$TS1$
$DN2$שנעשים $DN2$אמנם באופן
שים
את ההוצאה על שירותים חברתיים נוכח המ־
$TS1$המשבר $TS1$ואובדן הכנסה כאל
$DN2$אלמנט $DN2$של מימון ציבורי מפני שבניגודלביטוח
מנט
$DN2$המשבר $DN2$התקציבי .התוצאה היתה שיפור ברמת
שבר
מגיפה המובילהלדיכאון
מסחרי ,על הקופות לקבל כל פונה והפרמיה
האוכלוסייה,המלווה בצמיחה
הבריאות של
אינה נקבעת אישית על פי מצבו הבריאותי
בשנה האחרונה.
כלכלית של %3
ונטיות אובדניות
של המבוטח .לא ברור למה הכסף מביטוחים
דרסטיים
החוקרים הראו כי קיצוצים
 5.4מיליארד שקלים ומצוי
אלו ,המוערך ב-
בתקציבי הבריאות והרווחה בכמה מדינות ,שעולה ממספר גדל של מחקרים בנושא.
משמש
הלאומית ,לא
כבר במערכת הבריאות
כיצר נראה המצבבישראל? בצר החיובי,
לעלייה בהתאבדויות ובשימוש
אכןהובילו
ער כה המרינה לא נדרשהלצעדים חריפים למימון שירותי רפואה במערכתזו.
בתרופות נגדדיכאון ,וגרמולירידהכללית
אוכלוסיותהולכות
דווקא כעת ,כאשר
נוסחאיסלנד אויוון .המדיניות שנוקט שר
בבריאות הציבור ואףלנזקים ארוכי טווח.
נחשפותלגורמי סיכון בריאותיים
לפיד ,ממשיכה מגמות וגדלות
האוצר החרש ,יאיר
החוקרים קובעים כי כל דולר המושקע
המאפיינות את המדיניותהפיסקליתבישראל
בעטיים של קיצוצים ,על הממשלה למצוא
בבריאות הציבור ,מניב שלושהדולרים בצ־
$TS1$בצמיחה$TS1$
הסדרים שיאפשרולהזרים את כספי הביטו־
$TS1$הביטוחים$TS1$
למשל בימי האינתי־
$TS1$האינתיפאדה$TS1$
זהזמן .בעתות משבר
כלכלית .הימנעות מהשקעה כזו מביאה
מיחה
$DN2$בצמיחה$DN2$
$DN2$הביטוחים$DN2$המשלימיםלמערכת הציבורית ,גםלצו־
$TS1$לצורך$TS1$
חים
$DN2$האינתיפאדה $DN2$השנייה ,כאשרבמקביל התפוצצה בו־
$TS1$בועת$TS1$
פאדה
להפסד בהתאם.
קוצצו תקציביםממשלתיים
רך
$DN2$בועת $DN2$הרוטגןום
סטאקלר ובאסו מסכימים כי חשוב שה־
$TS1$שהממשלה$TS1$
$DN2$לצורך$DN2$העלאת שכרם של רופאים הרוציםלעבור
עת
ממשלה
באופן ניכר ,אך שירותי הבריאות והרווחה
אך ורק במגזר הציבורי .על ירי כך,ובסיוע
$DNשהממשלה $DN2$תסדיר את הכלכלה ,אךלרעתם,
ישלעשות זאת בהדרגה,מבליליצור משבר
הרחבת שירותי בריאות הנפש בקהילה
ליוון.
הבסיסיים נותרוזמינים ,וראי בהשוואה
הממשלה
$TS1$בעתיד $TS1$.ואולם ,גםאצלנו חלה הידרדרות בנגישות
תהליך מבורך הנמצא בעיצומו
בריאותי שיזיקלחברה במשך שנים רבות בע־
$DN2$בעתיד $DN2$.יש להם שלושהמלצותעיקריות :ראשית ,לשירותי רפואה ,בפרט לאלה שאינם מחזיקים
תיד.
תשפר אתיכולתו של הציבור להתמודד עם
להימנע מהנזק הבריאותי אשרעלוללהיגרם
הגזירותהכלכליות ,ותשמר את הרמה הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$
בביטוחים פרטיים.
שהתקיימה ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
$DN2$הגבוהה $DN2$של בריאות הציבור,
בוהה
בצר החיובי פחות ,עקב אכילס של יש־
$TS1$ישראל$TS1$
משטר צנע או קיצוץ תקציבי ,בין
בעקבות
$DN2$בישראל$DN2$לאורך שנים.
$TS1$ההכנסות $TS1$ראל
$DN2$ישראל $DN2$מצוי בשתי נקודות :התפלגות ההכנ־
ראל
השארעל ירי הקמת גוףממלכתישישקול את
הגדולים ביותר בקרב
הפערים בה הם
ההשפעות הבריאותיות של המדיניות הפיסק־
$TS1$הפיסקלית$TS1$
סות
$DN2$ההכנסות$DN2$
משמשים במומחים
פרופ׳ דויניץ ופרופ'צירנידוובסקי
הציבורית
וההוצאה
המפותחות
המרינות
להתייחס
המצמצמת .שנית,
הפיסקלית $DN2$והמוניטרית
לית
בתחום הבריאות במרכז טאוב .חיניץ הוא גם חוקר במרכז
לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר
ולאובדן ההכנסה כאל גורמי סיכון לבריאות ,שהיא הנמוכה ביותר בקרב המ־
$TS1$המדינות$TS1$
לאבטלה
המפותחות שמעניקות ביטוח בריאות

מהתוצר

