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•שיעור הרופאים המועסקים בישראל הוא מהנמוכים בעולם  	
המערבי. זאת, בהתבסס על השוואה לממוצע מדינות ה־

EU15 ועל נתוני משרד הבריאות משנת 2010. 
•המחסור ברופאים בולט במיוחד במקצועות רפואיים מסוימים  	
בהם נפגמת יכולתו של הצוות הרפואי להעניק טיפול לפי 
הסטנדרטים הגבוהים ביותר. במקצועות מסוימים המחסור אף 
הגיע לרמה אקוטית, המסכנת את עתיד המקצוע. מקצועות 
)כללי,  הנמרץ  הטיפול  ההרדמה,  תחומי  את  כוללים  אלה 

ילדים, נשימתי, ולב( והניאונטולוגיה )רפואת ילודים ופגים(.
לאחד  נחשב  עדיין  הרפואה  לימודי  שמסלול  •למרות  	
ממקצועות הלימוד האטרקטיביים בעיניהם של המועמדים 
איננו רם  כיום  ומעמדו  זוהרו הועם,  ללימודים אקדמיים, 
כשהיה בעבר. לרפואה, כמקצוע שיש בו מרכיב דומיננטי של 
שליחות והקרבה, קשה היום הרבה יותר לשמור על מקומה 
מקצועות  מול  מועמדים  של  ליבם  על  בתחרות  הייחודי 
מתגמלים מבחינה כלכלית, בהם הפגיעה בחיים האישיים 
קטנה יותר. לימודי הרפואה “מתחרים” על מיטב המועמדים 
ללימודים אקדמיים מול חוגי הטכנולוגיה העילית )היי-טק(, 

ההנדסה ועוד.
•השחיקה בקרב רופאים הנה גורם ראשון במעלה לנטישתם  	
סבלו  כעשור  לפני  כבר  ברופאים.  ולמחסור  המקצוע  את 
60% מרופאי המשפחה, 39% מרופאי הילדים ו72%- ממנהלי 
גבוהה של שחיקה. רמות השחיקה עלו  המרפאות מרמה 

באופן משמעותי במהלך השנים.
 • היעדר תגמול הולם מוביל בהכרח למחסור ברופאים. ב־2011	
עמד שכר השעה הממוצע של רופאים על 40 ש”ח בלבד. 
עומד  ושכרם  מכך  פחות  אף  רופאים תחומיים משתכרים 
34.6 ש”ח לשעה בממוצע. חמור מכל הוא מצבם של  על 

המתמחים, המשתכרים 29.5 ש”ח לשעה בממוצע.
•מבנה וגובה השכר המשולם לרופאים מהווה אפוא תמריץ  	
הבריאות  במערכת  להישארותם  במעלה  ראשון  שלילי 
הציבורית לאורך זמן. הדבר נכון שבעתיים בכל הנוגע לדור 
העתיד של המקצוע, המתמחים, אשר חרף שנות לימודיהם 
הרבות, שעות העבודה הארוכות שלהם בבתי החולים, ובאופן 
כללי השקעתם הפיזית, הנפשית והאינטלקטואלית העצומה 

לטובת המטופלים משתכרים פחות מ־30 ש”ח לשעה.

תקציר מנהלים

EU15 שיעור הרופאים המועסקים - ישראל מול מדינות ה־
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לחו”ל.  ישראלים  רופאים  בהגירת  מדאיגה  עלייה  •ניכרת  	
)!( מכלל הרופאים המומחים ומתמחים  כך, למשל, כ־20% 
לקנדה  הברית,  לארצות  החולף  בעשור  היגרו  בהרדמה 
ולמדינות נוספות. במספרים מוחלטים מדובר ב־62 רופאים 
מתוך 310 העוסקים בתחום. שמונה רופאים נוספים דווחו 

על תכניותיהם להגירה בעתיד הקרוב.
•המחסור ברופאים משליך, בין היתר, על מצוקת האשפוז  	
והתפוסה החורגת בבתי החולים. כך, למשל, בתחילת 2010 
חסרו במחלקות הפנימיות בישראל 620 מיטות אשפוז, אשר 

הוספתן מצריכה תוספת של 176 תקני רופאים.
•השלכות שליליות נוספות של המחסור ברופאים כוללות  	
פגיעה אפשרית באיכות הטיפול הרפואי, אלימות שנוקטים 
והגדלת  רפואה,  צוותי  נגד  משפחותיהם  ובני  מטופלים 
מרכז  בין  ובמימושם  בריאות  לשירותי  בגישה  הפערים 

לפריפריה ובין קבוצות שונות באוכלוסיה.
•התקינה הקיימת מיושנת ולא עודכנה זה עשרות שנים. על  	
משרדי האוצר והבריאות להקצות לאלתר כ־1,000 תקנים 
למימוש צרכי המערכת, לרבות עבור מקצועות במצוקה. כמו 

כן, יש להקים ועדה מקצועית משותפת לרופאים ולמעסיקים 
לקביעת מדיניות בנושא התקינה.

תקציר מנהלים
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מערכת הבריאות בישראל סובלת ממחסור משווע ברופאים. 
כיום  סובלים  ממנו  המשבר  בלב  ניצב  זה  מתמשך  מחסור 
 – היתר  בין   – מתבטא  ואשר  כאחד,  והמטופלים  הרופאים 
גם בהיעדר מיטות אשפוז ובפערים הולכים ומתרחבים בין 
שירותי הבריאות הנגישים לקבוצות שונות בישראל. הדין 
וחשבון שלפניכם הוא הראשון לספק נתונים מקיפים אודות 
המחסור ברופאים במטרה להעלות את הנושא לראש סדר 
היום הציבורי ולעורר דיון נוקב לגבי המדיניות שמניעה את 

המחסור הזה כמו גם חלופות אפשריות לה. 
המרכזיים  ההיבטים  את  להקיף  ניסיון  נעשה  זה  במסמך 
את  ולהעריך  ברופאים,  המחסור  של  ביותר  והמשמעותיים 
השלכותיו על מערכת הבריאות. על כן מתבסס המסמך על 

מגוון רחב של מקורות מידע רלוונטיים, בהם:
ובעיקר של משרדי  •דוחות רשמיים של משרדי ממשלה,  	

האוצר והבריאות
המרכזית  הלשכה  כגון  ממלכתיים  גופים  של  •מסמכים  	
לסטטיסטיקה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד 

מבקר המדינה ובנק ישראל
•פרסומים של מכוני מחקר כגון המכון הלאומי לחקר שירותי  	

הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל ומכון ברוקדייל
•מסדי נתונים של ארגונים בינלאומיים, לרבות ארגון הבריאות  	
כלכלי  ופיתוח  פעולה  לשיתוף  והארגון   )WHO( העולמי 

)OECD(
•מאמרים מכתבי עת מקצועיים העוסקים בתחום הרפואה 	

•חוקי המדינה 	
•מסמכים קודמים של ההסתדרות הרפואית העוסקים בסוגיות  	

עקרוניות של מדיניות בריאות
•מאמרים וידיעות מתוך העיתונות הכתובה והאלקטרונית  	

באה  המחסור  תופעת  המסמך,  בהמשך  לראות  שניתן  כפי 
במסמך  למצוא  ניתן  כן  ועל  מישורים,  במספר  ביטוי  לידי 
כמובן,  ביניהם,  שיש  שונים  ברבדים  לנושא  התייחסויות 
מסכל  המערכת,  ברמת  הדדית:  והשפעה  גומלין  קשרי 
הבריאות  מערכת  של  שאיפתה  את  ברופאים  המחסור 
להעניק שירותי בריאות נאותים לאזרחי המדינה כמתחייב 

מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994.
כתוצאה מכך, ברמת הארגון, נפגע תפקודם של בתי החולים 
ושל מוסדות בריאות אחרים. כך, ברמת הפרט, נפגמת יכולתו 

מיטבי.  רפואי  טיפול  למטופל  להעניק  הבודד  הרופא  של 
לכך, כמובן, יש השלכות חמורות על בריאותו ולשלומו של 

המטופל. 
כך, נאלץ רופא הבודד לשאת על כתפיו את כשלי המערכת 
עם  לבדו  כמעט  נאלץ להתמודד  הרופא המטפל  והארגון. 
המתבטאת  יומיומית,  ופיזית  נפשית  מקצועית,  מעמסה 
מצד  באלימות  ואף  בתשישות  בשחיקה,  בעומס,  בלחץ, 
מכוח  הרפואה  מאבדת  זה  עניינים  במצב  המטופלים. 
המשיכה המסורתי שלה כיעד, כשליחות וכמקצוע, ונשחק 
אמון הציבור במערכת הבריאות הציבורית. כתוצאה מכך 
בוחר כוח אדם איכותי להתרחק מהעיסוק ברפואה, ומוצא 
משפיעים  אלה  תהליכים  אחרים.  במקצועות  מקומו  את 
עוד  ומקשים  והמערכת,  הארגון  על  חוזר  היזון  של  בדרך 
המחסור,  בעיית  את  שמחריף  מה   - תפקודם  על  יותר 
וחוזר חלילה. על מנת לעצור את “מעגל הקסמים” ההרסני 
מספר  זה  במסמך  הרפואית  ההסתדרות  מציגה  שנוצר, 
מיידית, שנועדו לחזק את מעמד הרופא,  הצעות לפעולה 
ולהגדיל את מספר הרופאים במטרה להבריא את מערכת 

הבריאות הציבורית.

הדו”ח מתקדם בשלבים הבאים:  

פרק א’ מספק רקע אודות המשבר במערכת הבריאות להבנת 

מתמקד  הפרק  ברופאים.  המחסור  מתקיים  בו  ההקשר 
במחסור  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  האשפוז,  במצוקת 
הפרק  נמרץ.  טיפול  ובמיטות  כללי  אשפוז  במיטות  החריף 
אף סוקר את התרחבות הפערים בבריאות בישראל בשנים 
הפרטית  בהוצאה  מהעלייה  להסיק  שניתן  כפי  האחרונות, 
תוך  העצמית(  ההשתתפות  בתשלומי  )למשל,  לבריאות 
הכבדת הנטל בראש ובראשונה על אותם מבוטחים הנמנים 

על השכבות החלשות.
פרק ב’ סוקר את המידע והנתונים העדכניים בדבר המחסור 

לאורה  המתודולוגיה  אודות  הסבר  מתן  לאחר  ברופאים. 
בכלל  המחסור  לגבי  מידע  הפרק  מביא  הנתונים,  נאספו 
ממצוקה  הסובלים  רפואה  תחומי  על  דגש  ותוך  המערכת 
מיוחדת )למשל, הרדמה וטיפול נמרץ, רפואה פנימית, רפואת 
ילודים ופגים, ועוד(. הפרק אף כולל השוואה בינלאומית בין 

.OECDהמחסור ברופאים בישראל למחסור במדינות ה־

מבוא
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פרק ג’ עוסק בסיבות למחסור ברופאים. בין היתר, מובאים 

של  הרפואית  ובהכשרה  בסטודנטים  המחסור  לגבי  נתונים 
תמריצים  רפואי,  אדם  כוח  של  תת-תקינה  העתיד,  דור 
מידת  ירודים,  עבודה  תנאי  בדמות  לרופאים  שליליים 
של  הנטישה  והיקף  הרפואה,  מקצוע  של  האטרקטיביות 
אך  ברפואה  לעסוק  שהוסמכו  ישראלים  על־ידי  המקצוע 

בוחרים שלא לממש זאת.
פרק ד’ מתאר את השלכות המחסור ברופאים. בהקשר זה, 

הפרק מתייחס לצפיפות במחלקות האשפוז, לפגיעה באיכות 
הטיפול הרפואי, לאלימות נגד רופאים וצוותי רפואה בבתי 
בתושבי  ובמיוחד  בשוויון  לפגיעה  ובמרפאות,  החולים 

הפריפריה ולהברחת רופאים מומחים מהמקצוע.
בדבר התמודדות  מונה שורה של המלצות  ה’  פרק  לבסוף, 
אפשרית עם המחסור ברופאים, לרבות הקצאת תקנים באופן 
מיידי למקצועות במצוקה והקמת ועדה מקצועית משותפת 

לרופאים ולמעסיקים שתקבע מדיניות לנושא התקינה.

מבוא
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חריף.  במשבר  זמן  מזה  מצויה  בישראל  הבריאות  מערכת 
מחסור מתמשך במשאבים, במיטות אשפוז, בתקני הכשרה 
מוביל  פיזיות  ובתשתיות  רפואי,  אדם  בכוח  לסטודנטים, 
מדי יום לפגיעה ברבבות מטופלים. המחסור אף מוביל לכך 
הרפואה  מערכת  את  לנטוש  בוחרים  רופאים  ויותר  שיותר 
הציבורית לטובת פרקטיקה פרטית או, חמור מכך, לטובת 
עבודה בחו”ל. תחומי התמחות קריטיים ברפואה, הסובלים 
מצוקה  חווים  חסר,  ותגמול  אדם  כוח  מהיעדר  במיוחד 
מיוחדת משום שרופאים רבים כלל אינם מעוניינים לעסוק 
בהם. כתוצאה מכל אלה, המשבר במערכת הבריאות מעיב 
כמערכת  השנים  לאורך  המערכת  שרשמה  ההישגים  על 
המדעית  ובהתקדמות  הרפואי  הטיפול  באיכות  מובילה 
והטכנולוגית ומאיים להפוך אותה לאחת המערכות החולות 

והבלתי-שוויוניות ביותר במערב.
נוגעת למחסור  דוגמא מובהקת למשבר במערכת הבריאות 

 2011 בינואר  פרסם  כללי. משרד הבריאות  במיטות אשפוז 
בשיעור  הירידה  מגמת  המשך  על  המצביע  וחשבון  דין 
בדבר  מדאיגים  מדדים  ועל  החולים  בבתי  האשפוז  מיטות 
הנוגע  בכל   OECDה־ למדינות  ביחס  ישראל  של  מקומה 
השהייה  ומשך  החולים,  בבתי  התפוסה  המיטות,  לשיעור 
הממוצע במהלכו מקבל חולה טיפול רפואי.1 עם החלת חוק 
1995, עמד שיעור המיטות  בריאות ממלכתי בשנת  ביטוח 
על 2.3 ל־1,000 נפש. מאז ירד בעקביות עד לשיעור של 1.94 
גדל  אלה  בשנים  מיטות(.   14,599(  2010 בתחילת  מיטות 
מספר מיטות אשפוז הכללי בכ־11% בלבד לעומת גידול של 

כ־35% באוכלוסייה. 2

1  משרד הבריאות, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל 2009, ינואר 2011.

2  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מערך האשפוז הכללי בהצעת התקציב לשנים -2011
2012, נובמבר 2010.

רקע - המשבר במערכת הבריאות
פרק א’

שיעור מיטות האשפוז הכללי בישראל לאלף נפש בעשור האחרון
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שיעור מיטות האשפוז הכללי בישראל הוא מהנמוכים בקרב 
במקום  ישראל  ניצבה   2008 ה־OECD. בשנת  ארגון  מדינות 
ה־25 מתוך 27 מדינות הארגון בשיעור המיטות. פערים אלה 
שיעור  בהן  אירופה,  למדינות  בהשוואה  במיוחד  בולטים 

המיטות גדול עד פי שלושה משיעורן בישראל.3
בשנת 2008 החזיקה ישראל בשיא שלילי בקרב מדינות ה־
 96.2%( החולים  בבתי  התפוסה  לשיעור  הנוגע  בכל   OECD
בישראל בהשוואה לפחות מ־90% במדינות הארגון(. בשנת 
הזמן  משך  באשפוז,  ימים   4 בממוצע  מטופל  שהה   2008
האשפוזים  מספר  מקסיקו(.  )למעט   OECDב־ ביותר  הקצר 

3  שם.

היה  מיטות”(  )“סבב  מסוימת  בתקופה  למיטה  הממוצע 
באותה שנה הגבוה ביותר מבין מדינות הארגון ועמד על 88 

אשפוזים למיטה. 
את  רק  לא  מדגישה  בינלאומיים  אומדנים  עם  ההשוואה 
הישראלית, אלא  בו שרויה מערכת האשפוז  המצב החמור 
הפריפריאליים.  במחוזות  האשפוז  מצוקת  על  גם  מצביעה 
נמוך  והדרום  הצפון  במחוזות  הכללי  המיטות  שיעור 
משמעותית בהשוואה לשאר המחוזות, ותמונה זו של פיגור 

בשיעור המיטות לא השתנתה במשך העשור האחרון.4 
את  בוחנים  כאשר  מפתיעים  אינם  אלה  עגומים  נתונים 

4  משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו, נובמבר 2010, ע’ 89

שיעור מיטות לאשפוז כללי לאלף נפש - השוואה בינלאומית )2008(
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  EU1515 המדינות המובילות באיחוד האירופי)*( השוואה ל־ -
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השקעת ישראל בבריאות ביחס למדינות המערב. השקעת 
תשתיות  של  העגום  במצבן  משתקפת  בבריאות  המדינה 

האשפוז, כפי שעולה מהתרשימים הבאים:

נתונים אלה אינם מפתיעים כלל ועיקר. למעשה, עוד בשנת 
1995 התריע מבקר המדינה כי “דחיסת מיטות נוספות מקשה 
את הטיפול בחולים, מגדילה את הסיכון שלהם להידבקות 

הוצאה לבריאות לנפש - השוואה בינלאומית )2008(

שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל עמד על 7.8% בשנת 2008 - מהנמוכים בעולם המערבי.

 ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ”ג - השוואה בינלאומית )2008(
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מאז  שחלפו  בשנים  ורווחתם...”.5  בנוחותם  לפגוע  ועלולה 
שוב  הבריאות  במערכת  נוספים  וגורמים  הרופאים  התריעו 
ובמיוחד במחלקות   – ושוב על כך שהעומס בבתי החולים 
הפנימיות ובמחלקות טיפול נמרץ – הפך לבלתי נסבל. מספר 
מתורים  סובל  במסדרונות,  מאושפז  חולים  של  וגובר  הולך 
תנאי האשפוז.  נוכח  לקויה  באיכות  טיפול  ומקבל  ארוכים, 
באופן טבעי, העומס גורם גם לשחיקה קשה בקרב הרופאים, 
אשר מצופה מהם לספק את השירות הרפואי הטוב ביותר, 
לכך.  הדרושים  התנאים  את  להם  מספקים  שאין  בעוד 
האדם  כוח  תקינת  לשיפור  ובראשונה  בראש  היא  הכוונה 
האמיתיים  לצרכיה  מותאמת  להיות  צריכה  אשר  הרפואי, 
של האוכלוסייה בשנת 2011 )התקינה הקיימת מבוססת על 

חישובים משנות ה־70’ וה־80’(.
לנוכח מגמות אלה, מדאיג במיוחד לגלות כי ממשלות ישראל 
בעשור החולף לא עשו דבר על מנת להתמודד עם מצוקת 
ל”חיזוק  התכנית  מכך:  יתרה  ומחריפה.  ההולכת  האשפוז 
מערכת הבריאות”, עליה הכריזה הממשלה בפברואר 2011, 
נותרה  האוצר  משרד  של  ידו  כי  ובראשונה  בראש  מעידה 
במערכת  למשבר  הממשלה  שנותנת  המענה  וכי  קפוצה 

הבריאות הנו קוסמטי בלבד. 
ובראשונה  בראש  פוגע  ובתקנים  אשפוז  במיטות  המחסור 
בחורף האחרון,  לראות  היה  שניתן  כפי  בשכבות החלשות. 
מהמצוקה  לסבול  הראשונים  הם  בפריפריה  החולים  בתי 
ולקבל  יותר  ארוך  זמן  להמתין  נאלצים  בהם  והמטופלים 
שהן  הפנימיות,  המחלקות  פחות.  טוב  רפואי  שירות 
את  משרתות  במיטות,  מהמחסור  לסבול  הראשונות 
האוכלוסיות החלשות, כולל קשישים ועניים, ואלה נפגעים 
העומס  מכך,  כתוצאה  אחרת.  קבוצה  מכל  יותר  מהמחסור 
ויותר מטופלים  על מערכת הבריאות הציבורית דוחף יותר 
מאמירים  בכך  הפרטי.  בשוק  טיפול  לקבל  משגת  שידם 
הפערים החברתיים והמערכת הציבורית מתדרדרת והולכת 

לנגד עינינו. 
של  ממגמות  כתוצאה  אף  מתרחבים  החברתיים  הפערים 

5  מבקר המדינה, דוח שנתי 45 לשנת הכספים 1994 ולחשבונות שנת הכספים 1993, 
אפריל 1995 ,ע’ 180.

הדוגמא  המבוטחים.  על  התשלומים  נטל  והכבדת  הפרטה 
הבולטת לכך היא ההשתתפויות העצמיות, אשר מבוטחים 
נדרשים לשלם עבור טיפולים ותרופות. תשלומים אלה חדלו 
“שימוש  של  מניעתו  לצרכי  מרסן  כלי  מלשמש  מכבר  זה 
יתר” בשירותי בריאות והפכו להיות כלי להפרטה ולצמצום 
ככאלה,  למימון מערכת הבריאות.  אחריותה של הממשלה 
לשם  ובראשונה  בראש  משמשות  העצמיות  ההשתתפויות 
המבוטחים.  חשבון  על  החולים  קופות  של  תקציבן  איזון 
הפרטית  בהוצאה  החד  הגידול  רקע  על  נעשה  הדבר 
לבריאות, אשר לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
זינקה ב־34% מאז החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.6 
 23 לכדי  נסק  לבריאות  הפרטית  ההוצאה  שיעור  למעשה, 
נתון  שנה,  מדי  מכיסו  הציבור  מוציא  אותם  ש”ח  מיליארד 
המפותחות  המדינות  ברוב  מהמקובל  שיעור  לאין  גבוה 
אליו   OECDה־ בארגון  החברות  אירופה  במדינות  )לרבות 

הצטרפה ישראל באחרונה(.
בעצמם  לממן  הנדרשים  המבוטחים,  על  הנטל  הכבדת 
בשוויון העומד  פוגעת  וגדל משירותי הבריאות,  הולך  נתח 
הסקר  נתוני  לפי  ממלכתי.  בריאות  ביטוח  חוק  בתכלית 
אי-שוויון  בנושא  גיאוקרטוגרפיה  ומכון  הר”י  של  השנתי 
לשנת 2010, כעשירית מהציבור בישראל נאלצים לוותר על 
ביקור אצל רופא בשל העלות הכספית הכרוכה בכך. בקרב 
רופא  ביקור אצל  על  המוותרים  השכבות החלשות, שיעור 
גבוה פי שניים מממוצע המוותרים בכלל האוכלוסייה, ומגיע 
רפואיים  שירותים  על  המוותרים  שיעור  כן,  כמו  ל־19%. 
לילדים בקרב השכבות החלשות גבוה פי שלושה מהממוצע, 
ומגיע ל־14% לעומת 5% בכלל האוכלוסייה. מרואיינים בקרב 
עלייה  על  האחרונות  בשנים  דיווחו  אף  החלשות  השכבות 
תרופות  לממן  ליכולתם  באשר  הביטחון  חוסר  בתחושת 

ושירותים רפואיים שאינם בסל.
על רקע כל אלה, ניכר מחסור הולך ומחמיר ברופאים בישראל. 
בפרקים הבאים נסקור את הנתונים הקיימים אודות מחסור 
זה ואת השלכותיו על העמקת המשבר במערכת הבריאות. 

 6  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
ההוצאה הלאומית לבריאות - 2007-1962, 2009. 



אין מי שיטפל בך    המחסור ברופאים בישראל

12

ישראל מול העולם – השוואה בינלאומית

מבוא

רמת תפקודה של מערכת הבריאות תלויה בראש ובראשונה 
הניצב  המרכזי  האיום  כאשר  בה,  הפועל  אדם  כוח  במצאי 
בפני מערכות הבריאות בעולם המערבי הוא המחסור  כיום 
מהם  אולם  ברופאים.  ובעיקר  בתחום,  מקצוע  בבעלי 
הקריטריונים על־פיהם ניתן לקבוע כי קיים מחסור או עודף 

ברופאים? מהו, למעשה, שיעור הרופאים הרצוי?
אחד הכלים המקובלים ביותר שמצויים בידיהם של מקבלי 
החלטות להערכת מצבה של ישראל הוא השימוש בנתוניהן 
כאמת  וטכנולוגית  כלכלית  מבחינה  מפותחות  מדינות  של 
על  בהתבסס  ל”מצוי”.  “הרצוי”  שבין  הפער  לבחינת  מידה 
זו השתרשה עם השנים הסברה כי שיעור הרופאים  שיטה 
בישראל גבוה יחסית לשיעורם במדינות המערב, וזאת מבלי 
המתודולוגיים  לכשלים  הראויה  הלב  תשומת  שתוקדש 
והנורמטיביים הטמונים בה. מטרתו של פרק זה היא לחשוף 
את הכשלים אשר הובילו להנחה המוטעית, כי קיים לכאורה 
עודף רופאים בישראל בהשוואה למדינות המערב, ולהראות 
על סמך נתונים חדשים שפרסם משרד הבריאות לאחרונה, 
כי בהשוואה למדינות המפותחות, סובלת ישראל ממחסור 

ניכר ברופאים.7
משני  מוטעית  ההשוואה  מתבססת  עליה  המתודולוגיה 

טעמים:
•בחירה לקויה של קבוצת ההשוואה, הכוללת בתוכה מדינות  	
בעלות יכולות כלכליות נמוכות במיוחד בהשוואה לישראל 
עם  חולקות  שאינן  כאלה  או  המפותחות  המדינות  וליתר 

7  פרק זה מתמקד בשיעור הכללי של מספר הרופאים, אולם יש לזכור כי נתון זה, על אף 
חשיבותו הרבה, אינו יכול ללמד לבדו על מספר שעות העבודה העומד לרשות המערכת. 

לשם כך יש להביא בחשבון גורמים נוספים, כגון מספר התקנים, אחוזי המשרה של 
הרופאים ועוד. בשל הקושי העצום לכמתם ולהשוותם, לרוב הם אינם באים לידי ביטוי 

בהשוואות בינלאומיות, ועניינם ראוי להתייחסות מעמיקה ונפרדת, החורגת ממסמך 
זה. חשוב להזכיר גם כי ההשוואה נעשית לגבי מספרם הכולל של הרופאים, והיא אינה 
מביאה בחשבון את השונות הקיימת בין תחומי המומחיות השונים )ייתכן עודף רופאים 

במקצוע אחד ומחסור באחר(.

הנוגעים  והחוקים  הערכים  מערכת  את  ישראל  מדינות 
אוניברסאלי.  בריאות  ביטוח  לרבות  סוציאלית,  לחקיקה 
הכללתן מפחיתה באופן משמעותי את הממוצע המערבי, 

אשר משמש נקודת ייחוס לנתוני ישראל.
 • חוסר התאמה בין הגדרות הארגון לנתוניה הרשמיים של	
ישראל – הנתון הישראלי מתייחס לשיעור בעלי הרישיונות 
לעסוק ברפואה עד גיל 65, שהוא גבוה יותר משיעור הרופאים 
 .OECDהמועסקים – הנתון אליו מתייחס ממוצע מדינות ה־
את  מלאכותי  באופן  מטה  ההתאמה  חוסר  שהראינו,  כפי 

הנתון הישראלי כלפי מעלה.
חדשה  השוואה  ביצענו  אלה,  עיוותים  לתקן  מנת  על 
המתבססת על ממוצע מדינות ה־EU15 ועל מידע עדכני שפרסם 
משרד הבריאות בשנת 2010, לפיו שיעור הרופאים המועסקים 
בישראל עומד על 2.8 ל־1,000 נפש. לפי נתונים אלה, שיעור 
הרופאים המועסקים בישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי, 

בניגוד לרושם המוטעה שנוצר עד כה.
עתידי  דיון  לכל  מוצא  נקודת  זה  עגום  בנתון  לראות  יש 
משאבי  של  במצבם  ובפרט  הבריאות,  מערכת  של  במצבה 
האנוש העומדים לרשותה. אם עד כה הנחת היסוד הייתה 
מקבלי  על  שמעתה  הרי  בישראל,  רופאים  “עודף”  יש  כי 
מערכת  עתידה של  על  לחשיבה מחדש  להיערך  המדיניות 
הבריאות על בסיס הנחת קיומו של מחסור משמעותי בכוח 

אדם רפואי.

שיעור הרופאים בישראל – תמונת מצב

מדינות המערב נאלצות להתמודד בעשורים האחרונים עם 
דמוגרפיות,  מגמות  עקב  בריאות  לשירותי  גואים  ביקושים 
חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת, ביניהן העלייה בתוחלת 
החיים והזדקנות האוכלוסייה, השינויים בדפוסי התחלואה, 
והמדעיות,  הטכנולוגיות  של  המואץ  ההתפתחות  קצב 
רוב  החיים.  ברמת  והעלייה  לבריאות  המודעות  התגברות 
בביקושים  הגידול  קצב  את  להדביק  מתקשות  המדינות 
של  מספק  בלתי  הכשרות  קצב  גורמים:  ממספר  כתוצאה 

המחסור ברופאים - מידע ונתונים
פרק ב’
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בעיקר  במקצוע,  העבודה  שעות  מספר  צמצום  רופאים, 
הנשים  בשיעור  גידול  בשל  היתר  )בין  צעירים  בגילאים 

במקצוע(, וכן גידול בשיעורי הפרישה.8
על רקע מגמות אלה נדונה בעשור האחרון שאלת השיעור 
כאשר  ישראל,  במדינת  באוכלוסייה  רופאים  של  הרצוי 
מצטרפות  לעיל,  המתוארים  המערכתיים  הגורמים  אל 
מערכת  על  הלחץ  את  ומגבירות  המקומיות,  הנסיבות  גם 
הפורשים  הרופאים  במספר  העלייה  הישראלית.  הבריאות 
לגמלאות, הירידה החדה במספר הרופאים העולים לישראל 
ואי-הגדלת היקפן של מסגרות ההכשרה של רופאים בבתי 
צפוי  למחסור  ממשי  חשש  יצרו  אלה  כל  לרפואה־  הספר 
ברופאים בישראל, והביאו לבחינה מחודשת של היקף כוח 

האדם הרפואי הדרוש למערכת הבריאות.
אשר  שונות  ועדות  של  להקמתן  הוביל  זה  עניינים  מצב 
רופאים, החל  המליצו על הרחבתן של המסגרות להכשרת 
מהוועדה לבדיקת הצרכים העתידיים ברופאים )ועדת פזי( 
את  והגישה  גבוהה,  להשכלה  המועצה  על־ידי  שהוקמה 
המלצותיה באוקטובר 2002; הוועדה לבחינת הצורך בהקמת 
בית ספר לרפואה נוסף בישראל )ועדת הלוי(, שהמלצותיה 
המועצה  של  )ות”ת(  ותקצוב  לתכנון  הועדה  בידי  התקבלו 
להשכלה גבוהה בשנת 2007; וכן הוועדה לבחינת אומדן צרכי 

8  משרד הבריאות, דוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, יוני 2010, ע’ 9.
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10 שם, ע’ 20.

כוח האדם העתידיים במערכת הבריאות )להלן: ועדת בן-
נון(, שהגישה דוח ביניים ראשון ביוני 2007. אימוץ המלצות 
ועדות אלה הוביל להגדלה הדרגתית של מסגרות ההכשרה 
לרופאים כך שבשנת הלימודים תש”ע למדו במסגרות אלה 
בית  הקמת  עם  רפואה.  ללימודי  א’  בשנה  סטודנטים   525
סטודנטים  לכ־600  מספרם  יעלה  בצפת  לרפואה  הספר 
בשנה )לעומת כ־300 בממוצע בשנה לפני ההגדלה(.9 אמנם 
הרחבת מסגרות ההכשרה כשלעצמה הינה צעד חשוב, אך 
הרפואי  האדם  כוח  בעיית  את  מלפתור  רחוקה  לבדה  היא 
הירידה  מגמת  את  תשנה  אם  וספק  הבריאות,  במערכת 
בשיעור הרופאים בישראל בשנים הקרובות, כפי שמשתקף 

מהתרשים לעיל.
מגמות  חלו  האחרונות  השנים  בארבעים  כי  לראות  ניתן 
השבעים  בשנות  בישראל.  הרופאים  של  בשיעורם  שונות 

9  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, היעדר כלים לתכנון כוח האדם הרפואי בישראל, 
כתבה: שלי לוי, יולי 2010, ע’ 2. הכשרת הרופאים תלויה בשלושה מקורות עיקריים: 
הכשרה בבתי ספר לרפואה בישראל, הכשרה של ישראלים שיצאו ללמוד בבתי ספר 
בחו”ל והכשרה של מי שלמד בחו”ל ועלה לישראל כרופא. היקף ההכשרות בישראל 

היה קבוע למדי לאורך השנים, אולם בשני המסלולים האחרים קיימת תנודתיות. דבר זה 
מקשה על תכנון לזמן ארוך, ועלול ליצור תלות רבה מידי בגורמים חיצוניים. בנוסף יש 

בישראל מצד אחד מגבלה במספר מקומות ההכשרה של רופאים, וכתוצאה מכך מגבלה 
של קצב כניסת רופאים חדשים למערכת, ומן הצד השני בתי הספר לרפואה בישראל 

מכשירים כ־120 סטודנטים זרים לרפואה, אשר במרבית המקרים חוזרים למדינתם בתום 
לימודיהם.

שיעור הרופאים בישראל 101970-2008מגמות בשיעור הרופאים בישראל
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הרופאים  במספר  רצופה  עליה  הייתה  הקודמת  המאה  של 
נותר  השמונים  ובשנות  נפש,  ל־1,000  הרופאים  בשיעור 
בשנים  לישראל  העלייה  הצטמצמות  עקב  יציב  שיעורם 
אלו. בתחילת שנות התשעים נרשמה עליה מואצת במספר 
התשעים  שנות  מסוף  אך  העלייה,  מגלי  כתוצאה  הרופאים 
החלה מגמת ירידה בשיעור הרופאים, שוב עקב הצטמצמות 
העלייה.1110 בשנת 2008 עמד שיעור הרופאים )בעלי הרישיון 
ל־1,000  רופאים   3.46 על   )65 לגיל  מתחת  ברפואה  לעסוק 
נפש, דהיינו 25,542 רופאים בסה”כ.11.12בשנת 2009 המשיך 
שיעורם לרדת, ועמד על 3.43 ל־1,000 נפש )25,850 רופאים 

בסה”כ(.12.13 
האם  הרצוי?  השיעור  זהו  אם  לדעת  אפשר  כיצד  אולם 
הקריטריון  ומהו  ברופאים,  עודף  או  מחסור  בישראל  קיים 

לקבוע זאת?

 השוואת שיעור הרופאים בישראל לשיעורם 
במדינות המערב

של  בידיהם  שמצויים  ביותר  המקובלים  הכלים  אחד 
)כמו  הרצוי  הרופאים  שיעור  לקביעת  החלטות  מקבלי 
השימוש  הוא  אחרים(,  בתחומים  ישראל  של  לנתוניה  גם 
בנתוניהן של מדינות מפותחות מבחינה כלכלית וטכנולוגית, 
בעלות מערכות בריאות מתקדמות, כאמת מידה למצבה של 
אלה  נתונים  ל”רצוי”.  “המצוי”  בין  הפער  ולבחינת  ישראל 
ארגון  כגון  בינלאומיים  גופים  על־ידי  מדי שנה  מתפרסמים 
להשוואות  נתונים  אלה מספקים מסדי   .WHOוה־  OECDה־
שיעורם  כך,  מדיניות.  וקובעי  מחקר  גופי  עבור  אלה  מעין 
על־פי  משמש   OECDה־ במדינות  הרופאים  של  הממוצע 
רוב נקודת ייחוס לשיעור הרופאים בישראל עבור מומחים 

ומקבלי החלטות בישראל.
מזו  זו  נבדלות  העולם  ברחבי  בריאות  מערכות  עקא,  דא 
שונים  בגורמים  תלויות  והן  ופעולתן,  התפתחותן  באופן 
התנאים  הכלכליים,  המשאבים  זמינות  כגון  ומגוונים 
והפרקטיקה  התרבות  השלטונית,  הסביבה  הדמוגרפיים, 
המקובלת בתחומי הרפואה והבריאות. על כן יהיה זה כמעט 
מקובלת  משותפת,  פתיחה  מנקודת  לצאת  אפשרי  בלתי 
“הטבעי”  או  הרצוי  הרופאים  לשיעור  באשר  ומוסכמת 
במידה  נגזר  האדם  כוח  של  הרצוי  שיעורו  המדינות.  לכל 
ממדינה  להשתנות  שעשויות  נורמטיביות,  מהנחות  רבה 

11  שם.

12  שם, ע’ 19.

13  משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות 2009: רופאים, ע’ 28.

השוואות  סמך  על  השנים,  עם  זאת,  למדינה.13.14למרות 
השתרשה  המערב,  מדינות  עם  ישראל  של  ונשנות  חוזרות 
בקרב כלכלנים ומומחי בריאות הסברה, כי שיעור הרופאים 
בישראל גבוה יחסית. סברה זו מוצאת את ביטוייה במסמכים 
הבריאות  במערכת  רווחת  והיא  בנושא,  העוסקים  שונים 
ומחוצה לה. בדוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי 
מחודש יוני 2010 נכתב, למשל, כי שיעור הרופאים בישראל 
זו מצטרף  גבוה ביחס לשיעור בעולם המערבי.14.15לקביעה 
גם משרד הבריאות.15.16כך טוענת גם קבוצת המומחים שדנה 
במשאבי אנוש במקצועות הבריאות במסגרת כנס ים המלח 
התשיעי.16.17בסקירה כלכלית שביצעה חטיבת המחקר של 

בנק ישראל ביוני 2009, הועלתה טענה זו פעם נוספת.17.18
רפואי  אדם  לכוח  הוועדה  דוח  מתוך  הלקוח  18בתרשים, 

וסיעודי בישראל, ניתן לראות כי שיעור הרופאים בישראל 
עמד בשנת 2007 על 3.49 ל־1,000 נפש, והוא גבוה בכ־13% 
מהשיעור הממוצע של מדינות הארגון, אשר עמד על 3.10 

רופאים ל־1,000 נפש.
מהתרשים עולה כי בעוד שבישראל קיימת מגמה מתונה 
של ירידה בשיעור הרופאים בשנים האחרונות, במדינות ה־
למרות  הרופאים.  בשיעור  עליה  של  מגמה  קיימת   OECD
הכיוונים המנוגדים של המגמות הנ”ל עשור האחרון, שיעור 
גבוה  עדיין  שלפנינו,  ההשוואה  על־פי  בישראל,  הרופאים 

מזה של רוב מדינות הארגון.19.21
חשובות  שאלות  עולות  לעיל  המוצגים  הנתונים  מול  אל 
היא  עליהם  הנתונים  ולטיב  ההשוואה  לאופן  באשר 
מתבססת. שאלות אלה נוגעות למתודולוגיה עליה מסתמכת 
לעיל  שהוזכרו  במסמכים  המוצגת  הבינלאומית  ההשוואה 
ובאחרים. אף כי חלקם מזכירים את הבעיות המתודולוגיות 

14  לדוגמא: שיעור האחיות בהולנד עומד על 8 ל־1,000 נפש, והשיעור המקביל באירלנד 
הוא כמעט כפול. שיעור הרופאים בהולנד לעומת זאת הוא מהגבוהים בעולם, והוא עומד 

על 4 ל־1,000 נפש, לעומת 3 ל־1,000 נפש באירלנד בלבד.

15  שם, ע’ 19.

 , OECD116  משרד הבריאות, הודעה לעיתונות לרגל הצטרפותה של ישראל לארגון ה־ 
10 במאי 2010.

17 המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל, כנס ים המלח 
התשיעי: משאבי אנוש במקצועות הבריאות, יוני 2008, ע’ 19.

18  בנק ישראל, התפתחויות כלכליות בחודשים האחרונים, יוני 2009, ע’ 26.

19  משרד הבריאות, דוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, ע’ 21. כפי 
שנכתב בדוח הוועדה: נתוני מדינות ה־OECD מתייחסים לשיעור הרופאים המועסקים. 

נתוני ישראל מתייחסים למספר בעלי הרישיון לעסוק ברפואה עד גיל 65.

20   שם.

21   שם.
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.OECD20מגמות בשיעור הרופאים לאלף נפש בישראל ובארגון ה־

בתרשים, הלקוח מתוך דוח הוועדה לכוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, ניתן לראות כי שיעור הרופאים בישראל עמד בשנת 2007 על 3.49 לאלף נפש, והוא גבוה 
בכ־ 13% מהשיעור הממוצע של מדינות הארגון, אשר עמד על 3.10 רופאים לאלף נפש.

שיעור הרופאים לאלף נפש במדינות נבחרות ובישראל, 2007  19

6

5

4

3

1

2

0

יה
רכ

תו

אה
רי

קו
ר’ 

ד

קו
סי

מק פן
י

דה
קנ

לין
פו

נד
יל

-ז
ניו

”ב
רה

א

יה
טנ

רי
ב

יה
גר

ונ
ה

יה
רל

סט
או

רג
בו

סמ
וק

ל

נד
נל

פי

נג
רל

אי

ע
וצ

מ
מ

רק
נמ

ד

ון
צי

ח

ת
רפ

צ

אל
שר

י

יה
מנ

גר

גל
טו

ור
פ

יה
’כ

צ

יה
בד

ש

יה
טל

אי

רד
ספ

נד
סל

אי

יה
טר

וס
א

יץ
שוו

יה
בג

ור
נ

נד
ול

ה

יה
לג

ב

וון
י

2.43

3.10

3.49
3.65

3.93

5.35

רופאים לאלף נפש במדינות ה-OECD וישראל - 2007

שיעור הרופאים בישראל וב– ה-OECD ו 1980- 2007



אין מי שיטפל בך    המחסור ברופאים בישראל

16

ואת מגבלותיה, באין שיטת השוואה חלופית המוסכמת על 
קהילת המומחים, הללו נדחקות לקרן זווית, ואינן מקבלות 
מתמסדת  דבר,  של  בסופו  כך,  הראויה.  הלב  תשומת  את 
למדינות  ביחס  גבוה  בישראל  הרופאים  שיעור  כי  הטענה 
המערב, ומתקבעת כהנחת יסוד אשר סביבה מתארגן השיח 

המקצועי והציבורי בסוגיה חשובה זו.
ברצוננו, אם כן, להצביע על שתי בעיות עיקריות בהשוואה 
בישראל  הרופאים  שיעור  להטיית  גורמות  אשר  שלפנינו, 

כלפי מעלה ביחס למדינות המערב:
בחירה לקויה של מדינות ההשוואה 1 .

חוסר התאמה בין הגדרות ה־OECD. 2 לנתוניה הרשמיים של 
ישראל

הנערכות  בינלאומיות  בהשוואות  ישראל  של  מיקומה 
ההשוואה  מקבוצת  ובראשונה  בראש  נגזר  תחומים,  במגוון 
הממוצע  בשיעור  הבחירה  הנבחרות.  ההשוואה  ומשיטת 
להשוואת  משען  כנקודת   OECDה־ ארגון  מדינות  של 
אינדיקטורים כלכליים וחברתיים, לרבות שיעור הרופאים, 
לאומי  רב  פורום  מהווה  זה  ארגון  כמובן.  מקרית,  איננה 
בו  וחברות  כלכלי,  פעולה  ולשיתוף  לתיאום  לדיונים, 
הדמוקרטיה  עקרונות  את  המקבלות  מדינות  כשלושים 
נתונים  ומתאם  אוסף  הארגון  בנוסף,  החופשי.  והשוק 
סטטיסטיים של המדינות החברות, מפרסם מחקרים ארוכי 
ביניהם  נושאים,  נתונים במגוון רחב של  ומנהל מסדי  טווח 
תחום הבריאות. עשרות אינדיקטורים בתחומים של כלכלת 
שיעורי  ברפואה,  איכות  מדדי  בריאות,  תשתיות  בריאות, 
תמותה ותחלואה וכיוצא בכאלה מרכיבים מאגר בלתי נדלה 
ונוח לשימוש להשוואות בינלאומיות. בשנת 2010 הצטרפה 
הבינלאומיות  ההשוואות  קיבלו  ובכך  לשורותיו,  ישראל 
נתפש  של ישראל למדינות הארגון משנה תוקף. מעל לכל, 
הארגון כמעין “מועדון חברים יוקרתי”, אשר הכניסה אליו 
בו  החברות  ועצם  בעולם,  המפותחות  למדינות  שמורה 

משמשת כרטיס ביקור להצלחה כלכלית. 
של  ההיסטוריים  בשורשיו  נעוץ  זו  תפישה  של  מקורה 
הארגון  של  כהמשכו   1961 בשנת  נוסד  זה  ארגון   .OECDה־
)OEEC(, אשר הוקם על מנת  לשיתוף פעולה כלכלי אירופי 
מלחמת  אחרי  אירופה  לשיקום  מרשל”  “תוכנית  את  לנהל 
העולם השנייה. בתחילה כלל הארגון רק את מדינות מערב 
מדינות  אליו  הצטרפו  בהדרגה  אך  אמריקה,  וצפון  אירופה 
נוספות ממזרח אירופה ומאזורים נוספים ברחבי העולם.20.22 
ביכולותיהן  משמעותי  באופן  נופלות  הללו  המדינות  רוב 

22  משרד החוץ, הודעת דובר: הישג מדיני וכלכלי חשוב: ישראל בדרכה ל־
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Spokesman/2007/ .2007 י16 במאי OECD1

Israel+to+join+OECD+160507.htm ]תאריך כניסה: 4 בנובמבר 2010[.

הכלכליות מהמדינות המייסדות ואף מישראל, אך נדמה כי 
ובתדמיתו,  ביוקרתו של הארגון  פגעה  הצטרפותן אליו לא 
כמייצג  בישראל,  המדיניות  וקובעי  הציבור  בקרב  לפחות 
שנתוניהן  למרות  וזאת  העולמית,  הכלכלית  האליטה 
שונות.  בינלאומיות  בהשוואות  הארגון  בממוצע  נכללים 
את  מטות  הן  הרופאים,  שיעור  כגון  רבים,  באינדיקטורים 

נתוני הארגון כלפי מטה.
השוואה  בכל  מכריע  תפקיד  משחקת  המדינות  זהות 
תוצאותיה.21.23  על  ישיר  באופן  ומשפיעה  בינלאומית, 
התצפיות  קבוצת  את  עיניים  בשבע  לבחון  אפוא,  עלינו, 
עליה מתבססת ההשוואה, ולא לקבלה כמובנת מאליה. כך, 
לממוצע  ישראל  מדינת  את  להשוות  נכון  האם  לתהות  יש 
הכולל בתוכו מדינות כגון טורקיה, מכסיקו, פולין והונגריה 
)רובן הצטרפו לארגון במהלך שנות התשעים(, אשר התוצר 
דולר  כ־12,300  על  עמד   2008 לשנת  לנפש  שלהן  הלאומי 
על  עומד  ישראל  של  המקביל  שהנתון  בעוד  בממוצע, 
כי אין מקום להשוות את  נראה  כן,  .22כמו  דולר.24  כ־28,300 
ישראל לארצות הברית, השונה ממנה כל־כך מבחינה מבנית 
החקיקה  מערכת  את  בוחנים  כאשר  בעיקר  ונורמטיבית, 
כאשר  מתחדד  זה  שוני  המדינות.  שתי  של  הסוציאלית 
רפואה  מערכת  שתיהן:  של  הבריאות  מערכות  את  בוחנים 
פרטית הנהוגה עדיין בארצות הברית לעומת ביטוח בריאות 
אוניברסאלי בישראל, המעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
ישראל  בין  יש מקום להשוואה  עולה השאלה האם  גם  כך 
ההבדלים  לאור  קוריאה(  דרום  )יפן,  אסיה  מזרח  למדינות 
מצטיירת  אלה  מכל  המדינות.  בין  הניכרים  התרבותיים 
ההשוואה.  קבוצת  לבחירת  בנוגע  מאוד  בעייתית  תמונה 
בהמשך נראה כי השוואה למדינות האיחוד האירופי משנה 

לחלוטין את מיקומה של ישראל מבחינה בינלאומית.
גם  ביטוי  לידי  באה  הבינלאומית  בהשוואה  הבעייתיות 
בישראל  הנמדדת  הרופאים  אוכלוסיית  שבהגדרת  בשוני 

23  דוגמא לכך ניתן למצוא בדוחות השנתיים שמפרסם משרד האוצר בדוחות השנתיים 
של מינהל הכנסות המדינה, שם נכתב: “מיקומה של ישראל בהשוואות בינלאומיות 
מבחינת נטל המס נגזר, בין השאר, מקבוצת ההשוואה אליה בוחרים להשוות את 
ישראל ומשיטת ההשוואה. מי שסבור שמבחינת המאפיינים החברתיים והכלכליים 

ישראל דומה למדינות מערב אירופה, יעדיף להשוות אותה מבחינת נטל המס למדינות 
האיחוד האירופי, והוא עשוי להגיע למסקנה שנטל המס בישראל נמוך בכ־3 אחוזי תוצר 

 OECDמהממוצע באותן מדינות. לעומת זאת מי שמעדיף לקבוע את כלל מדינות ה־
כקבוצת ההשוואה, יגיע למסקנה שלישראל נטל מס גבוה בכ־4 אחוזי תוצר לעומת 

ממוצע ה־OECD... זאת ועוד: יש להביא בחשבון הבדלים מוסדיים וכלכליים בין המדינות 
בקבוצת ההשוואה שמשליכים על נטל המס”. משרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה – 
דוח שנתי 2007, ע’ http://www.finance.gov.il/hachnasot .46/  ]תאריך כניסה: 9 

במרס 2011[. 

24  לפי שקילות כוח הקניה
PPP) U.N. National Accounts Main Aggregates Database. http://unstats.un.org/(

unsd/snaama/dnllist.asp [Accessed on 4 November 2010[ . עיבוד נתונים.
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מתייחסים  הארגון  מדינות  של  נתוניהן   .OECDה־ ובארגון 
למספר הרופאים המועסקים )Practising physicians(, דהיינו 
רופאים העוסקים במתן טיפול קליני בפועל, וזאת בהתאם 
ככל  אחידה  להגדרה  להגיע  השואף  הארגון,  של  לדרישתו 
דוגמאות  מספר  להלן  החברות.  המדינות  כל  עבור  שניתן 
 OECD הלקוחות מתוך ההגדרות הטכניות של מסד הנתונים

:Health Data 2010
Austria: “includes physicians in activity who are members •	

of the Austrian Medical Chamber… excludes physicians 
without medical practice (in industry, administration, 
research...)”.
Germany: “Data contain the number of physicians that •	

are actively practising medicine in public and private 
institutions and provide services directly to patients (head-
count data)”.
Sweden: “Head count data. Excludes non-practising •	

physicians, retired professionals and professionals working 
abroad. Includes professionals who are foreigners”.

הרישיון  בעלי  למספר  מתייחסים  ישראל  נתוני  זאת,  לעומת 
לעסוק ברפואה עד גיל 65 בהתאם למאגר הנתונים שבידי משרד 
ברפואה  לעסוק  הרישיון  בעלי  כל  שלא  הבריאות.23.25מכיוון 
בישראל אכן עוסקים ברפואה, לא ניתן ללמוד מהנתון שמפרסם 
משרד הבריאות כמה רופאים אכן עוסקים בה בפועל, אלא רק כמה 
אנשים מורשים לעסוק בה בשנה נתונה. אף על פי כן, מספר בעלי 
הרישיונות עד גיל 65 הוא הנתון המשמש על־פי רוב להשוואות 
בינלאומיות. כפי שנראה בהמשך, מספר הרופאים המועסקים קטן 
הרופאים  ששיעור  ומכאן   ,)65 גיל  )עד  הרישיונות  בעלי  ממספר 
כלפי  מוטה  הבינלאומיות,  בהשוואות  מוצג  שהוא  כפי  בישראל, 

מעלה.
נכון להיום ניתן ללמוד על מספר הרופאים המועסקים בישראל 
הלשכה  שעורכת  השנתיים  האדם  כוח  מסקרי  מקורות:  משני 
 – מועסקים  “רופאים  ומדוח  )הלמ”ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית 
מידע מנהלי” שהוציא משרד הבריאות בשנת 2010. סקר הלמ”ס 
מתבסס על מדגם של כ־44,000 משקי בית, והם מספקים אומדן 
באשר למספרי המועסקים בכל ענפי המשק, לרבות הרפואה.24.26 
מגמות  על  ממנו  ללמוד  ניתן  כי  הוא  הסקר  של  יתרונו 

 Professionally active“ מדד חדש OECD25  יצוין כי בשנת 2010 הוסיף ארגון ה־
physicians” המתייחס לכלל אוכלוסיית הרופאים “הפעילים מקצועית”, היינו לא רק 

לאלה שעיסוקם הוא קליני, אלא גם לרופאים העוסקים במינהל בריאות, מחקר רפואי 
וכדומה. 

26  מרכז המחקר והמידע, שם, ע’ 17. על־פי הלמ”ס, מוגדרים “מועסקים” אנשים שעבדו 
לפחות שעה אחת בשבוע הקובע )השבוע הסתיים בשבת שלפני עריכת הסקר(, בעבודה 

כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת.

התעסוקה ברצף של זמן. סקר זה היווה מקור יחיד לאומדן 
המועסקים במקצועות הבריאות במשך שנים. חסרונותיו של 
הסקר בולטים: הסקר מבוסס על מדגם. כתוצאה מכך, יש 
הבדלים גדולים בין נתוני המועסקים לאורך השנים. בנוסף, 
חוסר  גדל  כך  קטנה,  במדגם  המועסקים  ששכיחות  ככל 
לפי  הרופאים  מספר  לדוגמא,  הסקר.  תוצאות  של  הדיוק 
סקר כוח אדם נע בין 21 ל־25 אלף בשנה בשנים האחרונות. 
יש  ולכן  דגימה,  טעויות  של  תוצאה  הינם  אלו  שינויים 
ההחלטה  רבה.25.27בנוסף,  בזהירות  אלו  לנתונים  להתייחס 
על סיווג המרואיין כ”רופא מועסק” מבוססת על תיאורו את 
המגדיר  זה  בסקר  מרואיין  המחשה,  לשם  המרכזי.  עיסוקו 
ובתיאור  הסינית”,  הרפואה  על־פי  “טיפול  עיסוקו  את 
רפואה  טיפול  מעניק למטופליו  הוא  כי  מציין  הוא  עבודתו 
על־פי גישה זו בקליניקה הפרטית שבבעלותו, יסווג בסקר 
כרופא מועסק. ייתכן כי נתוני הסקר כוללים גם סטאז’רים 
ורופאים  הרפואה(  ללימודי  השביעית  בשנה  )סטודנטים 
של  חסרונותיו  .26בשל  בהתמחות.28  בישראל  השוהים  זרים 
סקר הלמ”ס, מספר הרישיונות לעסוק ברפואה )מתחת לגיל 

65( הוא הנתון המשמש על־פי רוב להשוואה בינלאומית. 
בזמנו  פזי  ועדת  בחרה  יתרונו של הסקר,  לאור  זאת,  עם 
)על־ בפועל  על הממוצע שבין מספר המועסקים  להתבסס 
כאומדן   65 גיל  עד  הרישיון  בעלי  למספר  הלמ”ס(  סקר  פי 
הלמ”ס  סקרי  בין  בישראל.27.29השוואה  הרופאים  למספר 
לנתוני משרד הבריאות מלמדת כי אחוז הרופאים המועסקים 
בממוצע  כ־91%  על  עומד   65 גיל  עד  הרישיון  בעלי  מסך 
הלקויה  שהבחירה  בלבד  זו  שלא  האחרון.28.30מכאן  בעשור 
של מדינות ההשוואה מטה את הממוצע הבינלאומי כלפי מטה, 
אלא שגם שיעור הרופאים שמפרסמת מדינת ישראל מוטה כלפי 
מעלה – כך נוצר פער רחב וחסר אחיזה במציאות, בין הממוצע 

הבינלאומי לנתוני ישראל.29.31
שפרסם  בדוח  נשתמש  זו,  הטייה  על  להתגבר  מנת  על 

27  משרד הבריאות, שם, ע’ 15.

28  מרכז המחקר והמידע, ע’ שם.

29  משרד הבריאות, שם, ע’ 13.

30  שם, ע’ 6. עיבוד נתונים.

31   אם לא די בכך, סטייה הקשורה בעיבוד הנתונים של ה־OECD מגדילה באופן 
מלאכותי את שיעור הרופאים בישראל עוד יותר באופן הבא: חישוב שיעור הרופאים 

נעשה בידי הארגון על בסיס מספר נפשות קטן מזה הקיים בישראל, וזאת משום 
שהארגון אינו כולל באוכלוסיית ישראל את הישראלים המתגוררים מעבר “לקו הירוק”. 

על־פי חישובים אלה מפרסם ה־OECD כי שיעור הרופאים בישראל עולה על 3.6 רופאים 
 ל־1,000 נפש, ובכך מטה עוד יותר את הנתון הישראלי כלפי מעלה.

OECD Health Data 2010
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מידע   – מועסקים  “רופאים  בשם   ,2010 בשנת  הבריאות  משרד 
המועסקים  הרופאים  של  ראשים”  “ספירת  ובו  מנהלי”, 
בארגוני הבריאות העיקריים – ארבע קופות החולים, נציבות 
חולים, בהם בתי החולים  ו-94 בתי  שירות המדינה, צה”ל 
ל־21,214  הכל  בסך  מתייחס  בישראל.30.32הקובץ  הגדולים 
שהם  נפש,  ל־1,000  מועסקים  רופאים   2.8 דהיינו  רופאים, 
82% מבעלי הרישיון עד גיל 65 נכון לסוף שנת 2009 )25,850 
בסיס  על  המחושב  מהשיעור  יותר  נמוך  שיעור   – רופאים( 

סקרי הלמ”ס.
כל  את  כולל  אינו  המידע  חסרונות:  מספר  יש  לקובץ 
הרופאים המועסקים בישראל, חסר מידע על מועסקים בבתי 
חלק  פסיכיאטריים,  חולים  בתי  ירושלים,  במזרח  חולים 
גדול של המוסדות למחלות ממושכות ורופאים המועסקים 
עם  עובדים  שאינם  בקהילה,  פרטיות  ובמרפאות  במכונים 
הבריאות  משרד  דוח  חסרונותיו,  אף  החולים.31.33על  קופות 
הלמ”ס,  לאומדני  בהשוואה  במיעוטו”  “הרע  בבחינת  הוא 
גדולה  ובתנודתיות  עקביים  לא  בשינויים  מתאפיינים  אשר 
במספרי הרופאים בין שנה לשנה. על הקושי להיעזר בסקרי 
הלמ”ס ניתן ללמוד גם ממסמך שפרסם מרכז המחקר והמידע 
בישראל.  הרפואי  האדם  כוח  לתכנון  בהתייחסו  הכנסת  של 
הבעייתיות  את  ממחישות  אלה  “דוגמאות  כי  נקבע  במסמך 
הקיימת בכל הנוגע לנתון באשר למספר הרופאים המועסקים 
על־פי סקר כוח אדם של הלמ”ס ואת הקושי להיעזר בנתון זה 

בתכנון כוח האדם הרפואי בישראל”34 32)הדגשה לא במקור(.
ועדכני  מהימן  מוצק,  מידע  בידינו  יש  כן,  אם  לראשונה, 
על מספר הרופאים המועסקים בישראל, שאיננו מתבסס על 
מדגם סטטיסטי. קובץ זה כולל כאמור את ארגוני הבריאות 
שיעור  ההערכות,  שלפי  ומכיוון  בישראל,  העיקריים 
הרופאים העובדים במרפאות פרטיות נמוך ביותר3533, נראה כי 
הוא מתאר בקירוב את מספר הרופאים המועסקים בישראל. 
על כן יש להעדיף אותו על־פני שיעור בעלי הרישיונות בכל 
הנוגע להשוואות בינלאומיות המודדות את שיעור הרופאים 

המועסקים בכל מדינה.
ישראל  של  בינלאומית  השוואה  נציג  זה  נתון  בסיס  על   

32  משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות 2009: רופאים מועסקים – מידע 
מנהלי, 2010, ע’ 193.

33  שם. 

34  מרכז המחקר והמידע, עמ’ 6-7.

35  על־פי סקר שביצעה ד”ר נעמי ביטרמן ממוסד נאמן, הטכניון, בשנת 2003, שיעורם 
של הרופאים שמקום תעסוקתם העיקרי הוא מרפאות פרטיות מבין בוגרי בתי הספר 
לרפואה בישראל אינו עולה על 2.6%. ש. ביגלמן, “תולים את החלוק”, זמן הרפואה 

)16(2, פברואר-מרץ 2005, ע’ 40.

לדעתנו,  משקפת,  זו  קבוצה  מדינות.  של  נבחרת  לקבוצה 
הכלכליות  ליכולותיה  לצרכיה,  יותר  הולמת  ייחוס  נקודת 
כלפי  למחויבותה  הנוגע  בכל  ישראל  מדינת  של  ולערכיה 

.OECDאזרחיה, לעומת ההשוואה לכלל מדינות ה־
באיחוד  הוותיקות  המדינות  לגוש  הכינוי  הוא   EU15  
 15  .2004 בשנת  הרחבתו  לפני  בו  חברות  שהיו  האירופי, 
המדינות הן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, 
פורטוגל,  ספרד,  לוקסמבורג,  יוון,  הולנד,  דנמרק,  גרמניה, 

פינלנד, צרפת ושבדיה.
האלפיים  בשנות  לאיחוד  שצורפו  המדינות  לרוב  בניגוד 
ושלא כמו רבות מחברות ארגון ה־OECD, מדינות אלה נהנות 
מרמה כלכלית גבוהה הנשענת על עקרונות השוק החופשי 
לצדן של מערכות רווחה ובריאות מפותחות. ישראל קרובה 
או לפחות שואפת  וערכית,  למדינות אלה מבחינה כלכלית 
להידמות להן. לכן הישגיהן בתחומים כלכליים וחברתיים, 
ראויה  מידה  אמת  להיות  עשויים  הבריאות,  תחום  לרבות 
הרופאים  שיעור  שממוצע  נובע  מכאן  עבורנו.  להשוואה 
במדינות ה־EU15 הינו נקודת ייחוס הולמת יותר מממוצע ה־
OECD. אף ראוי לציין כי EU15 נקבע על־ידי צוות מומחים 
הלאומי  הבריאות  מדד  מתבסס  עליה  ההשוואה  כקבוצת 

שפיתחה הר”י.34.36
שהצגנו  ההנחות  בסיס  על  ההשוואה  את  נערוך  כעת 
ההשוואה,  קבוצת  שינוי  בעקבות  כי  לראות  ניתן  לעיל. 
רופאים  ל־3.59  מ־3.1  ייחוס  כנקודת  הקבוצה  ממוצע  עלה 
לתחתית  התדרדרה  זאת,  לעומת  ישראל,  נפש.  ל־1,000 
הדירוג בעקבות תיקון הגדרת אוכלוסיית הרופאים )מבעלי 
רישיון עד גיל 65 לרופאים מועסקים(, כאשר היא מקדימה 
המועסקים  הרופאים  שיעור  בריטניה.  ואת  פינלנד  את  רק 
על  העומד  ניכר  בשיעור   EU15ה־ מממוצע  נמוך  בישראל 

כ־22%.
 הן ועדת פזי והן ועדת הלוי, גם אם לא ציינו זאת במפורש, 
 2.8 שבין  בטווח  נע  רופאים  של  הרצוי  השיעור  כי  הניחו 
ל־3.0 רופאים ל־1,000 נפש, וזאת בהתאם לשיעור הממוצע 
)ועדת  אלו  ועדות  פעלו  בהן  בשנים   OECDה־ ארצות  של 
פזי הגישה את מסקנותיה בשנת 2002 וועדת הלוי - בשנת 
קבעה  אלה,  ועדות  של  למסקנותיהן  2007(.35.37בהמשך 
בחודש יוני 2010 הוועדה לבחינת כוח אדם רפואי וסיעודי 
כוח  הכשרת  קצב  את  הוועדה  שבחנה  “לאחר  כי  בישראל 
רופאים  שיעור  אודות  נתונים  וכן  ובחו”ל,  בישראל  האדם 

36   ההסתדרות הרפואית בישראל, מדד הבריאות הלאומי, ספטמבר 2009.

37  משרד הבריאות, דוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, ע’ 2.
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במדינות שונות, החליטה גם הוועדה הנוכחית לאמץ שיעור 
לא  ממנה  הייחוס  כנקודת  נפש  ל־1,000  רופאים  כ־2.9  של 
 OECDרצוי לרדת. זהו יעד לא שאפתני לאור הממוצע של ה־
העומד היום על 3.1 וממוצע 15 הארצות המקוריות של ה־

EU העומד כיום על 3.5”.36.38
הרף התחתון  על  אפוא,  עומד,  הרופאים המועסקים  שיעור 
של הטווח הרצוי, אותו הניחו ועדות פזי והלוי לפני מספר שנים. 
ההשוואה  עקב  שנוצר  המוטעה  לרושם  בניגוד  עומד  זה  נתון 
המוקבלת והמוטעית של בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל 
לממוצע שיעור הרופאים המועסקים ב־ OECD, לפיו, לכאורה, 

קיים בישראל עודף רופאים ביחס למערב.

סיכום

לסיכום תת-פרק זה, בשנים האחרונות השתרשה במערכת 
בישראל  כי שיעור הרופאים  לה הסברה  ומחוצה  הבריאות 
גבוה מהמקובל במדינות המערב. סברה זו נשענת על צורת 
לעסוק  הרישיון  בעלי  שיעור  של  המקובלת  ההשוואה 
65 בישראל לממוצע שיעור הרופאים  ברפואה מתחת לגיל 
המועסקים של מדינות ה־OECD. כפי שהראינו, המתודולוגיה 

עליה מתבססת השוואה זו פגומה משני טעמים:

38  ממוצע ב־ 15 המדינות המקוריות של האיחוד האירופי, אשר גבוה משיעור הרופאים 
בישראל, מוזכר כבדרך אגב בדוח הוועדה, ומלבד אזכור זה אינו זוכה להתייחסות נוספת.

•בחירה לקויה של קבוצת ההשוואה, הכוללת בתוכה מדינות  	
בעלות יכולות כלכליות נמוכות במיוחד בהשוואה לישראל 
עם  חולקות  שאינן  כאלה  או  המפותחות  המדינות  וליתר 
הנוגעים  והחוקים  הערכים  מערכת  את  ישראל  מדינות 
אוניברסאלי.  בריאות  ביטוח  לרבות  סוציאלית,  לחקיקה 
הכללתן מפחיתה באופן משמעותי את הממוצע המערבי, 

אשר משמש נקודת ייחוס לנתוני ישראל.
•חוסר התאמה בין הגדרות הארגון לנתוניה הרשמיים של  	
ישראל – הנתון הישראלי מתייחס לשיעור בעלי הרישיונות 
לעסוק ברפואה עד גיל 65, שהוא גבוה יותר משיעור הרופאים 
 .OECDהמועסקים – הנתון אליו מתייחס ממוצע מדינות ה־
את  מלאכותי  באופן  מטה  ההתאמה  חוסר  שהראינו,  כפי 

הנתון הישראלי כלפי מעלה.
על מנת לתקן עיוותים אלה, ביצענו השוואה חדשה המתבססת 
משרד  שפרסם  עדכני  מידע  ועל   EU15ה־ מדינות  ממוצע  על 
המועסקים  הרופאים  שיעור  לפיו   ,2010 בשנת  הבריאות 
בישראל עומד על 2.8 ל־1,000 נפש. לפי נתונים אלה, שיעור 
הרופאים המועסקים בישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי, 

בניגוד לרושם המוטעה שנוצר עד כה.
עתידי  דיון  לכל  מוצא  נקודת  זה  עגום  בנתון  לראות  יש 
משאבי  של  במצבם  ובפרט  הבריאות,  מערכת  של  במצבה 
האנוש העומדים לרשותה. אם עד כה הנחת היסוד הייתה 

EU15 שיעור הרופאים המועסקים - ישראל מול מדינות ה־
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קובעי  על  שמעתה  הרי  בישראל,  רופאים  “עודף”  יש  כי 
מערכת  עתידה של  על  לחשיבה מחדש  להיערך  המדיניות 
הבריאות מתוך הנחת קיומו של מחסור משמעותי בכוח אדם 
רפואי על כל המשתמע מכך: מצוקתם הגוברת של מקצועות 
בהם;  המתמחים  של  הקיצוני  והמחסור  מסוימים  רפואיים 
בפיזור  השוויון  אי  בשל  הפריפריה  של  החמור  מצבה 
הרופאים  של  הגבוה  שיעורם  הרופאים;  של  הגיאוגרפי 
המתקרבים לגיל פרישה לעומת מיעוט הרופאים החדשים 
הנגזרות  חמורות  בעיות  הן  אלה  כל  למערכת.  הנכנסים 
מהמחסור הכללי ברופאים, אשר נעלם עד כה מעיניהם של 

קובעי המדיניות בישראל.

מקצועות רפואיים במצוקה

המתבטא  רפואי,  אדם  בכוח  כללי  מחסור  שורר  בישראל 
בשיעור נמוך של רופאים מטפלים ביחס לאוכלוסייה. אולם 
בכל תחומי  שווה  פגיעתו של המחסור  כי  אומרת  זאת  אין 
הרפואה. המחסור ברופאים בתחומי מומחיות מסוימים כבד 
גורם, בין היתר, לעומס רב,  יותר בהשוואה לאחרים, והוא 
מכך  וכתוצאה  הרופאים,  בקרב  וללחץ  לתסכול  לשחיקה, 
עלול להוביל לפגיעה ביכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול 
למקצועות  נחשבים  אלה  מומחיות  תחומי  ראוי.  רפואי 
ומקיף  יסודי  פיתרון  וללא  במצוקה,  השרויים  רפואיים 

לבעיותיהם, קיים חשש כבד לעתידם.
מקצועות רפואיים מסוימים נחשבים לשוחקים ולתובעניים 
גם  הם  קרובות  לעתים  המיוחד.  אופיים  בשל  במיוחד 
מתגמלים פחות בהשוואה למקצועות אחרים, בעיקר לנוכח 
המעמסה הכבדה המוטלת על העוסקים בהם. התוצאה היא 
רתיעה של רופאים רבים מפנייה אליהם ו”בריחת” רופאים 
בכל הרמות - מנהלים, מומחים ומתמחים. על כן מאופיינים 
מקצועות אלה במחסור בכוח אדם ובתשתית בלתי הולמת 
לצרכים הקיימים, הגורמים למצוקה העלולה, כאמור, לפגוע 

באיכות הטיפול הרפואי.
בצורה שיטתית,  “מצוקה”  למדוד  או  לכמת  האם אפשר 
כך שנוכל לזהות מקצועות רפואיים שמצבם חמור יותר מזה 
של מקצועות אחרים? חוקרי מכון ברוקדייל ניסו לענות על 
למקצוע  מדדים  פיתוח  על־ידי  שנים  מספר  לפני  זו  שאלה 
אשר  קריטריונים  חמישה  זיהו  החוקרים  במצוקה.  רפואי 

עשויים להצביע על קיומה של מצוקה:37:39
מחסור במתמחים “טובים”, כלומר באנשים שמנהלי המחלקות  1 .

39  מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל, מקצועות רפואיים במצוקה – מחקר גישוש. כתבו: נ. 
ניראל, ר. מצליח, ש. בירקנפלד, י. בן-בסט. 2008.

רואים בהם מתאימים למקצוע הרפואי הספציפי.
קושי באיוש תקנים פנויים. 2 .

מחסור ברופאים ביחס להיקף המטלות הקליניות במחלקה,  3 .
אשר יוצר עומס עבודה רב.

נמוך ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה  תחושת תגמול  4 .
נוספים.

וחוסר  יתר, שחיקה  עומס   – חיי העבודה  באיכות  פגיעה  5 .
שביעות רצון בקרב הרופאים.

בקשיים  כרוכה  אלה  קריטריונים  של  הגדרתם  אמנם 
אך  ראש,  בהם  להקל  שאין  ומתודולוגיים  תיאורטיים 
הדרכים  לזיהוי  חשוב  צעד  מהווה  זה  מחקר  זאת  עם  יחד 
מדדים  בסיס  המקצוע.38.40על  מצוקת  עם  להתמודדות 
אקוטית:  במצוקה  כיום  הבאים  המקצועות  מוגדרים  אלה 
הרדמה, ניאונטולוגיה, טיפול נמרץ )כללי, נשימתי וילדים(. 
מקצועות אלה מצויים במצב קשה ביותר. איגוד המרדימים 
 300 כ־  של  מחסור  צפוי  עשור  בתוך  כי  למשל,  מזהיר, 
המערך  ייפגע  בו  לאומי  משבר  כדי  עד  מרדימים  רופאים 
של  קיומו  להמשך  סכנה  יש  כן  כמו  בישראל.  הכירורגי 
– שני  הניאונטולוגיה עקב מחסור חמור במתמחים  מקצוע 
בשנת  זה  במקצוע  ההתמחות  את  התחילו  בלבד  מתמחים 
2010. מלבד המקצועות הללו, מזהה הר”י מקצועות, אשר 
ללא שיפור דרמטי במצבם, יתדרדרו אף הם למצב אקוטי: 
כירורגיה,  משפחה,  רפואת  ילדים,  אונקולוגית  המטולוגיה 
פנימית, פיזיקאלית ושיקום, פסיכיאטרית ילדים, פתולוגיה, 
רפואה דחופה, גריאטריה. בנוסף לשתי ההגדרות הללו, אנו 
מבעיית  נובעת  שמצוקתם  מקצועות  במספר  גם  מבחינים 
)רנטגן(,  דימות  אונקולוגיה,  נפרולוגיה,  בתקנים:  מחסור 

מינהל רפואי, המטולוגיה אונקולוגית. 
...“ כי  וקבע  לנושא   2009 בשנת  התייחס  המדינה  מבקר 
על משרד הבריאות כמיניסטריון ורגולטור לקבוע מדיניות 
לפעול  והסיעודי,  הרפואי  האדם  כוח  לתכנון  הקשור  בכל 
 – ובשיטתיות  ביסודיות  ולטפל  ואחיות  רופאים  להכשרת 
אגב קביעת תמריצים הולמים – בנושא המקצועות במצוקה 

ובבעיית כוח האדם בפריפריה”.39.41
במצוקה  השרויים  המקצועות  מהם  בדוח  מציין  המבקר 
)להוציא  אלה  הקשה.40.42מקצועות  מצבם  את  ומפרט 
כמקצועות  האחרון  הבוררות  בהסכם  הוכרו  גריאטריה( 

40   נ. ניראל, ש. בירקנפלד וי. בן-בסט, “קריטריונים למקצוע רפואי במצוקה – “חקר 
מקרה” של הכירורגיה הכללית והרפואה הפנימית”, הרפואה 147 )ו’(, יוני 2008, ע’ 554.

41  מבקר המדינה, דוח שנתי- 59ב, משרד הבריאות, 2009.

42  שם.
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במצוקה אקוטית, אשר קיימת סכנה ממשית לקיומם:
 • הרדמה - מקצוע ההרדמה נמצא במשבר חמור. בשנת 2007	
היו בארץ 704 רופאים מרדימים – מומחים ומתמחים כאחד, 
ובהשוואה לתקן הנדרש היה בכל מחלקות ההרדמה בארץ 
חוסר של כ־30% רופאים. משנת 1998 היגרו מישראל לחו”ל 
יותר מ־10% מהרופאים המומחים בהרדמה. על־פי מסמכים 
של איגוד הרופאים המרדימים בישראל, המחסור ברופאים 
לא  לניתוחים,  ממושכת  ולהמתנה  ניתוחים  לדחיית  גורם 
וחצי  דחופים  לניתוחים  גם  אלא  מתוכננים  לניתוחים  רק 

דחופים.
• - היחידות לטיפול נמרץ ילדים שרויות  טיפול נמרץ ילדים	
במשבר עקב מחסור ברופאים מומחים ובעתודה מקצועית 
בתחום. מספר הרופאים המומחים בהן הוא 25, ואילו בפועל 
– על פי התקינה שנקבעה – דרושים כ־45. בשנים 2001-2007 
עזבו את הארץ או פרשו מטיפול פעיל בטיפול נמרץ ילדים 
15 רופאים, ובשנת 2008 רק שלושה רופאים מתמחים עברו 
הכשרה בארץ, וחמישה רופאים אמורים לפרוש לגמלאות 
בשנים הקרובות. העבודה במקצוע כרוכה בשעות עבודה 
ממושכות ובכוננויות פעילות במיוחד. ממסמכים של איגוד 
הרופאים הישראלי לטיפול נמרץ ילדים עולה כי הדבר גורם 
לשחיקת הרופאים, ולכן מתמחים אינם נמשכים למקצוע, כך 

שהמשבר במקצוע הולך ומחריף.
• - בביקורת שערך מבקר המדינה  רפואת יילודים )ניאונטולוגיה(	
)פגיות(  בשנת 2003 בנושא יחידות לטיפול מיוחד ביילוד 
נמצא כי יש מחסור ברופאים ובכוח אדם סיעודי ביחידות 
אלה. בשנת 2008 העלתה ביקורת נוספת כי המחסור ברופאים 
מומחים לטיפול בפגים עדיין גדול: מספר הניאונטולוגים 
היה 96, ורק כ־80% מתקני הרופאים כפי שנקבעו בהסכמים 
היו  קודמות  בשנים  הרופאים  עם  שנחתמו  הקיבוציים 
מאוישים. בשנים 2002-2007 פרשו לגמלאות או עזבו את 
בתי החולים 34 ניאונטולוגים – בהם חמישה שהיגרו לחו”ל. 
בה בעת קיבלו תעודת מומחה רק 29 ניאונטולוגים. בביקורת 
משנת 2003 הועלה שהמחסור בכוח אדם בפגיות בארץ עלול 
להיות גורם סיכון לזיהומים, והוא יכול להסביר את השכיחות 
בתינוקות  נרכשים  בזיהומים  לוקים  של   30%  – הגבוהה 
מחקרים  גם  גרם.  מ־1,500  נמוך  היה  בלידה  שמשקלם 
שפורסמו באנגליה ובארצות הברית מעידים כי היחס שבין 
מספר האחיות והרופאים למספר הפגים המטופלים קשור 
לשכיחות הזיהומים ולתמותה בפגיות. בבדיקה שנעשתה 
בישראל בשנת 2008 הועלה כי שיעור הזיהומים ביילודים 
שמשקלם בלידה היה נמוך מ־1,500 גרם גדול ב־50% משיעור 

הזיהומים ביילודים כאלה בעולם המערבי.

• - מספר הקשישים הולך וגדל, והדבר מגביר את  גריאטריה	
הצורך ברופאים גריאטריים. בבדיקה שערך מבקר המדינה 
בשנת 2005 בנושא הטיפול בקשיש הסיעודי נמצא כי משרד 
הבריאות לא נערך כראוי להכשרת רופאים מומחים ואחיות 
מוסמכות בתחום הגריאטריה. בדצמבר 2005 היו דרושים, לפי 
הערכת משרד הבריאות, כ־500 רופאים מומחים בגריאטריה. 
מבקר המדינה העיר כבר אז למשרד כי עליו לפעול ביתר 
ולעודד  זה  במקצוע  להתמחות  רופאים  לעודד  כדי  שאת 
אחיות ללמוד להסמכה בתחום. בשנת 2008 נמצא כי יש 
עדיין מצוקה קשה של כוח אדם במקצוע הגריאטריה, והיא 
נובעת ממחסור ברופאים מומחים ובמתמחים בתחום. על־פי 
מחקר ברוקדייל, בשנת 2005 פנו רק 14 רופאים להתמחות 
בתחום הגריאטריה, לעומת 23 בשנת 2000. גם על פי נתוני 
מקבלי  במספר  ירידה  שנים  באותן  חלה  הבריאות  משרד 
תעודת מומחה בגריאטריה: 12 בשנת 2005 ו-13 בשנת 2007, 
לעומת 23 בשנת 2000. עם זאת, לפי נתוני המשרד, עד סוף 

שנת 2007 סיימו 73 מתמחים את התמחותם.
נוספים אשר יש  בנוסף לכך מציין המבקר מספר מקצועות 
חשש כי תתפתח בהם מצוקה.41.43עמדת ההסתדרות הרפואית 
היא כי מקצועות אלה כבר שרויים במצוקה, ואם לא יימצאו 
למצב  להתדרדר  עלולים  הם  ראויים,  פתרונות  לבעיותיהם 

של מצוקה אקוטית:
הביופסיות  מספר  עלה   • 	2000-2007 בשנים   - פתולוגיה 
שנעשו בבתי החולים ב־30% בממוצע. מנגד, מספר הרופאים 
הפתולוגים שעבדו במחלקות הפתולוגיה בשנת 2008 היה 
149 – מספר קטן בהרבה ממספר הפתולוגים הדרושים על־
פי התקן )178 רופאים( כדי לעמוד בעומס העבודה. בשנת 
2008 סיים את התמחותו בפתולוגיה מתמחה אחד בלבד. 
ממסמכים של איגוד הפתולוגים בישראל עולה כי המצוקה 
לקבלת  ההמתנה  משך  להתארכות  גורמת  האדם  בכוח 
תוצאות הבדיקות, ועלולה לגרום לעיכוב בביצוע ניתוחים 

הדורשים ליווי של פתולוג.
• - על־פי מסמכי איגוד הכירורגים בישראל,  כירורגיה כללית	
מספר המתמחים בוגרי בתי ספר בארץ שהתחילו להתמחות 
בכירורגיה הולך וקטן – 18 בשנת 1999 לעומת שבעה בשנת 
2006. 80% ממשרות המתמחים מאוישות בידי בוגרי חו”ל. 
לפי נתוני משרד הבריאות, לעומת זאת, שיעור בוגרי חו”ל 
בקרב מקבלי הרישיונות החדשים הוא רק 50%-60%. הערכת 
מומחים בתחום היא שרמת הלימוד שלהם נמוכה מזו של 
במחלקות  פנויה  למשרה  המועמדים  מספר  הארץ.  בוגרי 

43  שם.
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הכירורגיות פוחת, ויש בתי חולים שבהם תקנים של מתמחים 
לא מאוישים. כך למשל, בחודש אוגוסט 2008 כלל לא היו 
מתמחים בבית החולים הלל יפה בחדרה. ממסמכי האיגוד 
עולה גם שהמחסור במתמחים בא לידי ביטוי בכך שרופאים 
סטודנטים  בעזרת  מורכבים  ניתוחים  מבצעים  בכירים 
במקום בעזרת מתמחים, ובכך שבשל העומס מתארכים זמני 
ההמתנה לניתוחים. יש לציין כי גם משרד הבריאות מסכים 
לכך שמתפתחת מצוקה במקצוע הכירורגיה ושקיים מחסור 

במתמחים.
להתמחות  פונים  אינם  צעירים  רופאים   - פנימית  •רפואה  	
ברוקדייל,  מכון  על־פי מחקר  הפנימית.  במקצוע הרפואה 
601 מ־646 מסיימי התמחות ברפואה פנימית בשנים -2000
2005 פנו להתמחויות-על כמו קרדיולוגיה, גריאטריה, טיפול 
נמרץ כללי ורפואה דחופה, כלומר ברפואה הפנימית נותרו 45 
מומחים. על־פי מסמכי האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, 
במחלקות  רב  עבודה  לעומס  גורם  אדם  בכוח  המחסור 
בהם  הטיפול  הושלם  בטרם  חולים  לשחרור  הפנימיות, 
ולפגיעה באיכות הטיפול הניתן להם. יש לציין כי גם משרד 
הבריאות מסכים שיש מצוקה במחלקות הפנימיות ושנדרש 

לשפר את הטיפול הניתן בהן.
• היו  רפואת ילדים - לפי נתוני משרד הבריאות, בשנת 2006	
בבתי החולים ובקהילה 1,786 רופאים מומחים ברפואת ילדים, 
שגילם עד 65. 24% מהם היו בני 55-64. מנתוני איגוד רופאי 
הילדים עולה כי מספר המתמחים ברפואת ילדים שהחלו 
התמחות יורד: בשנת 2001 הוא היה 84, ובשנת 2006 הוא 
היה 61. ממסמכים של משרד הבריאות עולה שמספרם של 
המסיימים התמחות ברפואת ילדים קטן ממספר הרופאים 
יגרום למחסור ברופאי ילדים  הפורשים לגמלאות, והדבר 

בבתי החולים ובקהילה.
• בנושא  רדיולוגיה־ בבדיקה של מבקר המדינה בשנת 2002	
הניכר  הגידול  כי  נמצא  הדימות  בתחום  אדם  כוח  תכנון 

במספר הבדיקות מחייב תוספות ניכרות של תקנים לרופאים 
ולטכנאים, וכי כדי לקבוע את היקף התוספות הנדרשות יש 
לבחון את מצאי כוח האדם ולקבוע כמה רופאים מומחים, 
רופאים מתמחים וטכנאים בתחום זה נדרשים למערכת בהווה 
ובעתיד. ביקורת משנת 2008 העלתה כי נושא התקנים עדיין 
לא הוסדר, וכי יש חשש שמא תתפתח במקצוע מצוקה: על־
פי נתוני איגוד הרדיולוגים בישראל, חסרים כ־200 רדיולוגים 
מומחים, ויש ירידה במספר הפונים להתמחות – 14 בשנת 
2008 לעומת 30 בשנת 2000. ממסמכי האיגוד ומדוח ועדה 
של משרד הבריאות שבחנה את הצרכים בכוח האדם בתחומי 
הדימות השונים נוכח התפתחות המקצוע עולה כי יש מחסור 
בזמינות  לירידה  גורם  והדבר  רנטגן,  ובטכנאי  ברופאים 
ולעלייה  הבדיקות  לביצוע  ממושכת  להמתנה  הבדיקות, 

במשך ההמתנה לקבלת הפענוח.
רפואיים  במקצועות  ברופאים  מחסור  אפוא  קיים  בישראל 
מסוימים. מצוקתם של מקצועות אלה קשה יותר בהשוואה 
לאחרים, והיא עלולה להוביל לפגיעה ביכולת הצוות הרפואי 
שפותחו  קריטריונים  מספר  ראוי.  רפואי  טיפול  להעניק 
ביטוי  לידי  באה  המצוקה, אשר  בזיהוי  מסייעים  לאחרונה 
פנויים;  תקנים  באיוש  קושי  “טובים”;  במתמחים  במחסור 
נמוך  תגמול  תחושת  רב;  עומס  היוצר  ברופאים  מחסור 

ופגיעה באיכות חיי העבודה.

וניתן  במיוחד,  קשה  המצוקה  בהם  תחומים  מספר  ישנם 
המקצוע,  עתיד  את  המסכנת  אקוטית,  כמצוקה  להגדירה 
לב(  נשימתי,  ילדים,  )כללי,  נמרץ  טיפול  הרדמה,  לרבות 
להתדרדר  עלולים  אחרים  רבים  מקצועות  וניאונטולוגיה. 
וכולל  מקיף  מיידי,  בטיפול  יזכו  לא  באם  אקוטי  למצב 
שהציעה  לפתרונות  בהתאם  המדינה,  בידי  לבעיותיהם 

ההסתדרות הרפואית.
ירידת קרנו של מקצוע הרפואה בישראל
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בשנים האחרונות נפתחו בפני ציבור הרופאים אפשרויות רבות 
למימוש כישוריהם, השכלתם וכמיהתם למצוינות. אפשרות 
הבחירה העומדת בפני הרופאים, קיימת בכל שלבי הקרירה 
באוניברסיטאות  המקצוע  לימוד  בבחירת  החל  שלהם 
בו.  להישאר  או  המקצוע  את  לעזוב  האם  בבחירה  והמשך 
אין ספק כי כאשר יתאכזב רופא מהמקצוע, הוא יטה יותר 
עדיף  כי  הצעיר  לדור  ישדר  גם  ובכך  אלטרנטיבות,  לחפש 

לבחור בקריירה אחרת מאשר ברפואה.
המקצוע  אטרקטיביות  בשאלת  העיסוק  את  לחלק  ניתן 

לשני מישורים שיש ביניהם קשר הדוק והשפעה הדדית:
•אטרקטיביות לימודי הרפואה בעיניו של המועמד ללימודים  	

אקדמיים
•אטרקטיביות העיסוק במקצוע הרפואה בעיניו של הרופא 	

משני  אחד  בכל  הרפואה  של  קרנה  בירידת  נדון  להלן 
המתגבר  המחסור  לנוכח  זו  תופעה  ונבחן  הללו,  המישורים 

ברופאים ומצוקת המקצוע.

אטרקטיביות לימודי הרפואה בעיניו של המועמד 
ללימודים אקדמיים

מקצוע הרפואה נחשב למקצוע מאתגר, המאפשר התפתחות 
אישית, מימוש עצמי וסיפוק, אך כולל גם לימודים מפרכים, 
עבודה קשה ותובענית וסכנת שחיקה. המועמדים ללימודים 
לחייהם,  העשרים  בשנות  צעירים  כלל  בדרך  אקדמיים, 
בבואם  השונים  לשיקולים  מתמיד  יותר  היום  מודעים 
כלכלי  גמול  של  שאלות  כאשר  לימודיהם,  חוג  את  לבחור 
במערכת  מרכזי  מקום  תופסות  חיים  ואיכות  פנאי  עתידי, 

שיקוליהם.
המבוקשים  המקצועות  אחד  הוא  הרפואה  מקצוע  אמנם 
ביותר בקרב המועמדים ללימודים אקדמיים בישראל, אך בד 
בבד חלה עלייה ביוקרתם של מקצועות לימוד “מתחרים” 
לקבלה  הנדרש  ההתאמה  ציון  רפואה.  ללימודי  ביחס 
ללימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב, למשל, הוא הגבוה 
ביותר בין חוגי הלימוד השונים, אולם יחד עם זאת, בחינה 
יותר  הרבה  היום  קשה  לרפואה  כי  מראה  יותר  מדוקדקת 

לשמור על מקומה הייחודי לנוכח עליית הביקוש ללימודי 
מקצועות בתחומים הנחשבים ליוקרתיים ומתגמלים. 

מחקר שערכה הר”י בשנת 2007 בחן את הביקוש ללימודי 
רפואה בין השנים 1993-2005. הנתונים מלמדים כי שיעור 
עלה  האחרונות  בשנים  לרפואה  ספר  לבית  המועמדים 
הממוצע  הגידול  ששיעור  בעוד  בלבד,   2.33% ב־  בממוצע 
כן  כמו  ב־12.12%.  עלה  והאלקטרוניקה  המחשב  ללימודי 
משיעור  קטן  רפואה  ללמוד  הפונים  במספר  הגידול  שיעור 
הגידול במספר המקומות ללימוד מקצוע הרפואה )3.29%(. יש 
לזכור גם את קבוצת הלומדים בחו”ל המורכבת ממועמדים 
שלא היו להם את תנאי הסף הנדרשים. יש להניח כי בהיעדר 
העבודה  סביבת  עם  הלימוד  שנות  במהלך  הנרקם  הקשר 
זו  בקבוצה  מהרופאים  חלק  לפחות  שלהם,  הפוטנציאלית 

נוטים יותר לעבוד באירופה או בארה”ב, ולא בישראל.
כמו כן יש להתייחס גם לעלייה בשיעור הנשים ברפואה, 
של  המגדרי  התמהיל  משניות.  כמפרנסות  נתפשות  שעדיין 
רפואה  הלומדות  הנשים  שיעור   – השתנה  למקצוע  הפונים 
עולה כיום על שיעור הגברים. קיימת סכנה כי מקצוע שבו 
בין  משמעותיים,  שינויים  יעבור  משתנה,  המגדרי  היחס 
שעדיין  משום  זאת  עבודה,  ותנאי  בשכר  שחיקה  השאר, 
רווחת ההנחה כי מקצוע אשר שיעור הנשים בו הוא גבוה, 
הוא מקצוע של “משכורת שנייה”, הנמוכה יותר ממשכורתו 
רחב  במחקר  מכך,  יתרה  במשפחה.  הראשי  המפרנס  של 
היקף שערך מכון ברוקדייל לבחינת קריטריונים למקצועות 
במצוקה, נלקח בחשבון שיעור הנשים כאחד מסמני המצוקה, 
וכך נכתב: “המחסור במתמחים “טובים” נבחן על־פי שיעורי 
ההצלחה בבחינות ההתמחות שלב א’, ועל־פי שיעור בוגרי 
בכוונת  אין  כי  ההתמחות”.42.44ברי,  מסיימי  ונשים  חו”ל 
עורכי המחקר לטעון כי רמתן המקצועית של נשים רופאות 
נמוכה מזו של גברים רופאים, אלא כי “ייתכן שעלייתם של 
השיקולים הנוגעים לסגנון החיים בבחירת המקצוע הרפואי 
בוגרות הפקולטה  גם לעלייה בשיעור הנשים מבין  קשורה 

44  ניראל, שם.

הסיבות למחסור ברופאים
פרק ג’
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לרפואה”.43.45 הכוונה בעיקר לכך שנשים נוטות יותר מגברים 
לעסוק במקצוע במשרה חלקית.

ממצאים אלה מעידים כי למרות שמסלול לימודי הרפואה 
האטרקטיביים  הלימוד  ממקצועות  לאחד  נחשב  עדיין 
זוהרו הועם,  בעיניהם של המועמדים ללימודים אקדמיים, 
כמקצוע  לרפואה,  בעבר.  כשהיה  רם  איננו  כיום  ומעמדו 
שיש בו מרכיב דומיננטי של שליחות והקרבה, קשה היום 
ליבם  על  בתחרות  הייחודי  מקומה  על  לשמור  יותר  הרבה 
כלכלית,  מבחינה  מתגמלים  מקצועות  מול  מועמדים  של 
בהם הפגיעה בחיים האישיים קטנה יותר. לימודי הרפואה 
אקדמיים  ללימודים  המועמדים  מיטב  על  “מתחרים” 
ועוד.  ההנדסה  )היי-טק(,  העילית  הטכנולוגיה  חוגי  מול 
של  הזדקנותם  מגמת  את  להבין  ניתן  אלה  נתונים  רקע  על 
רופאי ישראל, כאשר שיעורם של הרופאים הצעירים הולך 
נמצא במגמת  הגיל הממוצע של הרופאים בישראל  ופוחת. 
45 כ־48% מכלל  גיל  עלייה: בשנת 1990 היוו הרופאים עד 
 37% היוו  הם   2000 בשנת  בישראל.  הרופאים  אוכלוסיית 

ובשנת 2008 הם היוו 27.7% בלבד.44.46
נרחב,  תעסוקתי  אופק  לבוגריהם  מציעים  אלה  חוגים 
גבוה.  ומעמד חברתי  גבוה, מסלולי קידום מקצועיים  שכר 
העבודה  סביבת  לרבות  ההעסקה,  תנאי  של  חשיבותם 
)תשתיות, כוח אדם( והגמול הכלכלי הינה מכרעת במערכת 
את  מבטאת  והיא  לימודים,  מסלול  לבחירת  השיקולים 
החברה  של  הערכיים  העדיפויות  בסדרי  שחלו  השינויים 
הישראלית בעשורים האחרונים. על קובעי המדיניות להביא 
למערכת  הנוגעות  התקציביות  בהחלטות  בחשבון  זאת 

הבריאות.

 אטרקטיביות העיסוק במקצוע הרפואה 
בעיניו של הרופא

עם תום חוק לימודיו ניצב הרופא בפני צומת הכרעה מרכזי 
בחייו באשר לבחירת מסלול הקריירה המועדף עליו. העיסוק 
הקליני אמור היה להיות עבורו בחירה ברורה ומובנת מאליה 
כהמשך ישיר וטבעי למסלול ההכשרה הארוך שעבר, אולם 
בפועל אין זה כך. רופאים רבים בוחרים לעסוק במקצועות 

אחרים או לחלופין לעסוק ברפואה בארצות שמעבר לים. 
סקר שנערך בטכניון ופורסם בשנת 2003, דגם את בוגרי בתי 
הספר לרפואה בישראל בשנים 1981-2000 )היקף המדגם היה 
602 רופאים ורופאות(. מהממצאים עולה כי כ־12% מהבוגרים 

45   שם, ע’ 553.

46  משרד הבריאות, דוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, ע’ 19.

 23% רפואה.  וללמוד  לחזור  לאחור,  במבט  בוחרים,  היו  לא 
נוספים השיבו כי אינם יודעים אם היו בוחרים שוב בלימודי 
פרשו  מהרופאים   4.2% כי  מהסקר  עולה  עוד  הרפואה. 
תעשייה,  כגון:  אחרים  מקצועות  לטובת  ברפואה  מהעיסוק 
חברות הזנק וכו’.45.47 מחקר נוסף שפורסם בימים אלה מצביע 
על עלייה בשיעור העוזבים בקרב רופאים צעירים. המחקר, 
בישראל  לרפואה  הפקולטות  בוגרי  רופאים   733 סקר  אשר 
שקיבלו את רישיונם במהלך העשור האחרון, העלה כי שיעור 
העזיבה הממוצע בשנתוני הבוגרים שנסקרו עמד על 46.48.5.5% 
בנוסף על שיעור העוזבים בפועל, עוד 9% )שעדיין עוסקים 
ברפואה(, כבר פנו לחברות השמה או לראיון עבודה, במטרה 
לבחון אפשרויות תעסוקה אחרות. אם יתממשו לפחות חלק 
נצפה  אזי  חלופי,  עיסוק  לחיפוש  אלו  אקטיביים  מצעדים 
לשיעור עזיבה אף גדול יותר בעתיד הקרוב. עוד נמצא כי 13% 
מהרופאים דיווחו כי הם חושבים על עזיבה לעיתים קרובות, 
ורק 65% מהרופאים באוכלוסיית המדגם אינם חושבים כלל 
על עזיבה או חושבים על כך לעתים רחוקות בלבד.47.49עורכי 
המחקר סבורים כי כוונות לעזיבת העיסוק ברפואה והעזיבה 
וברמת  הרופאים  במוטיבציית  לנסיגה  תסמינים  הן  בפועל 
שביעות רצונם בעבודה. לכך עלולות להיות השלכות חמורות 
הרפואי  הטיפול  איכות  ועל  ככלל  הרפואיים  השירותים  על 
בפרט. זאת ועוד, המחקר העלה כי 51 רופאים נוספים, מעבר 
 .)6.5%( בחו”ל  כעת  נמצאים  שנסקרה,  המדגם  לאוכלוסיית 
מהרופאים  כ־12%  כי  נגלה  העוזבים,  למספר  נצרפם  אם 
בקנה  עולים  אלה  בארץ.48.50ממצאים  ברפואה  עוסקים  אינם 
אחד ומקבלים חיזוק מנתונים חדשים המצויים בידי משרד 
הבריאות, לפיהם, אחד מכל שבעה בוגרי רפואה בארץ עוזב 

את המקצוע.49.51
אחד  בקנה  עולים  הם  שכן  מפתיעים,  אינם  אלה  נתונים 
לעסוק  הרישיונות  בעלי  מספר  בין  מגלים  שאנו  הפער  עם 
ברפואה  העוסקים  הרופאים  למספר   65 גיל  עד  ברפואה 
בפועל, כפי שהראינו. נתונים אלה מקבילים למצב במדינות 

47  נ. ביטרמן ו-א. שלו, “סקר בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל 1981-2000”, הטכניון, 
יוני 2003: 88.

48 ד. ון דייק, ק. הולצמן שוייד, ג. בן נון ו-ת. קושניר, “שביעות רצון מהעבודה, כוונות 
עזיבה ועזיבת העיסוק ברפואה בקרב רופאים בישראל: סקר מקבלי רישיונות בשנים 

2000, 2002, 2004 ו-2006”, הרפואה 150 )4(: 311. “רופאים עוזבים” הוגדרו במחקר 
כרופאים אשר אינם עוסקים בעשייה רפואית, אלא בעיסוקים אחרים דוגמת עבודה 

בחברה טכנולוגית, בחברת תרופות ובעסקים.

49  שם, 312-313.

50  שם, 311.

51  ש. רוזנבלום, “משלימה רפואה”, עיתון ידיעות אחרונות, 5 באפריל 2011.
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אחרות. לפי נתוני ה־OECD, למרות שרוב בוגרי רפואה עדיין 
בוחרים לעסוק בטיפול קליני, קיימות כיום הזדמנויות רבות 
לקריירות בתחומי המחקר, הוראה ועסקים. למרות שעיקר 
גם  הקריירה,  באמצע  רופאים  הם  אלה  למקצועות  הפונים 

רופאים צעירים מביעים עניין בתחומים אלה.50.52
עלייה  האחרונות  בשנים  חלה  שהזכרנו,  כפי  לכך,  בנוסף 
בשיעור הנשים העוסקות ברפואה, והן נוטות יותר מגברים 
לבחור במקצוע הרפואה כעיסוק חלקי. כך, למשל, בארה”ב, 
במשרה  לעבוד  מתכוונות  ילדים  ברפואת  ממתמחות   60%
חלקית לעומת רק 15% של המתמחים הגברים. מיותר לציין 
כי ההבדל בהיקף המשרה, בנוסף לזמן היעדרות בשל לידה 
הרופאים  מספר  על  מאוד  משפיע  יותר  מוקדמת  ופרישה 
עליית  עקב  העבודה  שעות  היקף  הנדרשים.51.53צמצום 
לידיים  הדרישה  את  מגביר  בתחום  הנשים  של  שיעורן 
עובדות. כאשר דרישה זו אינה נענית, מתגבר המחסור בכוח 
מעמיקה  וכך  הבודד,  הרופא  על  העומס  גדל  רפואי,  אדם 

שחיקת מעמדו של המקצוע.
אחרים  מתגמלים  בתחומים  לעסוק  ההזדמנויות  בעוד 
מתרבות, נאלצים הרופאים הנשארים במקצוע, כפי שנראה 
עומס  הולם,  תגמול  היעדר  שחיקה,  עם  להתמודד  להלן, 
יתר, לחץ, אלימות ותופעות שליליות נוספות. תופעות אלה 
מחלישות את כוח המשיכה של מקצוע הרפואה, ויש לראות 

בהן גורמים מרכזיים למחסור ברופאים.

שחיקת הרופאים והיעדר תגמול הולם

לנטישת  העיקרי  הגורם  בקביעת  מתקשים  מומחים 
רבות  הן  לכך  הסיבות  כי  ונראה  לחו”ל,  ולעזיבה  המקצוע 
מגוונות, לרבות תנאי עבודה קשים, היעדר תמיכה ברופאים 
הצעירים, תמרוץ כלכלי שאינו מספק וחוסר יכולת לממש 
ורגולטורים  אילוצים תקציביים  מול  את האידיאל הרפואי 
מצאו  ובחו”ל  בארץ  מחקרים  והמעסיקים.  המערכת  של 

קשר ישיר בין גורמים אלה לתופעות הבאות:
•שחיקה, מתח ולחץ 	

•עייפות פיסית ונפשית 	
•הרהורי פרישה מוקדמים )כך עולה ממחקרים זרים( 	

•הסבה מקצועית לתחומי עיסוק אחרים 	
•הגירה שלילית של רופאים 	

52  OECD, The US physician workforce: Where do we stand? OECD health 
working paper no. 37, October, 2008.

53   Ibid

מספר  נמצאו   2002 בשנת  הברית  בארצות  שנערך  במחקר 
הסיפוק  חוסר  תחושת  על  המשפיעים  מרכזיים  פרמטרים 

בעבודה בקרב רופאי המשפחה:52:54 
גורמים אישיים ומקצועיים - כעשירית הרופאים מתחת לגיל  1 .
35 נמצאו חסרי סיפוק, לעומת כרבע מהרופאים שבגילאי 
55-64 ; בעלי מרפאות דיווחו על תחושת חוסר סיפוק גבוהה 
דומה  מתחושה  סובלים  גברים  רופאים   ; משכירים  יותר 

במידת מה יותר מנשים.
גורמים ארגוניים המשפיעים על הקשר בין הרופאים והחולים  2 .
– הקושי לספק את הטיפול המיטבי לחולים והתחושה כי 
אין הרופאים יכולים לקבל החלטות באופן עצמאי נמצאו 

כגורמים התורמים רבות לתחושת חוסר הסיפוק.
רופאים  בקרב  סיפוק  והיעדר  שחיקה  מתח,  שבחן  מחקר 
במחלות  משמעותית  עליה  חלה  כי  מצא  בהולנד  מומחים 
המחקר  לממצאי  בדומה  הרופאים.  בקרב  ממתח  הנובעות 
וארגוניים  מקצועיים  אישיים,  גורמים  כי  נמצא  האמריקני, 
גורמים לתחושת חוסר סיפוק, שחיקה ומתח ואף לתשישות 

נפשית.53.55 
החירום  רופאי  בקרב  באוסטרליה  שנערך  דומה  מחקר 
מהרופאים   71.8% כי  מצא  חירום,  ברפואת  והמתמחים 
ו-48.7%  ותשישות,  שחיקה  של  שונות  מרמות  סובלים 
גבוה. במחקר  עד  קל  אישי  סיפוק  סובלים מהיעדר  נמצאו 
משמרות   , עבודה  שעות  בעבודה,  סיפוק  חוסר  כי  נמצא 
מרובות, וסטאטוס רופא כמתמחה משפיעים באופן ישיר על 
שכיחות התופעות הללו בקרב הנשאלים. עוד נמצא שקיימת 
משחיקה,  סובלים  שנמצאו  הרופאים  כי  גבוהה  סבירות 
ישקלו לפרוש מהמקצוע בתוך עשר שנים, ולפיכך, נדרשת 
אישית,  מבחינה  רווחתם  את  לשפר  מנת  על  התערבות 

מקצועית וארגונית.54.56
גם בישראל נערך מחקר מקיף שבחן תופעות אלה בקרב 
תעסוקתית  לרפואה  הישראלי  המכון  שערך  סקר  רופאים. 
וסביבתית בין השנים 1994-2001 עקב אחר מצבם של מאות 
מנתוני שנת  ורופאים אחרים.  ילדים  רופאי  רופאי משפחה, 
2001 עולה כי 60% מרופאי המשפחה, 39% מרופאי הילדים 
גבוהה.  שחיקה  מרמת  סבלו  המרפאות,  ממנהלי  ו-72% 

54   J DeVoe, et al.  Does career dissatisfaction affect the ability...
ability of family physicians to deliver high-quality patient care?”, Journal of Family 
Practice 2002; 51(3): 223-228.

55   M. Visser et al., “Stress, Satisfaction and Burnout among Dutch medical 
specialists”, Canadian Medical Association Journal 2003; 168(3): 271-275.

56  L. Goh, PA Cameron and P. Mark, “Burnout in emergency physicians and 
trainees in Australia”, Emergency Medicine 1999; 11(4): 250-257. 
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בהן  השנים  במהלך  משמעותי  באופן  עלו  השחיקה  רמות 
בקרב  יותר  גבוהות  נמצאו  השחיקה  רמות  הסקר.  התנהל 
רופאי המשפחה מאשר בקרב רופאי הילדים, ורמות גבוהות 

במיוחד של שחיקה נמצאו בקרב מנהלי מרפאות.55.57

מתוך סקר המכון הישראלי לרפואה תעסוקתית וסביבתית:
Average Levels of Burnout and Depersonalization 58 56

בקרב  וגם  המשפחה  רופאי  בקרב  גם  כי  לראות  ניתן 
השחיקה  ברמת  השנים  עם  עלייה  חלה  הילדים  רופאי 

והדפרסונליזציה.57.59
הדוק  באופן  קשור  השחיקה  נושא  מפתיע,  באופן  שלא 
למעשה,  לרופאים.  הולם  כלכלי  תגמול  של  להיעדרו  גם 
שכר השעה הממוצע של הרופאים בישראל עומד ב־2011 
פחות  אף  משתכרים  תחומים  רופאים  בלבד.  ש”ח   40 על 
מכך ושכרם עומד על 34.6 ש”ח לשעה בממוצע. חמור מכל 
הוא מצבם של המתמחים, אשר ערך שכרם הוא 29.5 ש”ח 

לשעה בממוצע.58.60

 T. Kushnir, C. Levhar and AH. Cohen, “Are burnout levels increasing? The   57
 experience of Israeli primary care physicians“, Israel Medical Association Journal

.2004; 6 (8): 451-455

58  דפרסונליזציה- מצב בו אדם חש עצמו לא מציאותי, או כאילו חל בו שינוי מוזר, או 
שראשו מופרד מגופו. בדרגה קלה תחושה זו שכיחה אצל אנשים בריאים במצבי לחץ. 
תחושות קשות של דפרסונליזציה מופיעות במצבי חרדה קשים, בדיכאון, סכיזופרניה 

ובסוגים מסוימים של אפילפסיה. http://www.infomed.co.il/definition-1013/# ]תאריך 
כניסה: 30 במרץ 2011[.

 Kushnir, “Are burnout levels 59  תיאור מפורט של התוצאות ואופן החישוב, ר’ במאמר
 ”?increasing

http://www.ima.org.il/ .60  אתר האינטרנט של ההסתדרות הרפואית בישראל
WageNew/Default.aspx ]תאריך כניסה: 8 במאי 2011[.

מבנה וגובה השכר המשולם לרופאים מהווה אפוא תמריץ 
הבריאות  במערכת  להישארותם  במעלה  ראשון  שלילי 
הציבורית לאורך זמן. הדבר נכון שבעתיים בכל הנוגע לדור 
העתיד של המקצוע, המתמחים, אשר חרף שנות לימודיהם 
הרבות, שעות העבודה הארוכות שלהם בבתי החולים, ובאופן 
כללי השקעתם הפיזית, הנפשית והאינטלקטואלית העצומה 

לטובת המטופלים משתכרים פחות מ־30 ש”ח לשעה.
ממצאי  את  תואמים  לעיל  שהוצגו  המחקרים  ממצאי 
המחקר שערכו ון דייק ועמיתיה )2011(, ממנו עולה כי בקרב 
של  הפיזיים  מהתנאים  הרצון  שביעות  ברפואה  העוסקים 
העבודה  בין  האיזון  וחוסר  ההכנסה  רמת  העבודה,  סביבת 
לעומת  נמוכה.  הינה  חיצוניים”(  )“גורמים  האישיים  לחיים 
ולמהות  לתוכן  הקשורים  מהיבטים  הרצון  שביעות  זאת, 
יחסית.  גבוהה  היא  פנימיים”(  )“גורמים  עצמו  המקצוע 
ממשיכים  במקצוע  הנשארים  רופאים  כי  טוענים  החוקרים 
להיות מתוסכלים מגורמי העיסוק החיצוניים. חוסר שביעות 
זה, אם ימשיך להתקיים באופן קבוע, עלול לפגוע בעבודת 

הרופא ובאיכות עבודתו.59.61

הגירת רופאים ונטישת המערכת הציבורית

את  להזכיר  מבלי  המקצוע  באטרקטיביות  לדון  אפשר  אי 
 – עובדים משכילים  בינלאומית של  הגירה  רופאים.  הגירת 

61  ון דייק, שם, 313.
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“בריחת מוחות” - היא תופעה שמימדיה תופחים והולכים, 
ובמקצועות  שירותיים  במקצועות  בעיקר  בולטת  והיא 
השירותים  נותני  סקטור  בתחום  הגלובליזציה  אקדמיים. 
של  ההגירה  בתופעת  לעלייה  תורמת  האחרונות  בשנים 

רופאים. 
הסיבות לנטישת המקצוע ולהגירת רופאים שונות ממקום 
למקום אם כי ישנם מספר גורמים הזהים בכל העולם: איכות 
חיים, שחיקה, תנאים ירודים בארץ המוצא, משיכה למקצוע 
רופאים  הגירת  אמנם  הרפואית.  האוטונומיה  ושחיקת  אחר 
גם  עדים  אנו  אך  למפותחות,  אופיינית ממדינות מתפתחות 

להגירה ממדינות מבוססות יחסית כגון ישראל ובריטניה. 
 1,047 מבין  כי  נמצא  בבריטניה,  שנערך  במחקר  למשל, 
בחו”ל,  במקצוע  ולעסוק  להגר  נכונות  הביעו  אשר  רופאים 
41% מהרופאים ציינו את תנאי העבודה בבריטניה כשיקול 
להגר לחו”ל. מבין אלה ששקלו לעזוב לגמרי את המקצוע 
העבודה,  תנאי  את  לכך  כסיבה  ציינו   75% רופאים(,   279(
לעסוק  חיובי  רצון  ציינו   9% ורק  חיים,  איכות  ציינו   23%
במקצוע אחר.60.62ממחקר זה עולה בבירור כי הרצון לעבוד 
לעזוב את המקצוע, כאשר  הרצון  יותר מאשר  נפוץ  בחו”ל 
המקצוע,  עזיבת  בשיקולי  מרכזי  גורם  הינם  העבודה  תנאי 
ולנטישה  יותר להגירה.61.63הסיבות להגירה  ובמידה פחותה 
למקצוע  הרופאים  של  שלילי  מיחס  בעיקרן,  נובעות,  אינן 
עצמו, אלא מהתנאים הנלווים לעיסוק בו. על כן יש להניח כי 
שינוי במדיניות הממשלה עשוי להגדיל את מספר הרופאים 

הבוחרים להישאר במקצוע, ולעסוק בו במדינתם. 
במחקר שבדק את שיעורי הירידה מישראל בשנים 1995 
משפחתי  מצב  הכנסה,  תעסוקה,  השכלה,  על־פי   2002 עד 
וותק בארץ נמצא כי בעלי השכלה אקדמית יורדים מהארץ 
יותר ביחס לקבוצות משכילות פחות בכל חלוקה שהיא, וכי 
 62.64.)4.8%( גבוה, יחסית, בקרב רופאים  ירידה  קיים שיעור 
גבוה  שיעור  כאמור,  נמצא,  ועמיתיה  דייק  ון  של  במחקרם 
יותר של הגירה־6.5% מהרופאים שנסקרו שוהים כיום בחו”ל. 
אין פרטים על אוכלוסייה זו למעט העובדה כי הם שוהים 
או  לימודים  עבודה,  לצרכי  בעיקר  ארוכה,  לתקופה  בחו”ל 
איגוד  על־ידי  לאחרונה  שנערך  סקר  התמחות.63.65תוצאות 

 PJ. Moss et al., “Reasons for considering leaving UK medicine: questionnaire  62
 study of junior doctors’ comments”, British Medical Journal 2004; 329 (7477):

.1263

.Ibid   63

64  א. גולד וע. מואב, בריחת המוחות מישראל, מרכז שלם – המכון הכלכלי-חברתי, 
מאי 2006.

65  ון דייק, שם, 311.

המתמשכת  המצוקה  לנוכח  בישראל  המרדימים  הרופאים 
במקצוע ההרדמה בארץ ונטיית רופאים חדשים שלא לפנות 
של  המדאיג  השיעור  על  מלמדות  במקצוע,  להתמחות 
לחו”ל,  היגרו  האחרונות  השנים  עשר  התופעה:64:66במהלך 
מתוך 310 רופאים מומחים ומתמחים בהרדמה, 62 רופאים 
)20%(. ההגירה הייתה בעיקר לארה”ב ולקנדה, וככל הידוע 
על  דווחו  נוספים  רופאים  שמונה  במקצועם.  נקלטו  הם 
בדוגמא  אמנם  מדובר  הקרוב.  בעתיד  להגירה  תכניותיהם 
מוחשית  דוגמא  מהווה  היא  אך  מסוים,  מומחיות  מתחום 

לסכנה האורבת לפתחנו לעתיד הרפואה בארץ.
העומס,  ולחו”ל,  אחרים  למקצועות  רופאים  נטישת 
השחיקה והירידה באטרקטיביות המקצוע פוגעים במערכת 
הוא ברפואה הציבורית.  הרפואית ככלל, אך עיקר הפגיעה 
הזדמנויות  מציע  ומתרחב,  הולך  אשר  הפרטי,  המגזר 
על  מתבשרים  אנו  כאשר  לרופאים,  חדשות  תעסוקה 
פתיחת בתי חולים פרטיים )כגון ביה”ח אסותא בתל אביב 
על־ כאלה  מוסדות  לפתיחת  תכניות  ועל  נוספות(  ובערים 
ידי שירותי בריאות כללית וחברות ביטוח. בהיעדר תמורה 
הציבורית,  במערכת  הכבד  העבודה  עומס  ולנוכח  נאותה 
לעבור  במקצוע,  להישאר  שבחרו  לרופאים  התמריץ  גדל 
לרפואה הפרטית. מגמה זו מביאה לנטישת רופאים בכירים 
ובעלי שם את המגזר הציבורי, ופוגעת בעקרון השוויון עליו 

מושתתת מערכת הבריאות הישראלית.

תת תקינה של כוח אדם רפואי

זהו  כי  לזכור  יש  אולם  ברופאים,  במחסור  עסקנו  כה  עד 
רק פן אחד של מצוקת כוח האדם, שכן זו באה לידי ביטוי 
בצורה חריפה מאוד גם במחסור בתקנים במערכת הבריאות 
את  תפתור  לא  לבדה  הרופאים  שיעור  הגדלת  הציבורית. 
קליטתם  במקביל  תתאפשר  לא  באם  הקיימת,  המצוקה 

במערכת.
אין ספק כי המחסור בתקני כוח האדם במערכת הבריאות 
תקינת  והמקצועי.  הלאומי  במישור  קשה  בעיה  מהווה 
הר”י  אשר  עליונה,  חשיבות  בעל  נושא  הינה  הרופאים 
רבות,  שנים  במשך  המדינה  מול  לקדמו  ומנסה  בו  עוסקת 
והוא מהווה חלק בלתי נפרד מההסכמים הקיבוציים. תקני 
בשנות  תקינה  מפתחות  על־פי  כאמור  שנקבעו  הרופאים, 
את  בחשבון  לוקחים  ואינם  מעודכנים,  אינם  השבעים, 

הפרמטרים הבאים:

66  מכתבו של פרופ’ פרל, יו”ר איגוד המרדימים, בנושא נתונים קשים על הגירת רופאים 
מרדימים לחו”ל מיום 6.5.07.
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•השינויים הטכנולוגיים בעולם הרפואה 	
•גידול האוכלוסייה והזדקנותה 	

•היקף הפעילות הרפואית 	
• התפתחות המקצועות ותת המקצועות בתחום הרפואה 67 65	

נשים להצטרף  ליותר  •שינוי במצבת כוח האדם המאפשר  	
למקצוע – מגמה שמשמעותה יותר חופשות לידה, חלקיות 
משרה, שעות הנקה וכו’. מטבע הדברים, הדבר מוביל לצורך 

בתקנים נוספים.
השלכותיה של התקינה החסרה חמורות, לרבות:

•הארכת זמן המתנה לקבלת טיפול רפואי 	
•הגברת העומס על כתפי הרופאים 	

•איוש בלתי מספק של מחלקות בבתי חולים 	
•עומס תורנויות בלתי סביר המוטל לרוב על המתמחים 	

•האצת השחיקה בקרב הרופאים 	
•פגיעה באיכות הטיפול הרפואי. 	

ועדות התריעו במהלך השנים על המחסור בתקנים,  מספר 
כוח  שתקני  היא  בתחום  העיקריות  הבעיות  אחת  כאשר 
האדם בבתי חולים נקבעים כיום רק על־פי מיטות – צורת 
וחסרת  בסיס  חסרת  והיא  לימינו,  תואמת  שאינה  תקנון 
כוח  תקני  בקביעת  לכלול  מוצע  כן  על  במציאות.  אחיזה 
האדם פרמטרים נוספים כגון סוג הפעילות ותמהיל החולים. 
בכל  העבודה  ולתוכן  למהות  להתייחס  צריכה  התקינה 
מנת חלקם  איננו  בתקנים  כי המחסור  להדגיש  יש  מקצוע. 
הזמן  הקהילה  רפואת  בתחום  בלבד.  החולים  בתי  של 
המוקדש למטופל בתקינה הנוכחית קצר מדי, וכתוצאה מכך 
לסיעוד,  מהפעילויות  חלק  להעביר  מנסות  החולים  קופות 
אשר סובל גם הוא מתת תקינה. בעיה זו מחמירה עם הזמן, 
התקדמות  עם  יותר  למורכבות  הופכות  שהבדיקות  משום 
יותר  רב  זמן  להקדיש  יש  לכן  המדעי.  והידע  הטכנולוגיה 
נובעת בעיקרה מאילוצים תקציביים  זו  לכל מטופל. בעיה 

הנקבעים בהתאם לסדר העדיפויות של הממשלה.66.68
ועדת אמוראי, שהמלצותיה פורסמו בחודש דצמבר 2002, 
תואם  ואינו  מיושן  הינו  האדם  כוח  תקני  מערך  כי  סברה 
את ההתפתחות בשירותי הבריאות. גם מבקר המדינה סבר 
אינם  האדם  כוח  תקני  כי  ו־2008   2003 משנת  בדוחותיו 
תואמים לצרכים. כמו כן כל הוועדות שדנו בבעיית התקינה 
מערכת  אתגרי  עם  להתמודדות  הר”י  יוזמת  במסגרת 

67  המגמה כיום בעולם הרפואה היא התמקצעות רפואית בתתי התמחויות )למשל, 
אורטופדים העוסקים בכירורגיית עמוד השדרה בשונה מאורטופדים העוסקים בכף יד(. 

ככל שיש יותר תת התמחויות קיים צורך בתקנים נוספים.

68  ההסתדרות הרפואית בישראל, נערכים לרפואת המחר – יוזמת הר”י להתמודדות עם 
אתגרי מערכת הבריאות, 2009, ע’ 21-23.

העובדה  כי  גורפת  למסקנה  הגיעו   ,2009 בשנת  הבריאות 
עשרות  זה  מאורגנת  בצורה  עודכנו  לא  התקינה  שהסכמי 
שנים, מהווה פגיעה קשה במערכת הבריאות ובתנאי עבודת 

הרופאים.67.69
בדיקה  תיערך  כי  היתר,  בין  המליצה,  אמוראי  ועדת 
מקצועית של מערך התקינה בבתי חולים ציבוריים על־ידי 
גורם מקצועי בתחום הנדסת תהליכים ותקינה, והמלצותיו 
האוצר  משרד  אולם  החולים,  בתי  בכל  בהדרגה  ייושמו 
שירותיה  את   2006 בשנת  הר”י  שכרה  בתגובה  לכך.  סירב 
של חברת ההנדסה “ארגו” על מנת לפתח מודל תקן למשרת 
בחשבון  וייקח  הנבדקת,  לדיסציפלינה  יותאם  אשר  רופא, 
לרבות  המיטות,  מספר  מלבד  נוספים  רלוונטיים  פרמטרים 
למחלקות  מחוץ  פעילות  עונתיות,  מוצדקות,  היעדרויות 
נקבעת  להיום,  נכון  לדוגמא,  ועוד.  ניתוחים  ולמכונים, 
מיטות,  לפי  הכללית  הכירורגיה  בתחום  המחלקות  תקינת 
אולם בבדיקה שנערכה, נמצא כי הרופאים מקדישים כ־25% 
ביטוי  לידי  בא  שלא  דבר  ניתוח,  לחדרי  בממוצע  מזמנם 

בתקינה. 
חולים  בבתי  שונות  מחלקות  בחמש  התבצע  הפיילוט 
בארץ ובמקצועות רפואיים שונים )פנימית, ילדים, כירורגיה 
עם  פעולה  בשיתוף  ואורטופדיה(  ומיילדות  נשים  כללית, 
מנהלי המחלקות ועם האיגודים המדעיים. מסקנתם החד-
גבוה בהרבה  דרוש תקן  הייתה שבכל המחלקות  משמעית 
 25% בין  נעה  הדרושה  התקינה  תוספת  הקיים.  מהתקן 
ל־100%. עוד עלה מהבדיקה כי הזמן שמקדישים הרופאים 
להן  המוקדש  מהזמן  כמחצית  הינו  אישיות  לפעולות 
בעיסוקים אחרים לפי מחקרים. משמעות הדבר כי הרופאים 
בו  במקצוע  דווקא  מהמקובל,  פחות  ונחים  יותר,  עובדים 
כי  לציין  יש  העת.  כל  אופטימליים  וריכוז  ערנות  נדרשים 
שהתקיים  הבוררות  הליך  במסגרת  גם  עלה  התקינה  נושא 
בין הר”י למשרד האוצר, אולם המעסיקים התנגדו לדון בו 

בטענה שהנושא כלל אינו מצוי במנדט הבוררות.68.70
בימים אלה מבצעת הר”י פרויקט תקינה נוסף בו נבחנות 
בפרויקט  שתוקף  המודל  בעזרת  שונות  דיסציפלינות 
רפואה  קרדיולוגיה,  רדיולוגיה,  כללית,  כירורגיה  הקודם: 
רפואה  ושיקום,  פיזיקלית  רפואה  ניאונטולוגיה,  גרעינית, 
אונקולוגיה,  ילדים,  רפואת  פתולוגיה,  הרדמה,  פנימית, 
רפואה  נוירולוגיה,  נפרולוגיה,  גסטרואנטרולוגיה, 
ונוירוכירורגיה. גם הפעם נחשף  תעסוקתית, ריאומטולוגיה 

69  שם.

70  שם.
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הבריאות.  במערכת  הרפואי  האדם  כוח  של  העגום  מצבו 
עבור  פנימית,  ברפואה  כי  מעלים  ראשוניים  ממצאים 
מחלקות שבהן 38 מיטות בתפוסה של מעל 80%, יש צורך 
ב־16.4 תקנים לעומת 11 כיום.69.71בכירורגיה כללית נמצא כי 
עבור 31 מיטות בתפוסה של מעל 80% יש צורך ב־17 תקנים 
לעומת 11 כיום.70.72ממצאים אלה מעידים, כמובן, שתחומים 
אלה מצויים כיום בתת תקינה. בנוסף לכך, שוב התגלה כי 
כך,  ואינה משקפת את הנעשה במציאות.  מיושנת  התקינה 
נקבעת  ההסכמית  התקינה  כי  נמצא  הנוירולוגיה  בתחום 
כיום לפי ביקורים במרפאות, אך בפועל, חלק ניכר מהעבודה 

מתבצע במתן ייעוץ במחלקות בית החולים ובמיון.
הרופאים  של  ייאושם  את  מעצים  בתקנים  המחסור 
ואת  מהרפואה  התרחקותם  את  מאיץ  ובכך  מהמקצוע, 
מכאן  הרפואה.  של  קרנה  לירידת  ותורם  לחו”ל,  הגירתם 
וזאת  ברופאים,  למחסור  תקינה  תת  בין  הדוק  קשר  שיש 
רואי. המערכת מנסה  כתוצאה ממדיניות ממשלתית קצרת 
למצוא פתרונות “יצירתיים” לתת התקינה במקום לטפל בה 
מהשורש. כך נולדים הסדרים זמניים בלתי רצויים כגון איחוד 
דבר  מחלקות,  לשתי  אחד  כונן  או  תורן  קביעת  מחלקות, 
שפוגע באיכות הטיפול ואף בבטיחותו. הרופא הבודד נאלץ 
לשאת על כתפיו את כשלי המערכת, ולהתמודד כמעט לבדו 
עם מעמסה מקצועית, נפשית ופיזית יומיומית, המתבטאת 
מצד  באלימות  ואף  בתשישות  בשחיקה,  בעומס,  בלחץ, 
של  מתמשכת  תחושה  מתלווה  אלה  לתופעות  המטופלים. 
חוסר סיפוק וחוסר מימוש, אשר דוחקת את הרופא הבודד 
אל מחוץ למערכת. החלטתו של הרופא הבודד לנטוש את 
המקצוע מכבידה את הנטל על עמיתיו, ובכך מתדרדרת את 
תנאי עבודתם, ומחמירה את מצבו של המוסד הרפואי ושל 
מערכת הבריאות כולה בתהליך מתמשך. כך הולך ודועך כוח 
המשיכה של הרפואה כמקצוע וכשליחות, ועמו נחלש אמון 

הציבור במערכת הבריאות הציבורית.
השינויים הנדרשים על מנת לעצור את המגמה הפוגענית 
המתוארת לעיל אינם כרוכים רק במתן תמורה כספית גבוהה 
יותר, אלא גם בשינוי האווירה הכללית והמסרים שמשדרים 
קובעי המדיניות אל מערכת הבריאות. כשמקבלי ההחלטות 
בריאות  מערכת  בהפעלת  הקשורות  לעלויות  מתייחסים 
מתקדמת, יעילה ומודרנית כאל הוצאה ולא כהשקעה, יש 
במקצוע.  הכרוכה  התשוקה  ודיכוי  שלילי  מסר  משום  בכך 
בריאות  שר  למנות  שלא  ההחלטה  כי  יצוין  זה,  בהקשר 

71  ההסתדרות הרפואית בישראל, מצגת: תקינה, 17 במרץ 2011.

72  יודגש כי הפרויקט עדיין בעיצומו, וכי לא מדובר בנתונים סופיים.

מלמדת אף היא על היחס המנוכר של מקבלי ההחלטות אל 
הגואה  האלימות  מפלס  גם  לכך,  בנוסף  הבריאות.  מערכת 
כנגד חברי צוות מטפל, תורם ליצירת סביבת עבודה בלתי 

ידידותית ולפעמים אף מאיימת.
מדיניות ממשלתית הינה גורם מכריע בעיצוב פני הרפואה. 
נכון  בניהול  רבה  במידה  תלויים  טובים,  בריאות  שירותי 
הלאומיות  ההשקעות  ובהיקף  הרפואי  העבודה  שוק  של 
בראש  העבודה,  ותנאי  העבודה  סביבת  שיפור  בבריאות. 
ומספר  והחינוך  ובראשונה על־ידי הרחבת מסגרות הכשרה 
ושינוי  הרופאים  שכר  שיפור  גם  כמו  והתקנים,  הרופאים 
למנוע  עשויים  הבריאות,  מערכת  כלפי  הציבורית  האווירה 
ולמשוך  הרפואה,  של  במעמדה  ההתדרדרות  המשך  את 
אליה כוח אדם איכותי שיראה בה לא רק מקצוע, אלא גם 

שליחות.
למעמדו של  קודרת באשר  תמונה  עולה  זה  מפרק  לסיכום, 
נקודות  במספר  מתבטאת  אשר  ועתידו  הרפואה  מקצוע 

עיקריות:
 . • אחרים	 יוקרתיים  למקצועות  הרפואה  בין  קשה  תחרות 

בשנים האחרונות נפתחות בפני ציבור הרופאים אלטרנטיבות 
רבות לממש את כישוריהם, השכלתם וכמיהתם למצוינות. 
ניתן לומר כי לימודי הרפואה והמקצוע עצמו מצויים בתחרות 
קשה מול מסלולים חלופיים, המציעים לבוגריהם סיפוק 
מקצועי, אפשרויות קידום, גמול כלכלי משמעותי ומעמד 

חברתי גבוה.
. אף  • רפואה – עדיין מסלול יוקרתי, אך לא כפי שנתפש בעבר	

על פי שמסלול לימודי הרפואה עדיין נחשב לאחד ממקצועות 
הלימוד האטרקטיביים בעיניהם של המועמדים ללימודים 
בעבר.  כשהיה  רם  איננו  ומעמדו  הועם,  זוהרו  אקדמיים, 
לימודי הרפואה “מתחרים” על מיטב המועמדים ללימודים 
אקדמיים מול חוגי הטכנולוגיה העילית )היי-טק(, ההנדסה 

ועוד.
•נטישת המקצוע, עזיבת המערכת הציבורית והגירה לחו”ל  	
- רופאים רבים בוחרים לפרוש מהעיסוק ברפואה ומעדיפים 
ברפואה  או לחלופין לעסוק  להשתלב במקצועות אחרים 
בארצות שמעבר לים. בין אלה הנותרים במערכת הבריאות 
הישראלית, חל מעבר הדרגתי מהרפואה הציבורית למגזר 
הפרטי, ובכך נפגע עקרון השוויון. הסיבות לנטישת המקצוע 
הן רבות מגוונות, לרבות תנאי עבודה קשים, היעדר תמיכה 
ברופאים צעירים, תמרוץ כלכלי שאינו מספק וחוסר יכולת 
תקציביים  אילוצים  מול  הרפואי  האידיאל  את  לממש 

ורגולטורים של המערכת והמעסיקים.
הנוכחית  התקינה   –  • הבריאות	 במערכת  בתקנים  מחסור 
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מיושנת ואינה עונה על צרכי הבריאות הנוכחיים. המחסור 
בתקנים פוגע באיכות הטיפול הרפואי וברמת השירות בבתי 
החולים ובקהילה. מבדיקות שערכה הר”י בשנים האחרונות 
עולה כי יש צורך בתוספת משמעותית של רופאים לכלל 
לנקוט  ישראל  ממשלות  בחרו  כה  עד  אולם  המערכת, 
בצעדים קצרי טווח שאינם פותרים את מצוקה, ואף עלולים 

להחמירה.
עומס  את  מגביר  ובתקנים  ברופאים  המחמיר  המחסור 
מתלוות  אליו  כאשר  ובקהילה,  החולים  בבתי  העבודה 
שחיקה מקצועית ואישית, תחושות של חוסר סיפוק, חוסר 
מימוש ותשישות. תופעות אלה פוגעות בכוח המשיכה של 
אדם  כוח  ממנה  מרחיקות  וכשליחות,  כמקצוע  הרפואה 

איכותי. כך נוצר “מעגל קסמים” בו שחיקת מעמד הרפואה 
והמחסור ברופאים מזינים זה את זו בתהליך הרסני, עד כדי 

סכנה מוחשית לעתיד המקצוע.
מדיניות ממשלתית הינה גורם מכריע בעיצוב פני הרפואה. 
שירותי בריאות טובים, תלויים במידה רבה בניהול נכון של 
שוק העבודה הרפואי ובהיקף ההשקעות הלאומיות בבריאות. 
ובראשונה  בראש  העבודה,  ותנאי  העבודה  סביבת  שיפור 
הרופאים  ומספר  והחינוך  הכשרה  מסגרות  הרחבת  על־ידי 
האווירה  ושינוי  הרופאים  שכר  שיפור  גם  כמו  והתקנים, 
הציבורית כלפי מערכת הבריאות, עשויים למנוע את המשך 
ההתדרדרות במעמדה של הרפואה, ולמשוך אליה כוח אדם 

איכותי שיראה בה לא רק מקצוע, אלא גם שליחות.
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צפיפות ותפוסת אשפוז החורגת מהתקן

תופעת האשפוז במסדרונות בתי החולים, על כל המשתמע 
ממנה, איננה חדשה. זוהי תוצאה ישירה של הורדת שיעור 
עקבי  במהלך  לאוכלוסייה  ביחס  התקניות  האשפוז  מיטות 
עמד   1970 פני העשורים האחרונים. אם בשנת  על  שנמשך 
שיעור המיטות ל־1,000 נפש על 3.27, הרי שכיום הוא נמוך 

משתי מיטות ל־1,000 נפש.
בכוונת  נעשית  אלא  לדעתנו,  מקרית,  איננה  זו  ירידה 
על־פי  מחייבת,  החולים  לבתי  מיטות  הוספת  שכן  מכוון, 
ההסכמים, הוספת תקני רופאים ואחיות, וזאת, ככל הנראה, 
רוצה המדינה למנוע משיקולים תקציביים – גם במחיר חיי 
מיטות  מתווספות  השונות  שבמחלקות  בעוד  כך,  החולים. 
בפועל מעל לתקן שנקבע, הרי שכמות כוח האדם אינה גדלה 
בהתאם, שכן, היא נקבעת לפי מספר “המיטות התקניות”. 
האדם  כוח  תקני  מספר  “פיקציה”.  להיות  הפכה  התקינה 
קשור אך ורק לאותן מיטות ש”אושרו” והמציאות, בה מספר 
המיטות גבוה בהרבה, אינה באה לידי ביטוי. כתוצאה מכך, 
הרופאים אחראים על חולים רבים יותר, ובמקום שכל רופא 
הרי  מיטות(,   38 בת  )במחלקה  חולים  ל־5-6  אחראי  יהיה 
שבפועל הרופא אחראי על 11 חולים ולמעלה מכך. לעיתים 
אנו חוזים במראות בהם רופא אחד או שניים אחראים על 50 

חולים, אשר חלקם מונשמים.71.73
התנהלותה של המדינה בנושא האשפוז גורמת למצב בלתי 

נסבל במערכת הבריאות, אשר מתבטא בנתונים הבאים:
•על־פי נתוני משרד הבריאות, במהלך הרבעון הראשון של  	
הפנימיות  2010 עמדה התפוסה הרשמית במחלקות  שנת 
בבתי החולים בישראל על שיעור שנע בין 104% ל־115%. 
על־פי חישוב מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שיעור זה 

היה אף גבוה יותר, ונע בין 112% ל־72.74.119%

73  ההסתדרות הרפואית בישראל, נייר עמדה: מערכת האשפוז – המחדל הגדול, ינואר 
2007, ע’ 2.

74  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות, כתבה: שלי 
לוי, מאי 2010, ע’ 14.

• עולה כי העומס  מנתונים שנמסרו מבתי החולים בחורף 2011	
על המחלקות הפנימיות התגבר. שיעור התפוסה עולה על 
100% כמעט בכולן, כפי שניתן לראות בטבלה שלעיל. בבתי 

 החולים הלל יפה, פוריה, העמק וברזילי העומס על המחלקות73

 73

השלכות המחסור ברופאים
פרק ד’

שיעור התפוסה במחלקות הפנימיות בבתי חולים 75

שיעור התפוסה בית החולים
במחלקות הפנימיות

83%זיו

96%לניאדו

105%מאיר

105%רמב”ם

109%תל השומר

111%איכילוב

111%שערי צדק

112%קפלן

113%השרון

113%נהריה

114%אסף הרופא

114%סורוקה

118%בני ציון

120%בילינסון

127%וולפסון

132%הלל יפה

133%פוריה

136%העמק

145%ברזילי

75 ההסתדרות הרפואית בישראל, נייר עמדה: עולה על גדותיו - מצוקת האשפוז 
והתפוסה בבתי החולים בישראל”, ינואר 2011, ע’ 5.
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בחשבון את אי השוויון בין המחוזות עקב הזנחת התשתיות 
אין  בהמשך(,  שיוצג  )כפי  והצפונית  הדרומית  בפריפריות 
תמה כי בבתי חולים המשוייכים למחוזות אלה, העומס על 

המחלקות הפנימיות הוא הגדול ביותר בארץ.
• בתי  בבדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת ב־25	
במחלקות  חסרות  כי  נמצא   ,2010 בתחילת  בארץ  חולים 
הפנימיות שלהם 620 מיטות אשפוז. הוספתן גוררת עמה 
תוספת של 176 תקני רופאים ולכל הפחות תוספת של 527 
תקני אחיות. זאת על־פי מפתחות התקינה הקיימים, אשר 

ממילא, כאמור, אינם מספקים.74.76
•מחלקות טיפול נמרץ כללי ברוב בתי החולים מדווחות על  	
שיעורי תפוסה של 100% ומעלה. בשל העומס המוטל על 
מחלקות לטיפול נמרץ כללי נאלצים בתי-החולים לאשפז 
חולים הזקוקים להנשמה במחלקות אחרות בבתי-החולים, 
ולא במחלקות טיפול נמרץ, ובכך לסכן את חייהם. חולה 
הזקוק לטיפול נמרץ ואינו מאושפז ביחידה ייעודית לטיפול 
נמרץ מצוי בסיכון גבוה יותר למות בהשוואה לחולה המאושפז 
ביחידה כזו, בעיקר בימי האשפוז הראשונים )הפער בשיעור 

הסיכון עלול להגיע עד לכדי כ־40%(.77. 75
• חולים מונשמים שאושפזו  ינואר 2011, מתוך 787	 בחודש 
בבתי החולים, רק 278 אושפזו במחלקות לטיפול נמרץ. היתר 
הפנימיות.  ובעיקר במחלקות  אושפזו במחלקות השונות, 
משמעות הדבר היא כי מעל ל־500 מטופלים היו מצויים 

בסיכון מוגבר למות בשל המחסור במיטות טיפול נמרץ.76.78

פגיעה באיכות הטיפול הרפואי

המחויבות לספק טיפול רפואי איכותי הנה עקרון יסוד של 
לטיפול  הזכות  רבות.  שנים  מזה  רופאים  של  האתי  הקוד 
ממלכתי.77.79  בריאות  ביטוח  בחוק  מעוגנת  נאות  רפואי 
המקצועית,  יכולתם  לשיפור  לאות  ללא  פועלים  רופאים 
לשמירת ידיעותיהם וכישוריהם ולהרחבתם, כדי לשפר את 
הטיפול הניתן לחוליהם. על פי הצהרת ההסתדרות הרפואית 
על  הרפואי,  בטיפול  האיכות  שיפור  על   )WMA( העולמית 
רופאים ומוסדות בריאות מוטלת האחריות להיאבק לשיפור 

76  שם, 3. בבתי חולים אלו מרוכזים 93% ממיטות האשפוז הפנימי בארץ.

77  E. Simchen et al., “Survival of critically ill patients hospitalized in and out 
of intensive care units under paucity of intensive care unit beds”, Critical Care 
Medicine 2004; 32 )8(: 1659.

78  משרד הבריאות, דו”ח מונשמים יומי מיום 9 בינואר 2011.

79  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994.

מתמיד של איכות השירותים המסופקים על ידם.78.80
הגדרות  יש  פשוטה.  אינה  רפואי  בטיפול  איכות  הגדרת 
רפואי  טיפול  לגבי  שימוש  בהן  ונעשה  ל”איכות”,  רבות 
ולגבי מערכות בריאות כאחד. על פי ארגון הבריאות העולמי 
ניתן להגדיר את האיכות של מערכת בריאות על פי שישה 

ממדים:81 : 79 
• - מספקת טיפול רפואי מבוסס-הוכחות ומניבה  אפקטיבית	
פי  תוצאות בריאותיות משופרות ליחידים ולקהילות, על 

צורכיהם; 
• - מספקת טיפול רפואי באופן הממקסם את השימוש  יעילה	

במשאבים ומונע בזבוז; 
• - מספקת טיפול רפואי מהיר, במרחקים גיאוגרפיים  נגישה	
סבירים ובמסגרת שבהם הכישורים והמשאבים הולמים את 

הצורך הרפואי; 
בריאות  שירותי  מספקת   -  • מקובלת/ממוקדת-חולה	
המתחשבים בהעדפות וברצונות של המשתמשים בשירותי 

הבריאות ובתרבויות של קהילותיהם; 
באיכותו  משתנה  שאינו  רפואי  טיפול  מספקת   -  • שוויונית	
בשל מאפיינים אישיים כגון מגדר, גזע, מוצא אתני, מיקום 

גיאוגרפי או מעמד חברתי-כלכלי; 
• - מספקת טיפול רפואי הממזער את הסיכון והנזק  בטיחותית	

למשתמשי השירותים.

 הקשר בין מחסור ברופאים לבין 
איכות הטיפול הרפואי

איכות  של  חשוב  מימד  העולמי,  הבריאות  ארגון  על־פי 
הטיפול הרפואי הוא נגישותו. על טיפול רפואי הולם להיות 
הנגיש  במיקום  לו  זקוקים  הם  כאשר  לחולים  בקלות  זמין 
לטיפול  הנגישות  על  לרעה  ישפיע  ברופאים  מחסור  להם. 
הטיפול  הכוללת של  באיכות  יפגע  דבר  ובסופו של  רפואי, 
הרפואי. מערכת הבריאות הופכת לשוק שנאלץ להגביל את 
הטיפול הרפואי הזמין בשל מחסור בכוח אדם רפואי מתאים. 
חולים  לזמני המתנה ארוכים בבתי  מוביל  ברופאים  מחסור 
ומתקנים רפואיים ולהמתנה ממושכת לפגישות עם רופאים. 
לא זו אף זו, לעתים נאלצים חולים לנסוע למרחקים ארוכים 
כדי להיפגש עם רופא ולקבל טיפול רפואי. יתכן כי חולים 

80  World Medical Association, “WMA Declaration on Guidelines for Continuous 
Quality Improvement in Health Care”. Adopted by the 49th World Medical 
Assembly, Hamburg, Germany, November 1997and amended by the 60th WMA 
General Assembly, New Delhi, India, October 2009.

81  World Health Organization, Quality of care: a process for making strategic 
choices in health systems, 2006: 9-10. http://www.who.int/management/quality/
assurance/QualityCare_B.Def.pdf [Accessed on April 2011]. 
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חדשים לא יוכלו למצוא רופא קבוע כיוון שרופאים עמוסי 
עבודה אינם מקבלים עוד חולים חדשים. הדבר עלול למנוע 
את התפתחותו של קשר רופא-חולה ארוך טווח, ולפגוע עוד 

יותר באיכות הטיפול הרפואי. 
מחקרים מלמדים כי מחסור ברופאים מהווה גורם מרכזי 
לעומס יתר בחדרי מיון. עומס היתר מוביל על־פי דיווחים 
ממושכים,  ולסבל  לכאב  חולים,  בקרב  רצון  שביעות  לאי 
וככלל,  לקויה,  לבטיחות  יותר,  ארוכים  המתנה  לזמני 
ובארצות  82 בישראל   81  80.84  83 טובות.82  פחות  רפואיות  לתוצאות 
לעלייה  התקשרה  זו  תופעה  העולם,  ברחבי  אחרות  רבות 
פרטיות  להיעדר  שגורמת  במסדרון”,  “החולים  במספר 

ולרמת טיפול נמוכה יותר בחולים.  

מחסור ברופאים ותוצאות בריאותיות

במונחים של תוצאות בריאותיות נטען כי קיים קשר הפוך 
תמותה  לבין   OECDה־ בארצות  לנפש  הרופאים  מספר  בין 
לירידה  מוביל  ברופאים  למניעה.83.85המחסור  הניתנת 
שבץ;  לב;  מחלות  כגון:  בתחומים  הבריאותיות  בתוצאות 

תמותת תינוקות; משקל לידה נמוך ותוחלת חיים. 
מחקר שנערך בפלורידה גילה כי שיעור התמותה מסוגי 
מחסור  בהם  שיש  באזורים  יותר  גבוה  מסוימים  סרטן 
פוחת.84.86  סרטן  של  המוקדם  הגילוי  כי  וכן  ברופאים, 
רופאי משפחה  גם את השיעור הספציפי של  המחקר בחן 
והקשר שלו לשכיחות הסרטן. התגלו קשרים בין ההיצע 
של רופאי משפחה לבין גילוי מוקדם של סרטן שד, סרטן 
ההיצע  הגדלת  כי  נטען  ממאירה.  ומלנומה  הגס  המעי 
בשכיחות  לירידה  להתקשר  עשויה  משפחה  רופאי  של 
  )Campbell( קמפבל  מסוימים.  סרטן  בסוגי  ובתמותה 
ואחרים )2003( דיווחו כי עלייה בהיצע של רופאי משפחה 
ולירידה  הרחם  צוואר  סרטן  בשכיחות  לירידה  התקשרה 

82  R. W. Derlet, “Overcrowding in the nation’s emergency departments: Complex 
causes and disturbing effects”, Annals of Emergency Medicine 2000; 35(1(: 
63-68.

83  R. W. Derlet and J. R. Richards, “Emergency department overcrowding in 
Florida, New York, and Texas”, Southern Medical Journal 2002; 95) 8(: 846-849.

84  F. Lowry, “Massachusetts universal healthcare coverage reveals serious 
shortage of primary care physicians”, Medscape Medical News [Accessed on 
10th April 2011[.

85  S. Simoens and J. Hurst, The Supply of Physician Services in OECD 
Countries, OECD Health Working Papers no. 21, DELSA/HEA/WD/HWP (2006)1.

86  R. G. Roetzheim et al., “Primary care physician supply and colorectal cancer”, 
Journal of Family Practice 2001; 50 (12):1,027-1,031.

תואמת בשיעור התמותה מהמחלה.85.87
רפואת משפחה התגלתה כתחום שקיים בו מחסור גדול 
ברופאים. זוהי תופעה מדאיגה שכן למספר רופאי המשפחה 
יותר  טובות  בריאותיות  תוצאות  עם  ועקבי  חיובי  מתאם 
היצע  הבריאות.  מערכת  במשאבי  יותר  נמוך  ושימוש 
ולתוצאות  החיים  במשך  לעלייה  מתקשר  משפחה  רופאי 
בריאותיות טובות יותר, לרבות בשיעורי תמותה ספציפיים 
לידה  במשקל  ושבץ,  לב  במחלות  מסרטן,  בתמותה  לגיל, 
סובייקטיביות  בריאות  ובהערכות  החיים  בתוחלת  נמוך, 
 )Starfield( )2000( וסטראפילד )Shi( 86 87 88שי   .90 של החולים.88 89 
עם  הברית  בארצות  במדינות  שחיים  אנשים  כי  גם  דיווחו 
יחס גבוה יותר של רופאי משפחה לאוכלוסייה נוטים יותר 
לדווח על בריאות תקינה.89.91בדומה לכך, בבריטניה דווח כי 
קשור  היה  הכללית  לאוכלוסייה  משפחה  רופאי  של  היחס 
מזו,  יתרה  אקוטיים.  ואשפוזים  התמותה  בשיעורי  לירידה 
שיעורי תמותה בבתי חולים פחתו במובהק כתוצאה מעלייה 

במספר רופאי המשפחה בקהילה.90.92 
לעומס  לגרום  עלול  שניונית  ברפואה  במומחים  המחסור 
יתר של חולים על מערך רפואת המשפחה, ולהחמיר בכך את 
המחסור ברופאי משפחה. בדומה למחסור ברופאי משפחה, 
המחסור במומחים ברפואה שניונית עלול לגרום לעומס יתר 
מכך  כתוצאה  החולים.  בתי  ובמחלקות  מומחים  במרפאות 
עלול זמן ההמתנה להתארך, ותצטמצם הנגישות לטיפולים 
ספציפיים עבור חולים המתגוררים באזורים שהמחסור בהם 

חמור במיוחד.91.93

87  R. J Campbell et al., “Cervical cancer rates and the supply of primary care 
physicians in Florida”, Health Services Research, Family Medicine 2003; 35(1): 
60-64.

88  J. Macinko, B. Starfield and L. Shi, “Quantifying the health benefits of primary 
care physician supply in the United States”, International Journal of Health 
Services 2007; 37(1): 111-26.

89  L. Shi, “Primary care, specialty care, and life chances”, International Journal of 
Health Services 1994; 24)3(: 431-58.

90  FL. Farmer et al., “Poverty, primary care and age specific mortality”, Journal of 
Rural Health 1991; 7) 2(: 153-169.

91  L. Shi and B. Starfield, “Primary care, income inequality, and self-rated health 
in the United States: a mixed-level analysis”, International Journal of Health 
Services 2000; 30) 3(: 541-555.

92   B. Jarman et al., “Explaining differences in English hospital death rates using 
routinely collected data”, British Medical Journal 1999; 318) 7197(: 1,515-1,520.

93  S. Harris, “Physician shortage spreads across specialty lines”, Association of 
American Medical Colleges. (Accessed on April 6th 2011).
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מסקנה 

פוגע  ברופאים  המחסור  כי  לראות  ניתן  העולם  רחבי  בכל 
הכללית,  לאוכלוסייה  הניתן  הרפואי  הטיפול  באיכות 
של  והבטיחות  היעילות  הנגישות,  על  לרעה  ומשפיע 
הטיפול הרפואי. לעומת זאת, מספרים מספיקים של רופאים 
מכך  וכתוצאה  יותר  טובות  בריאותיות  לתוצאות  מובילים 
ברופאי  שהמחסור  לוודאי  קרוב  יותר.  בריאה  לאוכלוסייה 
בריאותיות  לתוצאות  יוביל  מומחים  וברופאים  משפחה 
פחות טובות וליותר מקרי מוות בטרם עת, אשר היו ניתנים 

למניעה.

אלימות בבתי החולים ובמרפאות

הסיכון לו חשופים צוותי רפואה בכל הנוגע לאלימות במקום 
העבודה הוא בין הגבוהים ביותר בהשוואה למקומות עבודה 
 2010 בשנת  הבריאות,  משרד  נתוני  לפי  בישראל.  אחרים 
נרשמו 2,528 אירועי אלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות. 
66% מאירועי האלימות )1,666 מקרים( התרחשו בין כתליהם 
מקרים(   862( מהאירועים  שכ־34%  בעוד  החולים  בתי  של 
ומאושפזים  חולים  בקהילה.  רפואיים  במוסדות  התרחשו 
שמבקרים  בעוד  הרפואיים  הצוותים  מתוקפי   51% מהווים 
כוונו  מהתקיפות   23.1% מהתוקפים.   49% מהווים  ומלווים 
55.8% מהתקיפות  רופאים,  כלפי  כוונו   13.4% כלפי אחיות, 
כוונו כלפי מאבטחי בתי החולים, 1.9% מהתקיפות כוונו כלפי 
עובדי מינהל ומשק, ו-5.8% כלפי ממלאי תפקידים אחרים. 
האתר בו מתבצעות רוב התקיפות של אנשי סגל רפואי הם 
במיון.  מתבצעות  מהתקיפות   27.5% בישראל:  המיון  חדרי 
הפנימיות  במחלקות  מתרחשות  מהתקיפות   16.1% כן,  כמו 
גבוהים  בפועל  והנתונים  ייתכן  כי  יצוין,  החולים.  בתי  של 

יותר משום שחלק מהמקרים אינם מדווחים.
מחקרים מצביעים על קשר ברור בין האלימות נגד צוותי 
ובמרפאות.  החולים  בבתי  השוררים  התנאים  לבין  רפואה 
כך, למשל, מחקר שנערך בחדרי מיון העלה, כי בין הסיבות 
ההמתנה  זמני  היו  רפואיים  צוותים  לתקיפת  המרכזיות 
הממושכים וחוסר שביעות רצון בקרב המטופלים על היחס 
המערכת  כשליח  נתפש  הרופא  זה,  דברים  זכו.92.94במצב  לו 
בו  אירוני,  תהליך  מתרחש  כך  בעיותיה.  לכל  וכאחראי 
לאלימות  ולמושא  לעזאזל”  ל”שעירים  הופכים  הרופאים 
מצבה  ובשל  לסבול  הראשונים  הם  ממנו  המחסור  בשל 

94  ש. לנדאו, אלימות נגד צוותים רפואיים ואחרים בחדרי מיון בבתי חולים בישראל – 
דו”ח מחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 2004.

הקשה של המערכת בה הם עובדים.
מחקרים  הרפואה.  צוותי  על  קשות  השלכות  לאלימות 
קורבן  הנופלים  אחרים  ועובדים  רופאים  כי  מלמדים, 
לתקיפה סובלים לרוב מתחושות אשמה, כעס, פחד, עצב, 
אכזבה, ומתסמונות של פוסט-טראומה. לאלימות נגדם יש 
גם השפעות על תפקודם המקצועי של צוותי הרפואה, והם 
)לרבות  דעת  שיקול  בהפעלת  מלקויות  יותר  לסבול  נוטים 
מופחתת  תפוקה  בחולים(,  מיותר  טיפול  או  שגוי  אבחון 
בעבודה, מורל נמוך, שחיקה, הימנעות מכוונת ממתן שירות 
באזורים הנחשבים מועדים לאלימות, היעדרויות רבות יותר 

מבית החולים או המרפאה.93.95

פגיעה בפריפריה ואי-שוויון

באזורי  הבריאות  שירותי  בהיקף  פערים  יש  בישראל 
הפריפריה לעומת אזור מרכז הארץ. אי-שוויון זה הוא חלק 
המרכז  בין  אחרים  חיים  בתחומי  והפערים  מאי-השוויון 
והתחבורה.  הרווחה  החינוך,  התעסוקה,  ובהם  לפריפריה, 
חיים  בתחומי  מוחלשת  אוכלוסייה  מתגוררת  בפריפריה 
רבים, ותחום הבריאות משקף את הרמה החברתית-הכללית 
של האוכלוסייה וגם מושפע ממנה. במחקרים רבים נמצא כי 
יש יחס ישר בין מעמד חברתי-כלכלי, ובעיקר רמת הכנסה 
אלה  לרשות  שדווקא  ומכאן  הבריאות,  לרמת  והשכלה, 
הזקוקים ביותר לשירותי הבריאות עומדת מערכת בריאות 

בהיקף מצומצם יותר.94.96 

95  ר. גרוס, אלימות כנגד צוות רפואי והשפעותיה: סקירת הספרות המחקרית ותאור 
המחקר הנוכחי, מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל ואוניברסיטת בר-אילן.

96  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקשיים בהגדלת כוח האדם הרפואי בפריפריה, 
כתבה: שלי לוי, 2011, ע’ 2.

תוחלת חיים ותמותת תינוקות, לפי מחוז

מחוז
תוחלת חיים97

)2002(
תמותת תינוקות98

)2008(

77.94.9צפון

78.23.7חיפה

79.72.4מרכז

79.53.6תל אביב

80.13.9ירושלים

77.35.7דרום

אוכלוסייה 
78.93.9כללית
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תוצאי  בין  ניכרים  הבדלים  מגלות  שלעיל  הטבלאות 
שבמחוזות  בעוד  במדינה.  שונים  אזורים  של  הבריאות 
ביותר,  הגבוהה  החיים  תוחלת  נצפתה  והמרכז  ירושלים 
היא  החיים  תוחלת  והדרום,  הצפון  הפריפריה,  במחוזות 
הנמוכה ביותר. ההבדלים בין המרכז לפריפריה בולטים גם 
בתמותת התינוקות: בעוד שתמותת התינוקות במחוז מרכז 
הגבוהה  היא  והצפון  הדרום  במחוזות  ביותר,  הנמוכה  היא 
ניכרת מהממוצע הארצי. כמו כן  גבוהה במידה  ואף  ביותר, 
בנפות הצפוניות שיעור התמותה המתוקנן ממחלות לב גבוה 
ונפות  אליו,  משתוות  הדרומיות  הנפות  הארצי,  מהממוצע 

המרכז וירושלים נמצאות מתחתיו.
בריאות  שירותי  לאספקת  ישראל  מדינת  של  מחויבותה 
לאוכלוסייתה הינה נדבך מרכזי בתפיסת עולם רחבה יותר 
של צדק חברתי – תפיסת עולם סוציאל־דמוקרטית, הדוגלת 

כי  שמוסכם  מכאן  הדדית.  ובערבות  חברתית  בסולידריות 
בכל תחומי השירותים החברתיים, ולא רק בתחום הבריאות, 
יש לשאוף לרמה זהה של שירותים ושל רווחה לאוכלוסייה, 
ובוודאי שאין להפלות חלקים נרחבים ממנה בשל מיקומה 
התמיכה  את  ולהגביר  לפצות  יש  אף  אדרבא,  הגיאוגרפי. 
החברתית באותם אזורים ויישובים בהם האוכלוסייה פגיעה 
באופן  נחותים  וחברתיים  כלכליים  תנאים  עקב  במיוחד 

יחסי. 
קל וחומר כי יש לנקוט במדיניות זו בתחום הבריאות, בו 
אי-השוויון הוא אקוטי, שכן לתחום זה השפעה מכרעת על 
איכות חיי התושבים ואף עלולות להיות לו תוצאות הקשורות 
שירותי  לספק  ישראל  מדינת  של  חובתה  ולמוות.  לחיים 
האוכלוסייה  לכל  נאותה  ברמה  אוניברסאליים  בריאות 
בפועל,  ממלכתי.95.100אולם  בריאות  ביטוח  בחוק  מעוגנת 
רחוקה  המחוקק  כוונת  לחוד.  ומציאות  לחוד  החוק  רוח 
שיוצגו  הנתונים  שיעידו  כפי  למעשה,  הלכה  מלהתממש 

בהמשך.
הבריאות  בשירותי  ביותר  המורכבות  הבעיות  אחת 

100  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994.

שיעור תמותה מתוקנן ממחלות לב, לפי נפות199
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ממוצע ארצי

97 משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ¬פרופיל בריאותי-חברתי של 
היישובים בישראל 1998-2002. פרסום זה יצא עד כה בתדירות נמוכה, וכעת נערכים 

במשרד הבריאות לחידושו, כך לפי פרסום משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות 
וההתמודדות עימו, 2010, ע’ 34.

98 מתוך אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

99 משרד הבריאות, אי שוויון בבריאות וההתמודדות עימו, 2010, ע’ 37.

בני +40, ממוצע 1998-2002
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וסיעודי  רפואי  כוח-אדם  במשיכת  הקושי  היא  בפריפריה 
צעירים  לרופאים  מוצעות  הארץ  במרכז  הארץ.  ממרכז 
וותיקים הזדמנויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות וחינוכיות 
לעסוק  מעדיפים  רבים  ורופאים  בפריפריה,  מוצעות  שאינן 

במקצועם באזור המרכז ולא באזורים הפריפריאליים. 
הכשרתו של רופא אורכת שבע שנים עד לקבלת הרישיון 
לעסוק ברפואה, ונדרשות עוד ארבע עד שבע שנים עד לקבלת 
תעודת רופא מומחה. מדובר בתהליך ארוך, המתרחש בשנות 
שבמהלכה  תקופה  הרופא,  של  לחייו  והשלושים  העשרים 
מקימים  המקצועיות,  העדפותיהם  את  מעצבים  הרופאים 
את  מבססים  ולמעשה,  חברתי,  מעגל  מגבשים  משפחה, 
זו נעשית במקום שבו רכשו  חייהם; על־פי רוב, התבססות 
של  רצונה  לעתים  לימודיהם.  שנות  במהלך  השכלתם  את 
המדינה להבטיח התפלגות הולמת של כוח-האדם הרפואי 
בין אזורי הארץ אינו עולה בקנה אחד עם רצונם של הפרטים 
היא  ולמעשה  הפריפריה,  אל  למשוך  מבקשת  היא  שאותם 
נדרשת לעצב פתרונות שונים ומגוונים כדי לגרום לרופאים 

אלה להגיע אל הפריפריה.96.101 

רופאים(   12,192( כ־40%  המועסקים,  הרופאים  מכלל 
מועסקים  רופאים(   12,536( וכ־60%  בקהילה  מועסקים 
בקהילה  המועסקים  הרופאים  מספר  להלן  בבתי-החולים. 

101  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הקשיים בהגדלת כוח האדם הרפואי בפריפריה. שם.

102 משרד הבריאות, רופאים מועסקים- מידע מנהלי, 2010, ע’ 201. 1,938 רופאים היו 
מועסקים ביותר ממחוז אחד.

103 שם, 203.

בטבלה  לראות  אפשר  מחוזות.  על־פי  נפש  לאלף  ושיעורם 
הבאה כי גם בתחום זה שיעור הרופאים המועסקים בקהילה 

במחוזות צפון ודרום הוא הנמוך ביותר.

במחוזות צפון ודרום לא רק ששיעור הרופאים קטן יותר 
המומחים  הרופאים  אחוז  גם  אלא  המחוזות,  שאר  לעומת 
נתוני  בסיס  על  הבריאות  משרד  שערך  מחקר  יותר.  קטן 
השנים 2003 – 2004 בנושא רפואת הקהילה, העלה כי שיעור 
הרופאים המומחים בקהילה במחוזות צפון ודרום הוא הנמוך 

ביותר בישראל:97:104

104   מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שם, עמ’ 6-7. מתוך: משרד הבריאות, האגף 
לכלכלת בריאות, תחום תכנון סקרים והערכה, הרופא בקהילה: מאפיינים סוציו-

דמוגרפיים ומקצועיים, אוגוסט 2007.

מספר הרופאים המועסקים ושיעורם, לפי מחוזות102

מספר הרופאים המועסקים בקהילה ושיעורם, לפי מחוזות 103

מספר רופאים מחוז
מועסקים

שיעור רופאים 
מועסקים 
לאלף נפש

5,6984.6תל־אביב

3,4443.8חיפה

5,8743.3מרכז

2,6802.9ירושלים

2,4942.3דרום

2,6792.1צפון

2831.0יהודה ושומרון

21,2142.8סה”כ

מספר רופאים מחוז
מועסקים 

בקהילה

שיעור רופאים 
מועסקים 
לאלף נפש

3,5782.9תל־אביב

2,1002.3חיפה

3,6062מרכז

1,5661.7ירושלים

1,7791.7דרום

1,7701.4צפון

2831יהודה ושומרון

12,1921.6סה”כ

שיעור הרופאים המומחים, לפי מחוזות

מחוז
שיעור הרופאים 

המומחים 
מכלל הרופאים 

בקהילה 

שיעור המומחים 
מכלל הרופאים 

בקהילה במקצועות 
ראשוניים

82%70%תל־אביב

72%58%מרכז

70%51%חיפה

66%53%ירושלים

58%43%דרום

57%41%צפון
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חמורה  מצוקה  קיימת  בישראל  א’,  בפרק  שהראנו  כפי 
במיטות אשפוז. שיעור המיטות הנמוך משפיע, כמובן, על 
במחלקות  ולמתמחים  לרופאים  המוקצים  התקנים  היקף 
השונות בבתי החולים, ובכך הוא גורם לעומס העבודה בבתי 
התקינה  מפתחות  פי  על  שנקבעו  הרופאים,  תקני  החולים. 
בחשבון,  לוקחים  ואינם  מעודכנים  אינם  השבעים  בשנות 
הטכנולוגיים  השינויים  הבאים:  הפרמטרים  את  היתר,  בין 
היקף  והזדקנותה,  האוכלוסייה  גידול  הרפואה,  בעולם 
מקצועות  ותת  המקצועות  התפתחות  הרפואית,  הפעילות 
ליותר  המאפשר  אדם  כוח  במצבת  שינוי  הרפואה,  בתחום 
חמורות,  השלכות  זו  לעובדה  למקצוע.  להצטרף  נשים 
האחרונות  בשנים  כאשר  רפואי,  אדם  בכוח  מחסור  לרבות 
בו  מצב  יוצר  בתקנים  המחסור  ביותר.  אקוטי  המצב  הפך 
לעתים  רבות,  וכוננויות  תורנויות  לבצע  נדרשים  רופאים 
באיכות  לפגוע  העלול  נסבל  בלתי  מצב  בחודש.98.105זהו   15

הטיפול הרפואי, ולסכן את שלומם של המטופלים.
קיים קושי לגייס כוח אדם רפואי איכותי ומקצועי, בעיקר 
הנוגע  בכל  בייחוד  קיימים,  עובדים  ולשמר  החולים,  לבתי 
גורמים  מספר  על  להצביע  ניתן  בפריפריה.  ניהול  לתפקידי 

לקשיים אלה:99:106
•רמת שכר נמוכה ובאפשרויות מוגבלות להשתכרות בעבודה  	
נוספת, מחוץ למערכת הציבורית: האוכלוסייה בפריפריה 
אינה צרכנית של שירותי בריאות פרטיים כמקובל באזורים 

שבהם רמת החיים גבוהה יותר.
•רופאי הפריפריה מבודדים מקצועית, ואפשרויות ההתפתחות  	

המקצועית שלהם מוגבלות.
•בתי החולים בפריפריה אינם מסונפים למרכזים אוניברסיטאיים  	
בהיקף הנהוג בבתי החולים במרכז הארץ, כך שהאפשרות 
לעסוק במחקר והאפשרות לעבור השתלמויות מקצועיות 
מוגבלות, וכמוהן גם היקף העבודה בהוראה באוניברסיטה.

תעסוקה  למצוא  קושי   - וחברתיות  משפחתיות  •בעיות  	
מתאימה לבן הזוג או לבת הזוג באזורים אלה; בידוד חברתי 
וקשיי הסתגלות - חיי החברה, התרבות ורמת החינוך לילדים 
אינם תואמים תמיד את הרמה שילדי הרופאים הורגלו לה 

במרכז הארץ.
איכותיים,  מתמחים  לגייס  קושי  לעתים  יש  בפריפריה 
במרכז, שבהם  חולים  בבתי  להתמחות  שכן אלה מעדיפים 
כמו  יותר.  גדולה  מקצועית  מבחינה  להתפתח  האפשרות 
האדם  ובכוח  הסיעודי  האדם  בכוח  הכללית  המצוקה  כן, 

105   מבקר המדינה, דוח שנתי- 59ב, משרד הבריאות, 2009.

106   שם.

הרפואי במקצועות מסוימים ואי-עדכון התקינה של רופאים 
בבתי החולים פוגעות בפריפריה יותר מאשר במרכז הארץ, 
אדם  כוח  לפריפריה  לגייס  האפשרות  על  משפיע  והדבר 
במקצועות  האדם  כוח  של  והשימור  הגיוס  בעיית  איכותי. 
הבריאות בפריפריה – ובעיקר של רופאים – מוכרת במידה 
הבריאות  משרד  של  ממסמכים  אחרות.  במדינות  גם  רבה 
ניו זילנד, קנדה וארצות  עולה כי במדינות כמו אוסטרליה, 
הברית נקבעה בחוק מערכת תגמולים לעובדים בפריפריה – 
שכר גבוה יותר ומתן מענקים לכיסוי הוצאות המעבר. עוד 
ב”בריאות  התמחות  תחום  יש  כי  הללו  מהמסמכים  עולה 
הבריאות,  ולמדעי  לרפואה  בפקולטות  הנלמד  הפריפריה”, 
וכי ניתנות מלגות לסטודנטים הבוחרים להתמחות בבריאות 
לקיים  חובה  יש  מהמדינות  בחלק  כן,  כמו  הפריפריה. 
התנסויות קליניות בפריפריה. כן עולה מהמסמכים האמורים 
כי מחקרים מורים שיש סבירות גבוהה שרופאים המגיעים 
הדרכים  ואחת  לימודיהם,  בתום  לשם  יחזרו  מהפריפריה 
בתי  בה  להקים  היא  לפריפריה  רופאים  לגייס  המומלצות 

ספר לרפואה.100.107
אמנם כבר בשנת 1977, במסגרת הסכמי השכר הקיבוציים, 
לרופאים  תמריצים  לתת  בצורך  ישראל  מדינת  הכירה 
לפי  אולם  מיוחדת,  שכר  תוספת  מתן  ידי  על  בפריפריה 
ש”ח  בכ־1,400  היותר  לכל  מסתכמת  התוספת  הר”י,  נתוני 
למנהל, בכ־ 1,040 ש”ח למומחה שאינו מנהל לאחר שנתיים 
כדי  זו  אין בתוספת  ולכן  110 ש”ח למתמחה,  וב־  כמומחה 
לפריפריה.  רופאים  של  משיכתם  על  ניכר  באופן  להשפיע 
כמו כן כדי למשוך כוח אדם רפואי לפריפריה, הוחלט בשנת 
2007, כאמור, עקב המחסור המסתמן ברופאים להקים בית 
באותה  דצמבר  בחודש  בגליל.  שיוקם  נוסף  לרפואה  ספר 
שנה מינה מנכ”ל משרד הבריאות “ועדה לנושא הפערים בין 
המינוי,  כתב  פי  על  הבריאות”.  במערכת  לפריפריה  המרכז 
הפערים  לסגירת  דרכים  על  “להמליץ  היה  הוועדה  תפקיד 
תוך  לפריפריה,  המרכז  בין  הבריאות  במערכת  הקיימים 

התייחסות למימדים הבאים:101:108
. 1 פערים בתשומות כוח אדם, מיטות אשפוז, ציוד ותשתיות 

אחרות.
פערים בפרופיל הבריאות של האוכלוסייה. 2 .

פערים בדפוסי השימוש בשירותי הבריאות השונים”.108.. 3
בראש הוועדה עמד מנהל בית החולים ע”ש רבקה זיו בצפת, 
וחבריה היו נציגים מקופות חולים, ממשרד הבריאות, מהר”י 

107  שם.

108  שם.
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הוועדה  שהגישה  בדוח  ממשלתיים.  חולים  בתי  ומכמה 
בין  המליצה,  היא   2008 דצמבר  בסוף  המשרד  למנכ”ל 
ולעובדים  לאחיות  לרופאים,  ניכרים  תמריצים  לתת  היתר, 
עובד  שכבר  למי  החולים,  ובבתי  בקהילה   – פרה־רפואיים 
בפריפריה או למי שעתיד לעבוד שם. כמו כן היא המליצה 
להוסיף תוספת תקינה לכוח האדם בכל מקצועות הבריאות 
גורמים  בשיתוף  הבריאות,  משרד  ובקהילה.  החולים  בבתי 
 2007 בשנת  החל  גבוהה,  להשכלה  והמועצה  הר”י  כמו 
לבחון דרכים למשיכת כוח אדם לפריפריה. אולם, כך קובע 
לא   2008 נובמבר  הביקורת  סיכום  מועד  “עד  המדינה:  מבקר 
נעשה דבר זה, וגם בפסק הבוררות של הרופאים בנושא הסכם 
לעבור  לעודדם  כדי  לרופאים  התגמול  נושא  נדון  לא  השכר 

לפריפריה”.102.109
לסיכום תת-פרק זה, מחויבותה של מדינת ישראל לאספקת 
בתפיסת  מרכזי  נדבך  הינה  לאוכלוסייתה  בריאות  שירותי 
עולם רחבה יותר של צדק חברתי – תפיסת עולם סוציאל־
דמוקרטית הדוגלת בסולידריות חברתית ובערבות הדדית. 
מכאן שמוסכם כי בכל תחומי השירותים החברתיים, ולא רק 
בתחום הבריאות, יש לשאוף לרמה זהה של שירותים ושל 
רווחה לאוכלוסייה, ובוודאי שאין להפלות חלקים נרחבים 
ממנה בשל מיקומה הגיאוגרפי. אדרבא, בפריפריה מתגוררת 
ותחום הבריאות  רבים,  חיים  מוחלשת בתחומי  אוכלוסייה 

109  שם.

וגם  האוכלוסייה  של  החברתית-הכללית  הרמה  את  משקף 
בין  ישר  יחס  יש  כי  נמצא  רבים  במחקרים  ממנה.  מושפע 
ובין  והשכלה,  הכנסה  רמת  ובעיקר  חברתי-כלכלי,  מעמד 
רמת הבריאות, ומכאן שדווקא לרשות אלה הזקוקים ביותר 
לשירותי הבריאות עומדת מערכת בריאות בהיקף מצומצם 
יותר. אולם במקום להגביר את התמיכה החברתית באותם 
אזורים בהם האוכלוסייה פגיעה במיוחד, סובלת אוכלוסיית 
הפריפריה ממחסור מתמשך ועמוק בתשתיות רפואיות בכלל 

וברופאים בפרט.
להתגבר  מנת  על  פתרונות  מספר  אומצו  העולם  במדינות 
ומתן  בפריפריה  לרופאים  יותר  גבוה  כגון שכר  זו  בעיה  על 
מענקים לכיסוי הוצאות המעבר. כדי למשוך כוח אדם רפואי 
לרפואה  ספר  בית  להקים   2007 בשנת  הוחלט  לפריפריה, 
נוסף שיוקם בגליל. בנוסף, המליצה ועדה מקצועית שמינה 
לרופאים,  ניכרים  תמריצים  לתת  יש  כי  הבריאות  משרד 
לאחיות ולעובדים פרא-רפואיים – בקהילה ובבתי החולים, 
למי שכבר עובד בפריפריה או למי שעתיד לעבוד שם. כמו 
בכל  האדם  לכוח  תקינה  תוספת  להוסיף  המליצה  היא  כן 
מקצועות הבריאות בבתי החולים ובקהילה, אולם עד כה לא 
עשתה ממשלת ישראל דבר בנדון. בעיית המחסור ברופאים 
בפריפריה רחוקה מפיתרון, והיא ממשיכה לפגוע בבריאותם 

של רבים מתושבי ישראל ולסכן את שלומם.
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תוספת ועדכון תקינה

כשלב ראשון בפתרון בעיית המחסור ברופאים יש ראשית 
כל להביא לשינוי יסודי בכל הנוגע לתקינת כוח האדם הרפואי 
בבתי החולים ובמרפאות. ברור כי לא ניתן לפתור את בעיית 

המחסור ברופאים מבלי לפתור את מצוקת התקינה. 
ברופאים,  המחסור  בעיית  את  להנציח  שלא  על־מנת 
שבה  למציאות  להתוודע  הפוטנציאליים  הרופאים  על 
עוד  כל  קיימים.  תקנים  קרי:  עבודה,  מקומות  עבורם  יש 
יוקצו מקומות  ולמעשה לא  התקינה במערכת לא תתעדכן 
רופאים  יתגבש דור חדש של  יש לאייש, לא  עבודה אותם 
אשר יכולים להיכנס למערכת. במקרה זה עובד העיקרון של 
מזינה  הולמת  הבלתי  התקינה  כאשר  והתרנגולת’,  ‘הביצה 

את המחסור ברופאים, ולהפך. 
חברת  שערכה  מקיפות  לבדיקות  בהתאם  להערכתנו, 
“ארגו” בשיתוף עם חברת “מרטנס-הופמן” במסגרת פרויקט 
תקנים  אלפי  של  מחסור  כיום  קיים  הר”י,  של  התקינה 
במערכת הרפואה הציבורית, כאשר כ־ 1,000 תקנים דרושים 

למערכת באופן מיידי. 
ניתן להתרשם מהפערים על־פי ממצאי הביניים של פרויקט 

התקינה, ביחס לחלק מן הדיסציפלינות שנבדקו.
• תקנים ביחס לתקינה  בהרדמה יש צורך בתוספת של 560	

ההסכמית.
ביחס  תקנים   • 	545 של  בתוספת  צורך  יש  פנימית  ברפואה 

לתקינה ההסכמית.
 • 	74 של  בתוספת  צורך  יש  )פתולוגים(  פתולוגית  באנטומיה 

תקנים ביחס לתקינה ההסכמית.
חלקם  אחרים,  מקצועות  של  רב  ובמספר  אלו  במקצועות 
כירורגיה  קרדיולוגיה,  כמו  בדיקה,  בתהליך  כעת  מצויים 

ועוד, אין ספק כי קיים מחסור משמעותי בתקנים.
מקורות לאיוש תקנים חדשים שייווצרו בכוח-אדם רפואי 
הרופאים  בין  מיישום ההסכם  להפיק  ניתן  המיידי  בטווח 
ובין המעסיקים משנת 2000 )בעיקר עבור יום חופש לאחר 
במימון  בתקנים  רופאים   640 איוש  יאפשר  אשר  תורנות( 

כיום  רופאים המועסקים   1,000 המדינה, קליטה של מעל 
באמצעות תאגידי הבריאות לתקנים במימון המדינה, הקצאת 
במימון  כיום  המועסקים  לרופאים  המדינה  במימון  תקנים 

קופות החולים ועוד. 
כמובן שמקורות אלו מהווים פתרונות ראשוניים-התחלתיים 
ואולם  כאמור,  המיידית  המצוקה  עם  להתמודד  על־מנת 
הזרמה  תצריך  התקינה  בעיית  עם  אמיתית  התמודדות 
נוספת של תקנים בהמשך שיאויישו בכוח אדם חדש, ושינוי 
מערכתי בכל הנוגע לנוסחת התקינה ולקריטריונים להקצאת 
ושל  החולים  בתי  של  העדכניים  לצרכים  בהתאם  תקנים 

המרפאות בקהילה.
בפועל  התקינה  של  ומתמשך  עקבי  בעדכון  הצורך  לאור 
נבדקו  שלא  במקצועות  בתקינה  המחסור  לחדד  ועל־מנת 
משותפת  ועדה  להקים  יהיה  מומלץ  הפרויקט,  במסגרת 
בנושא תקינת  ולמשרד הבריאות לקביעת מדיניות  לרופאים 
בלתי-תלויים,  מקצועיים  גורמים  בהשתתפות  הרופאים 
לעת,  מעת  הקבוע של התקינה  לעדכון  מנגנון  אשר תקבע 
תוסיף תקנים לפי צרכיהם של המקצועות השונים במסגרת 
ועדת חריגים, תדון בהקצאה של תקינה ייעודית לפריפריה 

ולמקצועות במצוקה ועוד.
אין ספק כי הבעיה הכוללת של מחסור ברופאים מורגשת 
במצוקה,  המקצועות  ובקרב  הפריפריה  באזורי  שאת  ביתר 
הוא  שם,  הקיימת  הבעייה  בפתרון  הראשון  השלב  ולכן 

באמצעות תקינה ייעודית.

משיכת רופאים למקצוע

כשלב נוסף בטיפול בבעיית המחסור ברופאים יש צורך ביצירת 
תמריצים לרופאים להגיע ולעסוק במקצוע הרפואה, ובראש 
ובראשונה, לדאוג לתנאי השתכרות נאותים. כמובן שחלק 
מהגורמים שניתן לייחס למחסור ברופאים הינם השתכרות 
נמוכה )השכר הממוצע של רופא עומד על 42 ש”ח לשעה!(, 
ותנאי עומס בלתי סבירים, אשר מביאים את ציבור הרופאים 
אחרות-  השתכרות  אלטרנטיבות  להעדיף  הפוטנציאליים 

המלצות
פרק ה’
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 אם במקצוע אחר ואם בעיסוק ברפואה בחו”ל. 
חריף  ברופאים  המחסור  כי  ידוע  בפריפריה  לדוגמה  כך 
החיים  מרכז  העתקת  ורופא,  רופאה  כל  עבור  במיוחד. 
משאבים  השקעת  מחייבת  לפריפריה  מהמרכז  והקריירה 
יש להציע  ניכרים. משכך,  וכלכליים  אישיים, משפחתיים 
חבילת תמריצים מקיפה לרופאים העוברים לפריפריה ולבני 

משפחותיהם, לצורך קליטתם. 
גיבוש חבילת תמריצים הוגשו כבר בעבר –  המלצות על 
לפריפריה  המרכז  בין  הפערים  לבחינת  הוועדה  על־ידי  הן 
והמידע של  והן על־ידי מרכז המחקר  של משרד הבריאות 

הכנסת. 
מומלץ אפוא להתמקד בהבטחת תמריצים לרופאים להגיע 
כאמור  יש  כך,  לשם  בפריפריה.  רפואיים  במוסדות  לעבוד 
אדם  כוח  של  ייעודית  תקינה  ובראשונה  בראש  להקצות 

רפואי לבתי החולים ולמרפאות בצפון הארץ ובדרומה.  
לרופאים  ולימודים  דיור  מענקי  של  בפתרון  לבחור  יש 
מענקים  לרבות  לפריפריה,  העוברים  משפחותיהם  ולבני 
לרכישת דירה, השתתפות בשכר דירה ומימון שכר לימוד, 
תוספת  להגדלת  בנוסף  זאת,  כל  קליטה.  מענקי  לחלופין  או 
השכר המשולמת לרופאים בפריפריה ביחס לרופאי המרכז, 

והחלתה על כלל רופאי בתי החולים והקהילה.
הרופאים  מחסור  עם  להתמודד  על־מנת  האופן,  באותו 
המגיעים לעסוק במקצועות במצוקה, בהם יש מחסור חמור, 
אשר  תמריצים,  שורת  לגבש  יש  ברופאים,  קריטי,  ואף 
יבחרו מלכתחילה להתמחות במקצועות  יבטיחו שרופאים 
המקצועות  של  הראשונית  האטרקטיביות  רמת  וכי  אלה, 
הללו עבור הרופאים תעלה. לשם כך, מומלץ כאמור להקצות 
במצוקה.  למקצועות  רפואי  אדם  כוח  של  ייעודית  תקינה 
הבוחרים  לרופאים  גיוס  מענקי  להכניס  מומלץ  לכך,  מעבר 
שתהיה  שכר  תוספת  גם  כמו  במצוקה  במקצוע  להתמחות 

גבוהה דיה כדי שהרופא יעדיף מקצוע זה על־פני אחר.

שימור הרופאים במקצוע

להבטיח  יש  ברופאים,  המחסור  בעיית  בפתרון  נוסף  כשלב 
זמן.  לאורך  בו  והישארותם  במקצוע,  הרופאים  של  שימורם 

לצורך כך יש לספק פתרונות המתמודדים עם השחיקה ועם 
העומס לאורך זמן והדואגים להבטחת יוקרה מקצועית ואופק 

התקדמות מקצועי/ניהולי, מתוך מחשבה על הטווח הארוך.
העוסקים  הצעירים  שהרופאים  על־מנת  לדוגמה,  כך 
במקצועות במצוקה יתמידו בבחירתם במקצוע לאורך שנים, 
יש לשקול פתרון של מענק התמדה שישולם לרופא הנשאר 

לאורך שנים במקצוע. 
לאור  במיוחד  גבוהה  משחיקה  סובלים  הקהילה  רופאי 
הממוצע  הזמן  לייעוץ,  אליהם  המגיעים  המטופלים  ריבוי 
התחלופה  קצב  מכך  וכתוצאה  ביקור  לכל  המוקצב  הנמוך 
הגבוה של המטופלים, ורצף זמן העבודה ללא הפוגה. פתרון 
אם  המקצוע,  מעזיבת  כתוצאה  הקהילה  ברופאי  למחסור 
כך, יתמקד בהארכת הזמן המוקצה לכל מטופל המגיע לייעוץ 
החולים  מספר  הקטנת  מכך  וכתוצאה  הקהילה,  ברפואת 

המתקבלים בשעה.
רופאים, לדוגמא, בפריפריה  נוסף שמטרתו שימור  פתרון 
יחידות מקצועיות  הוספת  )לאחר הקליטה הראשונית(, הוא 
בתחומי מומחיות שונים בפריפריה וכפועל יוצא מכך הוספת 
מקצועית  התקדמות  אופק  לאפשר  על־מנת  יחידות,  מנהלי 

וניהולית לרופא.
פתרון נוסף אשר ניתן ליישמו גם אל מול מחסור הרופאים 
בפריפריה וגם אל מול המחסור במקצועות במצוקה, ואשר 
נוגע לקידום המקצועי של הרופא, הינו הוספת ימי השתלמות 

ותמרוץ המעסיקים לאפשר לרופאים לממשם.
פתרונות  אף  יצריך  זמן  לאורך  במקצוע  הרופאים  שימור 
הרופאים,  על  המתמשך  העומס  לבעיית  שונים  נקודתיים 
ואופציות העסקת רופאים, היכן שאין אלטרנטיבה לעבודה 
במערכת הפרטית, למשל. כך לדוגמא, במקצועות מסוימים 
עבודה  תתאפשר  הפריפריה,  ובאזורי  במצוקה  המצויים 
במשרה מלאה לאורך שעות היום בבתי החולים בפריפריה 

.)”Full Timer“ במתכונת העסקה המכונה(
לבעיית  טווח  וארוך  יסודי  להשיג מענה אפקטיבי,  על־מנת 
המחסור ברופאים אשר ישנה את המציאות הקשה המתוארת 
בדו”ח, יש ליישם פתרון המשלב בין תוספת תקינה, תמריצים 
למשיכת הרופאים למקצוע ותמריצים לשימור הרופא במקצוע 

לאורך זמן, זאת על־פי המודגם לעיל.
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הבריאות  מערכת  את  להפוך  מאיים  ברופאים  המחסור 
ובעלת  איכותית  מתקדמת,  ממערכת  זמן  לאורך  בישראל 
איכות הטיפול  למערכת חלשה, אשר  בינלאומיים  הישגים 
שמוענקת בה לחולים פגומה ותחומים מרכזיים בה סובלים 
ממצוקה כרונית. הטענות ולפיהן שיעור הרופאים בישראל 
רק  לא  למעשה,  מופרכות.   – המערב  במדינות  מאשר  גבוה 
שמספר הרופאים בישראל נמוך בהשוואה למדינות מערביות 

אחרות אלא שהמחסור ברופאים הולך ומחריף. 
ובהם  ביטוי במספר מישורים,  לידי  זו באה  תופעה מדאיגה 
השחיקה  בתחום,  ועיסוק  רפואה  ללימודי  בביקוש  הפיחות 
תגמול  והיעדר  עבודה  עומס  עקב  רופאים  בקרב  הגוברת 
כלכלי הולם, ונטישת המקצוע לטובת תעשיות מתחרות או 
לצורך עבודה בחו”ל. למחסור אף השלכות חמורות על מערכת 
האשפוז  במחלקות  לצפיפות  הנוגע  בכל  לרבות  הבריאות, 
הרפואי,  הטיפול  באיכות  פגיעה  מהתקן,  החורגת  ותפוסה 
אלימות המופנית נגד צוותי רפואה בבתי החולים ובמרפאות 
הקהילה, ופערים הולכים ומתרחבים בין מרכז לפריפריה ובין 

קבוצות שונות באוכלוסיה הנזקקות לטיפול רפואי.
סדרי  שינוי  מחייבת  ברופאים  המחסור  עם  התמודדות 
לטווח  והן  מיידי  באופן  הן  אמצעים  ונקיטת  העדיפויות 
תקני  כ־1,000  להקצות  על הממשלה  מיידי,  באופן  הארוך. 
מקצועות  עבור  לרבות  המערכת,  צרכי  למימוש  רופאים 
במצוקה. לטווח הארוך, יש להקים ועדה משותפת לרופאים 
ולמשרד הבריאות לקביעת מדיניות בנושא תקינת הרופאים, 
לעת,  מעת  הקבוע של התקינה  לעדכון  מנגנון  אשר תקבע 
תוסיף תקנים לפי צרכיהם של המקצועות השונים במסגרת 
ועדת חריגים, תדון בהקצאה של תקינה ייעודית לפריפריה 

ולמקצועות במצוקה ועוד.
בפריפריה  רופאים  תעסוקת  לעודד  המדינה  על  לכך  בנוסף 
הקיימים  העיוותים  את  ולתקן  במצוקה,  ובמקצועות 
הר”י.  המלצות  על־פי  הרופאים  העסקת  ובמבנה  במערכת 
ללא התמודדות מערכתית ברוח צעדים אלה, צפוי המחסור 
שתהפוך  הפגיעה  ועמו  הקרובות  בשנים  להחמיר  ברופאים 

קשה יותר ויותר בציבור הרופאים והמטופלים כאחד.

סיכום


