רפואה פרטית בהישג יד
כתבה :גלית בצלאל | צילום :אסף רונן
הסיטואציה הבאה אולי מוכרת לכם :אתם נוהגים בלילה ברכבכם ומתחילים לחוש שקשה
לכם לקרוא את הכתוב על השלטים ,או שהרכבים שנוסעים מולכם מסנוורים אתכם.
מודאגים אתם ממהרים לקבוע תור לרופא העיניים ,שמצייד אתכם בהפניה לניתוח
קטרקט .כעת ,אחרי שהמתנתם חודש שלם (במקרה הטוב) לבדיקת הרופא ,תיאלצו
להמתין כחצי שנה נוספת ואולי אף יותר לניתוח קטרקט .אבל היי ,זה הזמן לומר תודה
שאתם לא זקוקים להחלפת מפרק ברך ,כי המתנה לניתוח כזה יכולה להיות ארוכה
בהרבה ,ולא רק באזור הצפון ,יש לציין .למזלנו הרב ,בזמן שכולם רק מדברים ,יש מי
שהחליט לקום ולעשות מעשה .זהו פרופ' נמרוד רוזן ,מנהל החטיבה האורטופדית-
שיקומית במרכז הרפואי העמק ,שהקים את מרכז  – RMCרוזן מדיקל סנטר בעפולה.
בית חולים פרטי ,אבל לחלוטין לא לעשירים בלבד .היחידי באזורנו יש לציין.
איך הכל התחיל? ,שאלתי את פרופ' רוזן.
"מדובר בחלום שנולד לפני יותר מ 10 -שנים .במהלך שנות עבודתי ראיתי איך הרפואה
הציבורית לא עומדת בנטל ,לא מבחינת כוח האדם ,לא מבחינת מספר חדרי הניתוח ולא
מבחינת אורכי התורים .הרופאים בבתי החולים עובדים עבודה מאומצת ביותר לאורך
שעות ארוכות ,ועדיין לא מצליחים ,עם כוח האדם העומד לרשותם ,להתמודד עם קצב
גידול מספר ה חולים .לא הגיוני שאדם ימתין שנתיים ויותר לניתוח כריתת כיס מרה,
ניתוח כף יד או כתף .כשראיתי את המצוקה הזו הבנתי שאני לא יכול להיות חלק מהרוב
הדומם ועלי לנקוט עמדה .זה לא מתוך בצע כסף ,אלא מתוך נאמנות ערכית לשבועת
הרופא אותה נשבעתי .אני לא מסוגל לראות אדם סובל ,שאין לי את האמצעים לתת לו
מענה ואני צריך להשיב את פניו ריקם .זה נוגד את האמונה והמוסר שלי כרופא .החלטתי
לפנות לבעלי הון שיעזרו לי להגשים את החלום ולהקים את מרכז  ,RMCבית החולים
הפרטי הראשון באזור ,ואני שמח לומר היום שהצלחנו לשנות את פני הרפואה בצפון.
ח שוב להבין שעבור מדינת ישראל הצפון מסתיים בחיפה .עבורנו הוא רק מתחיל שם .אני
חושב שתושבי עפולה ,בית שאן ,דבוריה ונצרת ,זכאים לאותה רמת טיפול ,באותה איכות
ונגישות כמו תושב רמת אביב ורמת השרון .הם לא פחותים ,לא כאזרחים ולא כבני
אדם".

בזמן שמערכת הבריאות הציבורית קורסת תחת העומס ,מרכז  RMCמספק מענה מהיר
ואיכותי לכל דורש .המרכז עובד בהסדר עם קופות החולים ,הביטוחים המשלימים
וחברות הביטוח .כל אחד יכול לפנות לקופת החולים שלו ,לבקש הפניה למרכז וטופס 17
ולבחור את המנתח שלו ,מבלי להוציא הון מהכיס .מעל ל 75% -מנפח הפעילות במרכז
ממומן על ידי הביטוחים המשלימים של קופות החולים ,ורק חלק קטן בלבד ממומן ע"י
השתתפות עצמית של המבוטח.
"כל מפלגה חורטת על דגלה את הפריפריה כסיסמת בחירות ,וחמש דקות אחרי
הבחירות זה נעלם כלא היה .כל החלוצים למיניהם שהתחייבו לדאוג לפריפריה נאלמו
דום שלוש דקות אחרי .הפער בין המרכז לפריפריה רק הולך וגדל .אנשים משלמים
ביטוחי בריאות משלימים ,כאשר בפועל ,עד להקמת המרכז שלנו ,לא היה להם איפה
להשתמש בביטוחים האלה והם היו צריכים להרחיק לכת עד אסותא בחיפה או רחוק
יותר ,כדי לעבור ניתוח פשוט או לקבל טיפול מהיר ואיכותי" ,אומר פרופ' רוזן.
פה המקום להבהיר שלא רק שמרכז  RMCאינו מתחרה בבית החולים "העמק" הסמוך
לו ,אלא שהוא עובד עמו בסינרגיה מלאה ואף מקל עליו בצמצום עומסי התורים ,וזה
עושה טוב לכולם ,ובמיוחד למטופלים ,מה שנקרא .win-win situation
"אנחנו בעצם מסייעים לבית החולים 'העמק' בכך שאנו מורידים ממנו את עומס הניתוחים
הפשוטים .יתרה מזאת ,יש לנו הסכם שבמסגרתו ניתן לנו גיבוי מלא של מחלקת
ההרדמה ב'עמק' ,המיון והטיפול הנמרץ ,כך שאם חלילה יהיה סיבוך בניתוח כלשהו
אצלנו ,המטופל מיד יועבר לבית החולים שנמצא במרחק אווירי של  160מטר מאיתנו".
לא ממתינים בתור ובוחרים את הרופא המנתח
ב RMC -לא רק שלא תצטרכו להמתין ארוכות בתור לבדיקה או ניתוח ,אלא גם
תוכלו לבחור את הרופא שינתח אתכם .לצורך כך דאגו פרופ' רוזן ומנכ"ל המרכז ,חן
פורמן ,לקבץ במקום יותר מ 60-רופאים מנתחים המומחים בתחומם ,רובם מנהלי או

סגני מנהלי מחלקות/יחידות בעלי שם ,מבתי החולים המובילים בצפון ובמרכז ,ביניהם
איכילוב ,תל השומר ,זיו ,רמב"ם ,הלל יפה ואפילו שערי צדק בירושלים .תוכלו לקבל כאן
ייעוץ ,אבחון וטיפול בכל תחומי הכירורגיה האמבולטורית ולעבור פעולות כירורגיות
וניתוחים קטנים ובינוניים ,המצריכים עד  23שעות אשפוז ,במגוון תחומים  -א.א.ג,
אורולוגיה ,אורתופדיה ,אנגיו ,גניקולוגיה (כולל הפסקות הריון) ,כאב ,כלי דם ,כירורגיה
של כף היד ,מוז ,עיניים ,פה ולסת ,פלסטיקה ,פרוקטולוגיה ,טכניקות שונות בלייזר ועוד.
ולא רק טובת החולים על הפרק .למרכז  RMCתרומה נעלה גם באספקט התעסוקתי
בפריפריה.
"אנחנו מספקים מקום תעסוקה לאחיות ,סניטרים ,פקידות ומזכירות ,וככל שהמקום יגדל
נזדקק לכוח עבודה נוסף .כמו כן ,אנחנו מספקים עבודה גם למכוני דימות וריפוי חיצוניים,
בכך שאנו מפנים אליהם מטופלים לבדיקות".
במרכז  , RMCהמצוי בבעלותם המשותפת של פרופ' רוזן ,תא"ל במיל' גיורא ענבר
וחברת י .בירנבוים ,תמצאו לא פחות מ 7-חדרי ניתוח חדישים ,המאובזרים בציוד הרפואי
המתקדם ביותר .אשפוזי הלילה לא נופלים מאירוח במלון ברמת  5כוכבים .לדברי פרופ'
רוזן ,כבר נרשמו מקרים שמטופלים ביקשו להישאר יום נוסף באשפוז ,רק בשל איכות
חדרי האשפוז.
נכון להיום ,פעילות  RMCיצרה שינוי מציאות מוחשי ומשמעותי מאד עבור תושבי הגליל
והעמקים :כ 11,000-מטופלים פגשו רופא מומחה שהם בחרו בזמני המתנה קצרים,
ומעל  3,000איש עברו ניתוחים בהצלחה מאז נפתח המרכז במרץ  .2018בביקורת של
משרד הבריאות הגיע המרכז למקום הראשון בארץ בסקר על איכות הטיפול ובטיחות
המטופל .צוות המרכז בהחלט ראוי לתשבחות ויכול לטפוח לעצמו על השכם .חלומו של
פרופ' רוזן אמנם התגשם ותוצאותיו עלו על כל הציפיות ,אבל העבודה עוד רבה והמשימה
החשובה ביותר נותרה בעינה – לתת מזור לכמה שיותר מטופלים באזור!
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