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ב
ישראל מדברים על הצורך להגדיל 

את מספר המיטות בבתי החולים, 
אבל בהודו מערכת הבריאות 

נמצאת במצב קשה אף יותר. על 
פי נתוני סקר שערכה ועדה ממונה מטעם 

ממשלת הודו ואשר הוצג זה מכבר לפרלמנט, 
נדרשים 6,800 בתי חולים נוספים על 

מנת לענות על הדרישה הגוברת 
לשירותי בריאות במדינה. 

אין פלא, לפיכך, שממשלת 
הודו מתקשה להתמודד 

עם מערכת הבריאות 
הציבורית, ובהיעדר פתרונות 

ממשלתיים נפרצת הדרך 
לצמיחתה של הרפואה הפרטית.
מחקר של חברת ארנסט אנד יאנג 
מצביע על כך שהרפואה הפרטית בהודו 

תגיע ב־2012 לשווי שוק של 36 מיליארד 
דולר. בין השאר משום שמספר מדינות בהודו 

העבירו את ניהול בתי החולים הציבוריים 
לידי רשתות פרטיות. כך למשל, במדינת 

אוטר־פרדש הועברו כמה בתי חולים 
ממשלתיים לרשתות הפרטיות אפולו, מקס 
ופורטיס, במודל שותפות ציבורית־פרטית 

של השתתפות ברווחים לתקופה של 33 
שנים. בתמורה הבטיחו הרשתות תמלוגים 
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לממשלה מתוך הכנסות בית החולים, 
והקצאה של 50% מהמיטות לטיפולי חינם 

בעדיפות למיעוטי יכולת. 
הרפואה הפרטית משמשת פתרון לא 

רק למצוקת הרפואה הציבורית, אלא גם 
כמענה לאלפי זרים התרים אחר שירותי 

רפואה במחירים נמוכים מאלה שמציעה להם 
הרפואה המערבית. אחת הקבוצות הצומחות 
בהודו, נאראיאנה  )Narayana (, המעניקה 

שירותים רפואיים לזרים ולמקומיים, נמצאת 
בבעלות רופא שנהפך לאגדה - ד”ר דבי 

שטי. שטי, שהתפרסם כקרדיולוג של אמא 
תרזה, הקים ב־2001 בית חולים קרדיולוגי 

בעיר בנגלור. בית החולים מאכלס כ-1,000 
מיטות ומציע ניתוח לב פתוח תמורת 2,200 

דולר בקירוב. אם מביאים בחשבון שניתוח 
דומה עולה בארה”ב 20־100 אלף דולר, 

אפשר להבין את האטרקטיביות של בית 
החולים עבור מערביים. גם עבור המקומיים 

המחיר הגיוני. 2,200 דולר הם כמאה אלף 
רופי. כך, באופן מקרי, או שלא במקרה, 

מחירו של ניתוח לב פתוח זהה למחירה של 

 משווק מכוניות מארה”ב	תובע	את	מהינדרה אחת מיצרניות הרכב הגדולות בהודו 
מהינדרה  )Mahindra ( התחייבה להשיק בתחילת 2010 רכב מסחרי שנועד לשוק 

האמריקאי. המפיץ האמריקאי גלובל והיקלס  )Global Vehicles ( טוען בתביעה שהגיש 
באחרונה בבית המשפט באטלנטה כי השקיע יותר מ-35 מליון דולר בבניית מערך הפצה 

של 360 מפיצים למכוניות, אך הן עדיין מתעכבות. במהינדרה טוענים כי העיכובים נובעים 
מבעיות פרוצדורליות וכי החברה עומדת בזמנים.

 ) Maytas(  ההודית חברת התשתיות מייטס	במייטס	אחזקות	בין לאדן רוכשת 
מהידראבאד ספגה לפני שנתיים מכה קשה כאשר בעל המניות בחברה ראג’ו ראמאלינגה, 

המנכ”ל לשעבר של חברת סאטיאם, ניצב מאחורי פרשת אנרון ההודית, השערורייה 
החשבונאית שהפילה את סאטיאם ובימים אלו מתקיים משפטו. מייטס גם הפסידה במכרז 

משמעותי להקמת המטרו של הידראבאד, סיימה את השנה הפיננסית 2009 בהפסדים 
ונאלצה לחפש שותף פיננסי איתן. קבוצת בין לאדן מסעודיה רכשה באחרונה 20% 

מהחברה, והעניקה למייטס כיוון חדש ואפשרות חדירה לשוק התשתיות במדינות המפרץ.

חדשות מהשטח

ד”ר דבי שטי, הקרדיולוג לשעבר של אמא 
תרזה, מציע בבית החולים שהקים בבנגלור 

ניתוחי לב במחיר של 2,200 דולר. קהל 
היעד: חולים מערביים שמחפשים דיל טוב

חדר עבודה  הודו
'ס

מג
אי

טי 
: ג

ום
צל

ת

המכונית העממית נאנו שמייצרת יצרנית 
הרכב ההודית טאטא. בראיון ל”וול סטריט 
ג’ורנל” מנובמבר אשתקד השווה שטי את 

בית החולים שלו למפעל מכוניות יפני ואת 
ניתוחי הלב לפס ייצור.

שטי טוען כי החדשנות שלו היא בתהליך 
ולא במוצר. המרכז שבבעלותו מיישם שיעור 
בסיסי בכלכלה, לפיו ייצור המוני מקטין את 

עלות המוצר. במרכז פועלים 42 מנתחים 
העובדים 14 שעות ביממה, כשהם מבצעים 

כ־3,200 מעקפים בשנה - פי שניים מהמרכז 
הגדול לניתוחי לב בקליבלנד, ארה”ב. כל 

מנתח במרכז הוא מומחה בעל ניסיון, ולו רק 
בשל כמות המנותחים העוברת תחת ידו. שטי 

עצמו ביצע עד כה יותר מ־12 אלף ניתוחי 
לב - והוא בן 57 בלבד.

המרכז קוצר שבחים אך גם ביקורת על 
שעות העבודה והיותו מפעל עם דגש על 

כמות ולא על איכות. כנגד המקטרגים מציג 
שטי נתונים של שיעורי תמותה לאחר ניתוח 

הנמוכים מאלה של הממוצע האמריקאי. 
שטי לא נעצר בתחום הלב. בסמוך למרכז 

הלב הוא הקים שני בתי חולים נוספים 
- מרכז לרפואת העין המכיל 300 מיטות, 
ומרכז לטיפול בחולי סרטן המכיל 1,400 

מיטות. הקבוצה גייסה כעת 90 מיליון דולר 
על מנת להקים ארבעה מרכזים נוספים 

בהיקף כולל של 30 אלף מיטות, עם אותו 
מודל מצליח מבנגלור.

ד”ר שטי מקפיד להעניק טיפול למעוטי 
יכולת ולילדים, ועל כך זכה בפרס היוקרתי 

של הודו הפדמה שרי, המקביל ביוקרתו 
.לפרס ישראל
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 דגש על כמות. 
ד"ר דבי שטי עם לקוחות
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