
  
  

  

  

         קופת חולי� חמישית למטרות רווח קופת חולי� חמישית למטרות רווח קופת חולי� חמישית למטרות רווח קופת חולי� חמישית למטרות רווח����בריאות הופכת לסחורהבריאות הופכת לסחורהבריאות הופכת לסחורהבריאות הופכת לסחורה
        ר דני פילקר דני פילקר דני פילקר דני פילק""""דדדד

נוספת החלטת הממשלה להקי� קופת חולי� חמישית למטרות רווח מהווה פגיעה 
להט . במערכת הבריאות הציבורית ובעקרונות עליה� הושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 האמונה ביתרונות של המגזר הפרטי על ;ההפרטה של הממשלה ובעיקר של שר האוצר
 ;ליברלית� ההזדהות ע� הצורות הבוטות ביותר של האידיאולוגיה הניאו;המגזר הציבורי

ממאפייניו הייחודי� של , למות מהניסיו� הבינלאומיכל אלה מובילי� להחלטות שמתע
  .תחו� הבריאות ומהאינטרסי� של כלל האוכלוסייה

שכשלי השוק בתחו� הבריאות גורמי� לכ� שמערכות פרטיות הנ� , הניסיו� העולמי מלמד
ההשוואה בי� מערכת הבריאות בארצות הברית . הרבה פחות יעילות ממערכות ציבוריות

היא היקרה , שמערכת שהיא פרטית ביסודה, ת האירופאיות מלמדתלמערכות הבריאו
מערכת הבריאות האמריקאית היא בעלת הפערי� , מבי� המדינות העשירות. בעול�

הנמדדי� על ידי מדדי הבריאות , והישגיה, הגדולי� ביותר בנגישות לשירותי בריאות
  . פחותי� מאלה של מדינות מערב אירופה, השוני�

תפוקותיה . היא היעילה פחות, למרות היותה העשירה יותר, ה והפרטיתהמערכת העשיר
  . נמוכות בהשוואה למדינות בה� מערכת הבריאות היא ציבורית

דוגמת , ניסיונות להכניס מאפייני� של כלכלת שוק לתו� מערכת הבריאות הציבורית, בר�
יאו לחיסכו� לא הב, �National Health Service"ר ב'הרפורמה שהנהיגה ממשלת תאצ

  . הגדילו את האי שוויו� בנגישות ובאיכות הטיפולבמשאבי� וא 

�מדוע בכל זאת מבקשת ממשלת ישראל לשנות את החוק ולהתיר הקמת קופת , א� כ
  ? חולי� למטרות רווח

משרד האוצר מאמי� אמונה עיוורת ביתרונות של המגזר הפרטי על המגזר , ראשית
  . הציבורי

  . נייני� להפיק רווחי� ממכירת שרותי בריאותמשקיעי� מעו, שנית
, הזוכה במכרז על הקמת הקופה החמישית יקבל הקצאה קטנה יותר לנפש, שלישית

  . יחס� כס  מקופת המדינה, טוע� האוצר, כ�. יחסית לקופות החולי� הציבוריות

יכולתה של הקופה החמישית להציע מחיר נמו� פר מבוטח לא תהיה תוצאה של , ואמנ�
בתחו� הבריאות הגור� העיקרי . אלא של תמהיל מבוטחי� זול יותר, ניהול יעיל יותר

תמהיל , התמהיל הגילאי: לרמת ההוצאות של קופת חולי� הינו תמהיל המבוטחי�
קופת חולי� המבטחת אוכלוסיה קשישה . כלכלי של המבוטחי��המחלות והשיו� החברתי

נוסחת . יא בעלת הוצאות גדולות יותרה, יותר או מספר חולי� כרוניי� גדול יותר
אינה מפצה באופ� מלא , שלפיה מחולקי� הכספי� לקופות החולי�, הקפיטציה הנוכחית
כלכלי של �ואינה מפצה כלל על תמהיל המחלות או על ההרכב החברתי, על ההרכב הגילאי
יצוי אופ� חלוקת התקציב בי� הקופות אינו כולל כל מרכיב של פ, בר�. מבוטחי הקופות

�שקשישי� , הניסיו� הישראלי והעולמי מלמד. הקופות על ההוצאות הריאליות שלה
, לכ�. וחולי� כרוניי� אינ� מחליפי� בקלות רופאי� וקופות חולי� לה� ה� רגילי�

יעברו אליה בעיקר צעירי� או אנשי� בגילאי , כשתפתח קופת חולי� למטרות רווח
מהיל המבוטחי� יהיה זול יותר ולא יהיה צור� ת, מכיוו� שכ�. בריאי� יותר, הביניי�

כדי שעלויותיה של הקופה הפרטית תהיינה נמוכות בהשוואה לקופות " ניהול יעיל"ב
  . הציבוריות

החלטת הממשלה אינה מבהירה הא� קופת החולי� החמישית תידרש לפריסה , בנוס 
חדשה לבנות תמהיל קל יהיה לקופה ה, ולא. ארצית דומה לזו של קופות החולי� הקיימות



על ידי מת� שירותי� באזורי� המאופייני� על ידי אוכלוסיה צעירה , מבוטחי� זול יותר
  .ומבוססת יחסית

אשר יצטרכו , קופה חמישית למטרות רווח תפעל על חשבונ� של קופות החולי� הציבוריות
פגוע מאיימת הממשלה ל, בצורה כזו. להמשי� לבטח בעיקר את המבוטחי� היקרי� יותר

  .בסולידריות החברתית
מזה שני� מבקשי� כלכלני בריאות ומומחי� לניהול מערכות בריאות לשנות את נוסחת 

כ� שזו תיקח בחשבו� את תמהיל המבוטחי� ותכלול מרכיב מסוי� של פיצוי , הקפיטציה
  . על הוצאות בפועל

טובת קופות פתיחת קופת חולי� למטרות רווח תסתו� את הגולל על אפשרות של שינוי ל
  . החולי� הציבוריות

תימנע מהשתתפות , שקופה למטרות רווח לא תפתח תשתיות משלה, יש לציי�, בנוס 
הקופה החדשה תרכוש . יתרו� שאי� לקופות החולי� הציבוריות, בהשקעה בתשתית

המוסדות הציבוריי� ימכרו . ה� במגזר הפרטי וה� במגזר הציבורי, שירותי� מקבלני משנה
, יתרה מכ�. מחיר שאינו מגל� בתוכו את עלות הבלאי, ותיה� על פי המחיר השוליאת שיר

מרכיב יקר מאוד בתחו� , הקופה הפרטית אינה מחויבת להשקעות בהשבחת כוח האד�
כ� שהמערכת , המערכת הציבורית היא זו שתשא את כל ההוצאות הללו. הבריאות

  . הציבורית תסבסד את רווחיה� של המשקיעי� הפרטיי�

  
. כניסתה של קופת חולי� למטרות רווח תפגע באמו� הציבור במערכת הבריאות, לבסו 

אמו� זה נפגע לא . אמו� זה הינו מרכיב חיוני ביחסי� בי� המבוטחי� לבי� נותני השירותי�
בי� היתר בשל העובדה שקופות החולי� הציבוריות מתנהלות יותר , מעט בשני� האחרונות
  .  עסקיי�ויותר על פי שיקולי�

כניסתה של קופת חולי� שמטרתה הראשונית אינה לספק שרותי בריאות אלא להביא 
הציבור . באמו� הציבור במערכת הבריאות, ובצדק, רווחי� לבעלי המניות תפגע עוד יותר

  .יידע שמחויבות� הראשונית של מנהלי הקופה החדשה היא לבעלי המניות ולא למבוטחיה

  
מאחר והיא , ח לא תתרו� לאיכות או להיצע של שרותי הבריאותקופת חולי� למטרות רוו
א� היות והירידה , יתכ� והקופה תחסו� מעט מהעלויות למדינה. תרכוש שירותי� קיימי�

במספר המבוטחי� בקופות האחרות לא תתבטא אחד לאחד בצמצו� שירותי� או כוח 
למטרות רווח תעמיק פתיחתה של קופת חולי� . ההוצאה הלאומית לבריאות תגדל, אד�

את האי שוויו� בנגישות ובאיכות השירותי� ותפנה משאבי� מאוכלוסיות הזקוקות יותר 
  . לזקוקות פחות
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המפעיל מוקד פניות טלפוני , "זכויות בריאות"נייר עמדה זה נכתב במסגרת פרויקט 
, המעניק שירות מידע וסיוע ללא תשלו� לחברי קופות החולי�, )03ור חיוג אז (5373703

  .בנושאי� הקשורי� ליישו� חוק בריאות ממלכתי

  .הפרויקט מטע� מרכז אדוה ועמותת רופאי� לזכויות אד�

 


