
  

  

  והצעה חלופית למימון טיפול שיניים לילדים -השבח לשר הבריאות 

  

הוא נפגש עם נציגי הקואליציה . ליצמן עשה מעשהיעקב ) המכונה סגן שר הבריאות(שר הבריאות 
. לילדים והשתכנע שחוק ביטוח בריאות ממלכתי חייב לכלול טיפול שינייםלרפואת שיניים ציבורית 

ידי השגת הסכמת חברי הממשלה -על, ממש את החלטתום פעל להוא לא רק השתכנע אלא ג
  . 2010ח מהסל הטכנולוגי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנת "שמיליון  65ת עלגרי

-כ( 2010פחית את עלות הסל הטכנולוגי לשנת ההרואים בהחלטה ל,  ארגוני חוליםמהפעולתו קומ
תקדים מסוכן העלול לשמש לצרכים  )י קשהפרלמנטר-סכום שהושג במאבק חברתי, ח"מיליון ש 415

חברי ארגוני החולים חוששים שחלק מצרכיהם , יתרה מכך. ולמים את הגדרת הסלנוספים שאינם ה
  . בסל הטכנולוגיהפחתה בגלל היענו ם לא ייהרפואי

שתפקידה להמליץ על , ועדת הסלוחברים בהביניהם אלה ,  על ליצמןמתרעמים גם רופאים רבים
 באישור של מועצת ותהמלצות ועדת הסל חייב, כזכור. פות חדשות לסל הבריאותתרוהכנסת 

שהשיקול על כך הרופאים מלינים . ממשלהחברי השל  ושר הבריאות  ואחר כך של –הבריאות 
  ".נחטף"המקצועי שלהם 

שר החלטת הללים את מ, ל המועצה לשלום הילד"מנכ,  יצחק קדמןבהםפעילים חברתיים ו, מנגד
 מצב באירופהלהשוואה תוך , שראלייגם נתונים קשים על מצב השיניים של ילדי צהב, תהבריאו

  .המערבית

הם אלה ששיכנעו את שר שכן , הועמדו בפני דילמהלרפואת שיניים ציבורית חברי הקואליציה גם 
 – יהיה הסל הטכנולוגיהשר חלמו שמקור המימון שיציע אלא שהם לא . הבריאות בחשיבות העניין

  .ועל הגדלתאך לפני שנתיים קואליציה נאבקו חברי החלק מאותו סל ש

דוגל בהכללת טיפול שיניים לילדים הארגון שנאבק אף הוא על הגדלת הסל הטכנולוגי ושל מנהלת כ
שיגע  כל הכבוד לשר הבריאות , קודם כל,ברצוני לומר, בסל הבסיסי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

צעדו זה של יעקב ליצמן הציב את נושא טיפול השיניים . ול שיניים לילדיםמקור מימון לטיפ חיפשו
  . היינו ממשיכים לדבר על טיפול שיניים לילדים מבלי לעשות דבר בנדוןללא צעד זה . במרכז העניינים

מן הסל הטכנולוגי אפשר את הסכום הנדרש במקום ליטול : חלופימימון אני רוצה להציע מקור , שנית
תקציב המדינה עקב העובדה ש, 2009שאר בסוף יהגדולה שתהתקציבית הרזבה מן ו אותליטול 

לקבוע שאחד יהיה ניתן , 2011תקציב המדינה לשנת במהלך הדיונים על , ואז. אושר רק ביולי השנה
 – הוספת טיפול שיניים לילדים לסל הבסיסי של חוק ביטוח בריאות ממלכתייהיה  התקציב יעדימ

  .שלא על חשבון הסל הטכנולוגי,  הולםולקבוע לו תקציב

דיניות ציבורית הגורסים שאין המומחים למכנסת והחברי , ם של החוליםיהידהצעתי מחזקת את 
לסל הטכנולוגי יש לקבוע מנגנון עדכון קבוע , אדרבא. להשתמש בסל הטכנולוגי למטרות אחרות

שתרופות ופרוצדורות כדי הה וכדי שרמת הרפואה הציבורית בישראל תשאר גבוולעלות הסל כולו 
 .ולא רק לאלה הרוכשים ביטוחים משלימים -שות לכל החולים ינגתשארנה חיוניות 


