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עמותת רופאי לזכויות אד ומרכז אדוה מפעילות מזה שנה וחצי קו פתוח לזכויות החולי
במערכת הבריאות הציבורית .במסגרת הפרויקט מופעל קו פניות טלפוני בנושאי בריאות וטיפול
רפואי .בי השאר עוסק הפרויקט במת מידע בנוגע לסל הבריאות ,בסיוע מול קופות החולי
ומוסדות רפואיי נוספי ,בניסיו לתת מענה לבעיות הקשורות ביישו חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,בהשפעת תשלומי ההשתתפות על הנגישות לטיפול רפואי ,ועוד .הפרויקט מעניק שירות
ללא תשלו.
ביוני  ,2003הוציאו מרכז אדוה ועמותת רופאי לזכויות אד נייר עמדה בנושא מעמד של
החולי הכרוניי במערכת הבריאות הציבורית .במסגרת הפניות הרבות שהתקבלו במוקד,
הנוגעות למעמד של החולי הכרוניי נמצא כי קיימת חוסר שקיפות באשר לזכויותיה וסרבול
בטיפול בפניותיה.
מעקב אחר הפניות שהתקבלו במוקד לימדו על בעיה חמורה נוספת הנוגעת לאוכלוסיית החולי
הכרוניי :חולה כרוני משל סכו מרבי עבור תרופות לחודש ,להל 'תקרת התשלו' ,הנע בי
סכו של  220ש"ח לסכו של  241ש"ח בחודש ,בחישוב רבעוני ,בהתא לקופת החולי בה
מבוטח החולה .תקרת תשלו זו הנה יחידנית ,דהיינו במשפחה בה שני חולי כרוניי או יותר,
קיימת תקרה נפרדת עבור כל חולה .היעדרותה של תקרה משפחתית פוגעת במשפחות רבות
ובעיקר במשפחות ילדי וקשישי ,הנוטי לסבול יותר ממחלות כרוניות .אי קיומה של תקרה
משפחתית ,מכבידה באופ משמעותי על כלכלתה של המשפחה ודוחקת פעמי רבות לבחירה בי
מוצרי בסיסיי כגו מזו ,צריכת חשמל ותשלומי על תרופות.
רופאי לזכויות אד ומרכז אדוה פנו לד"ר בועז לב ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות על מנת
לבקש את תגובתו .במכתב טענו כי משפחה הנה יחידה כלכלית אחת והכנסותיה מחולקות בי
חבריה .החלת תקרה יחידנית ,מהווה פגיעה בכוונתו המקורית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
להנחלת "צדק שיוויו ועזרה הדדית" בי המבוטחי ,וזאת כי ריבוי חולי כרוניי במשפחה
אחת עשוי למנוע מחולי לקבל טיפול נאות ,מפאת חוסר אמצעי.
בנוס ,$תקרת תשלו משפחתית אינה מושג חדשני ,היות והיא מיושמת על שירותי אחרי
במערכת הבריאות דוגמת תקרת התשלו הרבעונית למשפחה על ביקורי רופא.
בפברואר  ,2004נעננו ע"י ד"ר לב ,אשר טע כי הוא אינו מאמ %את פרשנותנו לעניי זה .לאחר

שהתקבלה תשובה ממשרד הבריאות ,הוחלט כי המש& המאמ %להביא להכרה בצור& של תקרה
משפחתית יעשה בתיאו ע ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( ,תו& שקילת שימוש בערכאות
המשפטיות ובאמצעות גיוס תמיכה בקרב חברי כנסת.

היעדרותה של תקרת תשלו משפחתית לחולי כרוניי פוגעת לא רק ביכולת של החולי
לממש את זכות לטיפול רפואי ,אלא ביחידה המשפחתית כולה.
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