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לכבוד

לכבוד

ח"כ אללי אלאלוף

חברי וועעדת העבודה הרווחה והברריאות

יו"ר וועעדת העבודה הרווחה והברריאות
הכנסת

שלום ררב,

תרופות המכוונות
מצילות חיים"  -החזרת הת
הנדון :דיון ) (66.7.15בנושא "הננגשת מחקריים ותרופות מ
"מציילות ומאריכוות חיים" לבייטוח המשלים
הרווחה והברייאות מחר  6.7.115בהצעת ח"כ טיבי לדדיון מהיר בננושא
לקראת הדיון בוועדדת העבודה ה
ת
אדוה
סות האגודה לזכויות האזרח ,מרכז א
ת מחקרים וותרופות מציללות חיים" ,להלן התייחס
"הנגשת
ורופאים לזכויות אדדם -
ם
.1

ת החולים לש
ח"כ טיבי לצוורך לחזור וללהתיר לקופות
בדדברי ההסבר לבקשת הדיוון ,מתייחס ח
שווק
סגרת
ם שאינן נכלללות בסל הצציבורי" במס
אריכות חיים
תררופות המכוננות "תרופות מצילות ומא
שלימים )שב""ן( .כפי שמצייין ח"כ טיביי ,שיווק זה – כסיסמא וככאספקת שיררות -
הבביטוחים המש
מת האוצר ,מ
ם  ,2008ביוזמ
חוק ההסדרים
הדיונים על ח
אסר במהלך ה
נא
מתוך מטרה מוצהרת להגגן על
.
הציבורית.
מעערכת הבריאוות

.2

ם הצורך להבבטיח לציבורר את
חי ישראל ועם
ם הדאגה לבבריאות אזרח
אופן מלא עם
אננו מזדהים בא
ת התרופות מצציות
ה להחזיר את
חרצות להצעה
טיפול הרפואיי המיטבי .יחד עם זאת אננו מתנגדים נח
הט
קשה,
ההסבר המלווים את הבק
ת ההצדקות לה ,כפי שהווצגו בדברי ה
חיים לשב"נ ,ושוללים את
הח
מה
הנימוקים להלן:
א.

את אי השוויון והפערים בבמערכת הברייאות
מיק וישריש א
אנו סבוורים כי המהללך המוצע יעמ
אינה
שים שידם א
אות אלפי אנש
בישראל בהשאירו כ  20%מהאוכלוסייה )מילליון ושש מא
ל
אמצעות תרופות
ת לטיפול בא
א כל אפשרות
החולים( ללא
משגת לרכוש שב""ן מקופות ה
חיים עתה או בעתיד.
ת מאריכות ח
חדשניות

ב.

השתתפות עצצמית; הדבר מבטיח שתרופות
ת לחלוטין מה
ת בסל פטורות
תרופות אונקולוגיות
ת
מידה משמעוותית
של החולים במ
חיים או משפפרות את איככות החיים ש
שהוכחוו כמצילות ח
מי שזקוק להן ללא תלות ככלשהי ביכוללת כלכלית .בבשב"ן יש דררישה
יהיו נגיישות לכל י
החיונית לשמירה על איזון תקציבי.
תפות עצמית ה
להשתת
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ג.

הקרוב והרחווק ,היא העעלאה
המשמעעות של הכננסת תרופות אלה לשב""ן ,בטווח ה
ת עלותן .כתוצאה
ת שיהיה צורךך לכסות את
ה .מדובר בתררופות יקרות
תית בפרמיה
משמעות
אה נוספת שלל הפרמיות וח
שיצריך העלא
חות אנשים ייוכלו לקנות שב"ן ,דבר ש
מכך פח
חוזר

ד.

חלילה.
קצועי
קול דעת מק
ת ועדת הסל המפעילה כבבר היום שיק
קוד וביעילות
ההצעה פוגעת בתפק
צורכי כלל המטופפלים
י
תרופות,
שכולל התייחסות ללהתפתחויות בתחומי הטככנולוגיה והת
ת הן בעלות אינטרס מובבהק
והמשאבים העומדים לרשות המערכת .חבררות התרופות
מטופלים .הווועדה
הבריאות ובקרב המ
ת
ויכולת משמעותית להפעיל לובי בתוך מערכת
מכך,
חץ מצד מטופפלים שנובע מ
התרופות ולח
אמורה למנוע עירובב אינטרסים של חברות ה
בהחלטות לגבי תכוללת הסל.

ה.

ם
ת
מים הם מוצצרים שהקופפות משווקות
חים המשלימ
הביטוח
למבוטחים ונועדו להגביר
טוחים אלה אינה
מספר רוכשי הפוליסה .לככן ,תכולת ביט
מדדת על פי מ
תחרות; הצלחתם נמ
צרכים רפואיים או הגיון בריא
ם
ה של
פונקציה
אותי אלא שלל פופולריות בקרב הצרככנים.
סל שירותים ככלשהו.
אוי לשמש מידדה לקביעת ס
קריטרייון זה אינו רא

ו.

סיכוי
ת התרופות וייקטין את הס
שב"ן יהפוך לייעד מועדף לללובי של חברות
אנו צופפים כי סל הש
ת את כולנו.
סיסי המשרת
ת תרופות חיווניות לסל הבס
להכנסת

ז.

ותטה את
ה
הבריאות הצייבורית
תחמיר את מצב מערכת ה
אנו בטוחים כי קבללת ההצעה ת
הערבוב בין שתי
המשקל לכיווון הרפואה הפרטית ,תווך שהיא מעעצימה את ה
שיווי ה
על חשבון הציבבורית.
המערכוות ,הבא בהככרח ותמיד ל

.3

חיים לשב"ן אינו
ת כמאריכות ח
ת המתוארות
הכניס תרופות
ההסבר לדיוןן ,האיסור לה
בניגוד לדברי ה
טיות.
הנמכרים על ידי חברות ביטוח פרט
ם
ק להתחזקות ביטוחי הברייאות המסחרייים
הגגורם המובהק
הן תת התקצצוב של מערכת
ה יותר ,כאשרר בולטים בינה
סיבות לכך מוורכבות הרבה
הס
ת הבריאות כמעט
בין המערכת ה
תי וערבוב ן
אז חיקוק חווק ביטוח בריאות ממלכת
מא
הפרטית לציבבורית שנועד לתת
ת הדוגמאות הבולטות לערבוב זה הם הביטוחים ה
מעענה לתת תקצוב זה .אחת
המשלימים עצצמם
שה ביטוח פרטי לכל דבר הנמכר על ידדי תאגיד ציבבורי ללא מטררות רווח .אוומנם
מהווים למעש
המ
מי שאינם יכולים לשלם עליו
ההסבר שחובה שהפתרון יכיל גם "שבב"ן" עבור מ
נכתב בדברי ה
מדות
חוק שני מעמ
שקריטריונים לשב"ן מסוגג זה יוגדרו בחוק ,אך בבכך הוא יוצרר בפועל ובח
וש
ת ,אלה שיכוללים לשלם עבור בריאותם )גם אם מדובבר בתשלום נמוך(
טופלים במעררכת הבריאות
מט
אינו מבטל את הצורך בק
ל"הסדרים מיוחדים" .ח"כ טיבי א
ם
קו
אלה שאינם יככולים ויזדקק
וא
קיבוץ
כיום את
הדורשת ם
חזקה יותר ה
אחרת ,מזו הח
קבוצת מטופללים אחת לא
נדבבות אלא מעעביר אותו מק
יכולה לממן שב"ן או
ה
ת ואינה
החיים לשב"ן לזו שכבר ככיום מוחלשת
הככנסת התרופוות מצילות ה
לזעוק על כך.

2
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ה יש להפרידד את
התפיסה לפיה
הולמות את ה
ת שנותנות מעענה למצוקת כל החולים וה
קייימות חלופות
הררפואה הפרטית מהציבוריית תוך חיזוק האחרונה:

.5

א.

החדשות ב 2%-וקביעתו
ת
ת והטכנולוגייות
לחזור ולקדם את העלאת תקצציב התרופות

ב.

ת מנגנון עדכוון אוטומטי.
במסגרת
מיה למס פרוגגרסיבי.
הטמעת השב"ן בסל הציבורי תוךך הפיכת הפרמ

ג.

ה
החלת פפיקוח
והגבלה על הביטוח המסחרי ,גם בתחום התרוופות.

שכלת
קבוע הוא הדדרך היחידה המאפשרת ללמערכת הברריאות לפעול בצורה מוש
מננגנון עדכון ק
חזות
מנוע את המח
התוספות לסל הבריאות .הוא הדררך היחידה למ
ת
טווח ארוך יוותר ,בעת תככנון
ולט
היחידה למנועע את
ת מחוץ לסל .הוא הדרך ה
קוורעי הלב של חולים שתרוופותיהם החייוניות נותרות
חידה
הוא הדרך היח
שנתית על גודדל התוספת בבתקציב המדיינה או בחוק ההסדרים .ה
התמקחות הש
הה
תי מספיק ונאלצת להימנע מהכנסת תרופות
ם תקציב בלת
סל עובדת עם
מנוע את המצצב בו ועדת הס
למ

.6

קובעים כתרוופות חיוניות.
הרופאים הבככירים ביותר ק
שה
ה )ביום (30.66.08
סת ה 17-בקרריאה ראשונה
דומה למוצע לעילל עברה בכנס
ה
יצוין כי הצ"ח בנוסח
תמיכת  56ח"ככים ,ובליווי ש
בת
של תמיכה צייבורית רחבה.

.7

שלה ,בנימין נתניהו אף צוטט ,במסגגרת מוסף בבריאות שפרס
יצוין עוד ,כי ראש הממש
סמה
הסתדרות הרופאים )הר"י(( ,בסמוך לבח
הה
חירות לכנסת זו ,כאומר:

תקציב
 2%לבסיס הת
של תוספת כ%-
מנגנון קבוע ש
תעדכן על ידי מ
"סל הבריאוות צריך להתע
מדי שנה .כדי להבטיח שככלל הציבור בבישראל יוכלל להמשיך ולליהנות
של הסל מד
יותר בעולם"..
המתקדמת ביו
מהרפואה ה

אי השוויון ביין אזרחי ישרראל,
ת הפערים וא
לאור כלל האמור לעייל ,אנו קוראיים לכם למנווע את העמקת
לתמוך בעדכון קבועע של סל הבריאות ב 2% -בשנה ,בכךך לעצור את הכרסום המ
מתמשך בסל ואת
הפגיעה במערכת הבבריאות ולהחזיר לה את אוופייה הציבוררי והשוויוני.
ה

ה לזכויות האזרח
האגודה

מרכז אדוה

אים לזכויות אדם
רופא

דבי גילד-חיו ,עו"ד

גב' ברברה ס
סבירסקי

גב' עענת ליטוין
054-7322007

052-82282444
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