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מכובדי ,

הנדון :מניעת ילד שלישי מנשים עם בעיות פריון – בקשה לזימון דיון בוועדת הכנסת לעבודה רווחה ובריאות.
לאחרונה הוציא משרד הבריאות חוזר המנחה את קופות החולים לשנות את תנאי תוכניות הביטוחים המשלימים
הניתנים על ידם .על פי הוראה זו נדרשות קופות החולים לחדול ולממן טיפולי פוריות ושירותים רבים נוספים
במסגרת תוכניות הביטוח המשלים.
סל הבריאות הממלכתי כולל טיפולי פוריות עד ללידת ילד שני .משפחות עם בעיות פוריות המבקשות להביא לעולם
ילדים נוספים נסמכות על מימון הכלול בביטוחים משלימים.
הוראה שיצאה ממשרד הבריאות מנחה את מנהלי קופות החולים לחדול ממימון טיפולי פוריות במסגרת הביטוחים
המשלימים ,שכן הטיפול התרופתי כלול גם בסל הבריאות ,אם כי בהתוויות נפרדות.
ככל שהתעמקתי בהוראה זו התקשיתי להבין מדוע מבקש משרד הבריאות למנוע מהביטוחים המשלימים לממן
טיפולי פוריות לנשים שאינן זכאיות למימון ממלכתי .הוראה זו עומדת בניגוד לכל הגיון בסיסי וגוזרת על משפחות
רבות הוצאה נוספת של אלפי שקלים לחודש או ויתור על רצונן הטבעי והלגיטימי להרחבת המשפחה.
הדברים תמוהים עוד יותר שכן אין שיקול כלכלי מאחורי הוראה זו שהרי הביטוחים המשלימים אינם מתוקצבים על
ידי משרד הבריאות אלא ממומנים מדמי החבר של המבוטחים עצמם.

ההוראה הדורשת ממנהלי קופות החולים לחדול ממימון טיפולי פוריות החל מחודש אפריל הקרוב אינה מבחינה בין
מבוטחות חדשות ,מבוטחות קיימות ואף נשים שכבר החלו בטיפול .לכן עלולה ההוראה להביא להפסקת טיפול
בנשים הנמצאות בעיצומם של טיפולים קשים וממושכים מבלי שיזכו לראות את פירות הטיפול .ההוראה אף תמנע
זכאות מנשים אשר שילמו ומשלמות את דמי הביטוח עבור האפשרות לקבל טיפולים אלו ,אך שינוי התוכנית באופן
חד צדדי וללא כל הצדקה ,על ידי משרד הבריאות ,ימנע מהן זכאות לטיפולים.
בשולי הדברים אציין כי הוראה זו של משרד הבריאות תביא לפגיעה בשירותים נוספים הממומנים על ידי הביטוחים
המשלימים הנצרכים על ידי מאות אלפי נשים כגון הפסקת מימון לגלולות למניעת הריון במסגרת הביטוחים
המשלימים ותכשירים רפואיים נוספים .
תמוה הדבר כי משרד הבריאות שינה את כללי תוכנית הביטוח המשלים בדיון עם מנהלי קופות החולים בלבד וללא
דיון ציבורי עם החולים ונציגיהם ומבלי לשתף את הכנסת כלל .כזכור ,כאשר ביקש משרד הבריאות בפעם הקודמת
לשנות את תוכניות הביטוחים המשלימים ולהביא להוצאת תרופות מצילות חיים ,בחר משרד הבריאות בדרך של
חקיקה ראשית ואילו כאן הפעיל המשרד את סמכותו המנהלית ללא כל ביקורת ציבורית וללא מתן פומבי לדברים .
אבקשך לכנס את הוועדה בראשותך לדיון בהוראה זו במטרה לדרוש ממשרד הבריאות לחזור מהנחייה האמורה.
מצורף חוזר משרד הבריאות – "עקרונות הכללת תכשירים במסגרת השב"ן"
בברכה ותודה,

עפרה בלבן
יו"ר ,עמותת חן לפריון

