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בעיות במערכת הבריאות

חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת  2991היתה צעד חשוב ביותר בקידום הזכות
לבריאותבהתאםלעקרונותהצדק,השוויוןוהעזרהההדדית. 
במהלך השנים התקציב הממלכתי למימון הסל לא עודכן באופן ריאלי ,וסל הבריאות נשחק.
מספרגדלשל שירותיםותרופותאינםממומניםוהביטוחהמשלים,שאמור היהלהיותמיועד
רקלשירותיםמיוחדים ונוספים,הפךלמספקהשירותיםהבסיסיים.חלגידולמשמעותיבנטל
המימון המוטלעל המבוטחים בניגודלעקרונותהחוק ולחובת מדינתהרווחה.הפעריםבמצב
הבריאותשלאלההמסוגליםלשלםלביןאלהשלאמסוגליםגדלובאופןמדאיג 
קיימות בעיות בתחומים רבים כגון העומס בפגיות ,היקף הטיפולים המצומצם בהתפתחות
הילד ,היקף הטיפול המצומצם בחולים הזקוקים לשיקום על מנת שיחזרו ככל האפשר
לתפקודם הקודם וכו' .מצאנו לנכון לפרט במסמך זה בתמצית את הבעיות העיקריות בלבד
שנדרשלתתלהםפתרוןבהקדםובעדיפותראשונהונשמחלהרחיבככלהנדרשבפניהוועדה .
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ההוצאה הפרטית על שירותי הבריאות
הבעיה  -השחיקה המתמשכת בכיסוי הרפואי אותו אמורה המדינה לספק לתושביה
מוצאת ביטוי בגידול הולך וגדל בהוצאה הפרטית של תושבי ישראל לרכישת שירותי
בריאותבמקוםלקבלשירותיםאלוממערכתהבריאותהממלכתיתכמתחייבמהחוק.מאז
חקיקתחוקביטוחבריאותממלכתי,הולךוגדל שיעורהמימוןהפרטיבמערכתהבריאות
ככלשהמדינהממשיכהלהתנערמחובתהלספקשירותיבריאותאיכותייםלתושביה והוא
מגיעבשניםהאחרונותעלכ-12%מהוצאותהבריאות .
הצעתנו  - על מנת להבטיח כי משפחות מוחלשות לא יימנעו מלקבל טיפול רפואי ו/או
לרכוש תרופות בשל מצוקה כספית ,יש לבטל לגביהן את ההשתתפות העצמית המוטל
כיום על ביקור אצל רופאים ,ולהקטין באופן משמעותי את תקרת תשלום ההשתתפות
העצמית החודשית ברכישת תרופות .כמו כן לבטל את ההשתתפות העצמית ברפואה
מונעתולהפחיתבאופןמשמעותיאתההשתתפותעצמיתלמימוןאשפוזסיעודימורכב.

.0

תקציב סל התרופות
הבעיה  -קיימת ירידה מתמשכת בהיקף ההוצאה של מדינת ישראל לבריאות ובשנת
 0222הגיע לשיא שלילי חדש  5.7%שהוא נמוך לעומת מדינות   OECDומהווה עדות
לשחיקההמתמשכתבשירותיהבריאותאותםמחויבתמדינתישראללספקלתושביה 
הצעתנו  - עלמנתלהבטיחכיסלהבריאותלאישחקויכלולאתכלהשירותיםוהתרופות
הבסיסייםהנדרשים,ישלהבטיחבחוקעדכוןשנתיקבועשלסלהבריאותבגובהשל.0%
כמוכן,חשובלעגןבחוקאתהרכבוועדתהסלכךשיינתןייצוגמתאיםלכלהמגזרים.
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אפליית הפריפריה בנגישות לשירותי בריאות
הבעיה – קייםפערגדולביןהשירותיםהקיימיםבפריפריהלעומתאלובמרכזהארץהן
מבחינתההיקף,הרמהוהזמינות.כתוצאהמכך,מופליםתושביהפריפריהלרעהמבחינת
רמתהשירותהרפואיהעומדלרשותם.
הצעתנו  -ישלקבועקריטריוניםהמחייביםאתהקופותבמתןשירותיםלפריפריהולשלב
מדדים של מרחק גיאוגרפי בעת אישור היתרים להקמת שירותים חדשים ורכישת ציוד
המחייביםאישורמשרדהבריאותכגוןרכישתמכשיריMRI.
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בתי חולים
הבעיה  -קיימת חוסר במיטות בבתי חולים המביא לצפיפות רבה הגורמת לכך שחולים
רביםשוכביםבמסדרונותבתיה"ח.כמוכןקייםתורהמתנהבחלקמהניתוחיםוהטיפולים.
הצעתנו  -לאמץ את החלטות ועדות המומחים ולאשר הוספת מיטות אשפוז כמו כן יש
להקצותאתהתקניםהחסריםבכלבתיהחוליםבכוחאדםמקצועי,מיטותאשפוזומיכשור
רפואי,כוללשדרוגבתיהחוליםבפריפריהלרמההמקובלתבמרכזהארץ.
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העברת הטיפול בנפגעי הנפש במלואו לאחריות הקופות
הבעיה  - אחריות הטיפול הנפשי מחולקת כיום בין קופות החולים ומשרד הבריאות
וכתוצאה מכך ישנה פגיעה קשה באוכלוסיית החולים .הנושא נדון שנים רבות במסגרת
וועדותשהוקמוודיוניםבכנסת,אךעדהיוםאיןהחלטה 
הצעתנו – לקבוע כי תוך שנה תועבר האחריות לטיפול זה על הקופות ,תוך בדיקה
מחודשת בתום שנה ממועד ההעברה על מנת לתקן את הנדרש ,כולל עדכון תוספת
העלותהנדרשתלקופות .
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האשפוז הסיעודי
הבעיה  -האשפוז הסיעודי מפוצל בין מספר גורמים (ביטוח לאומי ,משרד הבריאות,
משרדהרווחה).אשפוזסיעודיניתן,בהגבלותתקציביות,לאוכלוסייהמוחלשתע"ימשרד
הבריאותולפיכךחלקגדולמהאוכלוסייהנאלץלרכושביטוחפרטיעלמנתלדאוגלעצמה.
הצעתנו  -על מנתלהבטיחכיכלאזרחהנזקקיקבלאתהטיפולהמתאים,ישלכלולאת
הביטוחהסיעודיבסלהבריאות,תוךיישוםהתוכניתהמוצעתעלידימשרדהבריאות.
בברכה ,
בשםארגוניהחולים
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