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תחילה
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קופת החולי לא תגרו להחלפת תרופה ,טיפול רפואי ,מטפל או נות
שירותי למבוטח המטופל באיזה מה או על ידי מי מה ,אלא א הרופא
המטפל במבוטח קבע כי התקיימו כל אלה :לא הושג איזו תרופתי או טיפולי,
לפי העני; יעילות הטיפול או התרופה החליפיי זהה לטיפול או לתרופה
המוחלפי; לא קיי חשש כי ההחלפה עלולה לגרו לנזק למבוטח; לא קיי
חשש לפגיעה באיכות הטיפול הרפואי במקרה של החלפת התרופה ,הטיפול
הרפואי ,המטפל או נות השירותי ,לפי העני.
תחילתו של תיקו זה  6חודשי מיו פרסומו.
דברי הסבר

במצב המשפטי הקיי כיו בישראל מערכת הבריאות מאפשרת לקופת החולי ולרופא המטפל להחלי
למטופל תרופה ו/או טיפול רפואי ו/או נות שירותי כל עוד נשמרת "איכות טיפול סבירה" כאמור בסעי
)3ד( לחוק.
משמעות המונח "איכות טיפול סבירה" איננה מוגדרת בחקיקה א( בהזדמנויות שונות ניתנה למונח
פרשנות על ידי הלשכה המשפטית במשרד הבריאות הגורסת כי" :איכות סבירה" משמעה כי קופות
החולי יכולות לבצע חלופה בי תרופות שונות ,כל עוד ) (1אי החלפה זו מהווה נזק לחולה (2) ,רציפות
הטיפול נמשכת (3) ,אי פגיעה באיכות הטיפול הרפואי".
במהל( השני התגבשה ה בפסיקה וה בקרב גופי כגו משרד הבריאות ,האגודה לזכויות והחולה,
הוועדה לפניות הציבור בכנסת כי על הרופא בראש ובראשונה לשקול את טובת החולה ולשמר רצ טיפולי
ורק לאחר מכ לשקול שיקולי כלכליי.
פרשנות והרחבה נוספת נעשו על ידי משרד הבריאות בחוזר מנכ"ל  ,2/99שיצא בעקבות הנחיות שקיבלו
רופאי בקופת חולי מסוימת להחלי טיפול תרופתי באחר משיקולי עלות ,נאמר בי היתר" :בחוזר
מנכ"ל זה ברצוני להתריע בפני הסח שחל בנושא ולהביא לאיזו נכו יותר של האינטרסי המתנגשי
במסגרת מתפקדי כיו הרופאי .ברצוני להבהיר לכ:

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

אי מניעה להתחיל טיפול תרופתי בתרופות נגזרות גנריות או חליפיות שיעילות זהה.
על הרופא להקפיד לשמור על רצ טיפול תרופתי ,אי להחלי תרופות משיקולי עלות ,בחולי
בה כבר הושג איזו תרפויטי )לדוגמא יתר לח* ד או סכרת(.
במקרי בה יש לחולה נימוק סביר מדוע איננו יכול לקבל שירות רפואי בהתא להסדרי
הבחירה שקבעה הקופה והוא מעוניי לפנות לספק שירות אחר ,יש לאפשר לו זאת.
במקרי בה נראה לרופא ,כי הנחיות שהוצאו ע"י הקופה ,מחייבות אותו להחלי טיפול יעיל
בי שטיפול זה נכלל בסל הבריאות ובי שלא – בטיפול אחר ,פחות יעיל ממנו .מחובתו ליידע את
החולה מהו הטיפול המיטבי ,במצבו ,וכ להודיעו הא טיפול מיטבי זה נכלל בסל הבריאות א
לאו.
ההנחיה הקובעת מת טיפול רפואי מסוי ,או החלפת טיפול רפואי אחד באחר ,לצור( אותה
המטרה ,חייבת להישקל ג לפי הדר( בה עשוי יישומה להשפיע על מצבו של המטופל".

משקל ומעמד של הנחיות אלו עשוי להשתנות ואכיפת לעיתי בעייתית במיוחד נוכח המציאות
היומיומית לפיה מתערבי לעיתי שיקולי תקציביי וכלכליי הקשורי לקופות החולי,
המעסיקות את הרופאי .במצב זה נמצאת חובת הנאמנות כלפי החולי ,שבכללה באה החובה להעניק
"איכות טיפול סבירה" ,בתחרות מול חובת הנאמנות של הרופאי כלפי מעסיקיה ופעמי קיימת סכנה
שמא תידחק החובה כלפי החולי מפני שיקולי אחרי.
התיקו המוצע כא בא ,א כ ,לעג בחקיקה מפורשת וברורה את האמור לעיל מנת להעמיד באופ
שאינו משתמע לשתי פני את חובת הנאמנות בהקשר הענקת הרצ הטיפולי כלפי החולה כחובה
העומדת בראש סול העדיפויות של המטפל .התיקו יאפשר לרופאי לפעול בהתא לחובת הבסיסית
לנאמנות כלפי החולי מבלי להיות נתוני ללחצי מצד קופות החולי ויאפשר אכיפה ראויה של
העיקרו הנ"ל לצור( שמירה על זכויות החולה לקבלת טיפול רפואי המבוסס בראש ובראשונה על טובתו.
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