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פרק חמישי

סקירת שירותי רפואיי אשר היוו מוקד לקבילות הציבור
מבוא
בפרק זה תובא סקירה של שירותי רפואיי ,לגביה נתקבלו קבילות בנציבות
הקבילות והמצביעי על מוקדי בעייתיי במערכת.
מטבע הדברי ,לא נית להביא את כל המגוו הרב של הנושאי שעלו בתקופת
הדוח ועל כ מובא מבחר נושאי עיקריי בלבד .חלק מ הנושאי שיידונו
להל ,מייצגי קבילות שחזרו על עצמ מספר רב של פעמי וחלק מעלי
נושאי עקרוניי ,א כי לא הגיעו לגביה מספר רב של קבילות.
נתוני אודות הקבילות שנתקבלו ביחס לשירותי הרפואיי ,מובאי להל
בטבלאות מספר  ,25ו .$26דוגמאות לקבילות בנושאי אלו ובנושאי נוספי
מובאות בפרק השישי לדוח.
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טיפולי הפריה חו גופית

נושא טיפולי ההפריה החו %גופית אשר נדו בהרחבה בדוח הקוד ,הוסי והיווה
את אחד הנושאי המרכזיי בתקופת הדוח הנוכחי .בשנת  1998נתקבלו 189
קבילות לגבי נושא זה ,ובשנת  1999נתקבלו  101קבילות .בסופה של שנת 1998
הסתמ תחילתו של שינוי המתחולל בתחו ,אשר על מהותו והשלכותיו ,אי
ספק ,כי נעמוד בשני הבאות.
חודשי השנה הראשוני של  ,1998התאפיינו בהמשכ של קבילות על ההגבלות
אשר נקטו קופות החולי במת טיפולי אלו בתקופת הביניי .כפי שהוסבר
בדוח לשנת  ,1997במועד הקובע נהגו בקופות החולי מכבי ,לאומית ומאוחדת,
הגבלות שונות של גיל ומספר במת טיפולי הפריה חו %גופית ,ובהסתמ על סעי
)70ב( לחוק ,המשיכו קופות החולי בתקופת הביניי ,בהחלת הגבלות אלו.

מספר הקבילות ,בעיקר של זוגות חשוכי ילדי ,אשר נמנע מה המש טיפולי
הפריה בהתא להגבלות הנ"ל ,המשי וגדל בשנה זו .כאמור ,בלט במיוחד,
ריבוי הקבילות בחודשי שלאחר הארכתה של תקופת הביניי ,אזי נכזבה
ציפיית המובנת של רבי ממבוטחי אלו ,לקיצה של תקופה זו.
בחודש אוקטובר ,חלה תמורה נוספת בנושא ההפריה החו %גופית ,אשר זעזעה
את ציבור המבוטחי בכלל ,ואת מבוטחי קופת חולי מכבי בפרט.
קופת חולי מכבי הודיעה ,כי לאור הקשיי הכלכליי אליה היא נקלעה
ובהעדר תקציב הול מטע הממשלה ,מתחייב ביצוע קיצו %בשירותי הניתני
על ידי הקופה .נמסר כי תחילה אי מנוס מלצמצ את היקפ של טיפולי
ההפריה החו %גופית ,אשר אינ נדרשי להצלת חיי ,ואשר עלות לקופה
גבוהה ביותר.
הודעה זו ,א כי נמסרה לנציבות הקבילות מבעוד מועד ,על ידי הגב' מיקי הלוי,
נציבת פניות הציבור של מכבי ,לא היה בה בכדי להקטי את הפגיעה במבוטחי
ולא בכדי לשכנע את הנציבה כי נית לראות בפעולה מעי זו כמוצדקת.
עד מהרה ,נתקבלו בנציבות הקבילות ,עשרות קבילות כנגד קופת חולי מכבי.
לאור רגישות הנושא ,והואיל ובחלק מ הקבילות דובר בנשי אשר החלו בביצוע
טיפולי ,וא על פי כ לא קבלו אישור מטע הקופה ,למימו המש הטיפול,
נעשה מאמ %גדול על ידי נציבות הקבילות לתת מענה מיידי לקובלי בנושא זה.
על פי חוק ,הזכאות לטיפולי הפריה חו %גופית ,כפופה להגבלה של שיקול דעת
רפואי ,הגבלה החלה בכל טיפול רפואי .בתקופת הביניי ,הזכאות לטיפול
הייתה מותנת ג בהגבלות שהונהגו בכל קופה במועד הקובע וזאת בהתא
לסעי )70ב( לחוק .במקרה של קופת חולי מכבי ,בהתא לסעי )70ב( ,חלה על
טיפולי אלו תקרה של  7מחזורי טיפול וגיל  47נקבע כגיל מקסימלי למת
הטיפול.
בהתא לאמור לעיל ,כל קבילה כנגד קופת חולי מכבי ,בגי אי מת אישור
לטיפולי הפריה חו %גופית ,למרות שנתקיימו התנאי האמורי של הקופה,
הופנתה להתייחסות הקופה .משלא נתקבלה תשובה חיובית מ הקופה ,נשלח
נייר עמדה ,מטע הנציבה אל הקובלי ,ע העתק אל הקופה ,בו נקבע כי
הקבילה מוצדקת ,וכי על קופת חולי לספק את הטיפול כמתחייב על פי החוק.
בנייר העמדה צויי) ,וזאת בהתא לסעי  45לחוק מבקר המדינה( ,כי אי
בטיפולה של נציבת הקבילות בקבילה ,בכדי למנוע מ הפוני כל סעד ,לרבות
פנייה לערכאות ,וכי הערכאה המוסמכת לדו בתחו זה הנה בית הדי האזורי
לעבודה.

2

ואמנ ,משלא פעלה הקופה בהתא לקביעתה של הנציבה ,פנו מבוטחות לבית
הדי לעבודה .נמסר לנציבה ,כי בתי הדי האזוריי לעבודה הוציאו צווי
זמניי ,שחייבו את הקופה לספק את הטיפול ונקבע מועד לדיו מאוחר יותר.
בכל המקרי עליה ידוע לנציבה ,התובעת קיבלה את הטיפול המבוקש והקופה
נמנעה מהמש התדיינות משפטית ע המבוטחת.
במסגרת הצמצומי של טיפולי ההפריה החו %גופית ,רוכז כל נושא הטיפולי
בהפריה חו %גופית ,בידי ועדה אחת ,אשר ישבה בהנהלת קופת חולי מכבי ,בתל
אביב .אל ועדה זו הוגשו כל הבקשות לטיפולי הפריה חו %גופית של המבוטחות.
בכל יו חמישי ,ישבה הועדה ונתנה לכל בקשה "ניקוד" .הניקוד נקבע על פי
הקריטריוני של :גיל האישה ,מספר הטיפולי שעברה ,נסיבות העניי ,והא
מדובר בטיפולי לצור ילד ראשו או שני .בשלב הראשו נדחו כל הבקשות
לילד שני ,ואישור הטיפולי נעשה במשורה .לבקשות לה נקבע הניקוד הגבוה
ביותר – נית אישור לטיפול ,שאר הבקשות נדחו לישיבת הועדה הבאה.
באופ זה ,לא נאמר למבוטחות ,כי לא יקבלו טיפול ,אלא נמסר לה ,לאחר
שהסני שלה ברר זאת ,כי בקשותיה נדחו לישיבת הועדה הבאה.
על פי מידע שנמסר לנציבות מטע הקופה ,לאחר תקופה ,בה אושרו בקשות על
פי מכסה של כ $10%מהפניות ,ולאור לח %אשר הופעל על הגורמי האחראיי
בקופה ,הוגדלה המכסה לכ $30%ואישורי ניתנו לכל אישה ללא ילדי ,ולנשי
אשר גיל עלה על  30שנה ,ג לילד שני.
במהל כל התקופה ,בה הגבילה קופת חולי מכבי ,את טיפולי ההפריה החו%
גופית ,קבעה הנציבה ,כי אי לקבל את דר פעולתה של קופת חולי מכבי ,וזאת
במיוחד במקרי בה הופסקו טיפולי הפריה לאחר שהוחל בטיפולי
ההורמונליי .קבילות בנושא זה המשיכו ונקבעו כמוצדקות.
לאור מדיניות קופת חולי מכבי ,שלא להשיב בשלילה לפניות ,לרבות פניות
מטע הנציבה ,אלא למסור כי הבקשה תופנה לועדה ,בעוד בקשות הלכו ונדחו
מישיבת ועדה אחת לבאה ,הודיעה הנציבה לקופה כי אי מת תשובה חיובית,
תראה כתשובה שלילית.
מצב הדברי השתנה לחלוטי לקראת סו שנת הדוח הנוכחי עת הפסיקה
הקופה את מדיניותה שתוארה לעיל ,בוטלו ועדת ההפריה החו %גופית ומנגנו
מת האישורי ,והוחל במת אישור לטיפול בהפריה חו %גופית לכל מבקשת.
אול ,אליה וקו %בה .קופת החולי המשיכה בהגבלה ,בקביעת התארי בו
אושר הטיפול לכל פונה .מקבילות המבוטחות עלה ,כי רוב האישורי ניתנו
לטיפול בתארי המאוחר במספר חודשי למועד המבוקש .פונות רבות מסרו כי
אושר לה טיפול רק בפברואר .1999
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עמדת הנציבה ,בסוגיית מועד הטיפול ,הייתה כדלקמ :בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי לא נקבעו מועדי מדויקי למת הטיפולי הכלולי בו ,יחד ע זאת,
סעי )3ד( לחוק קובע ,כי שירותי בריאות הכלולי בסל יינתנו תו זמ סביר ועל
פי שיקול דעת רפואי .מאחר והמועצה הלאומית למילדות גנטיקה ונאוטולוגיה
קבעה כי טיפול נאות דורש הפסקה של חודשיי – שלושה ,בי טיפול לטיפול,
נלקח קריטריו זה בחשבו בבדיקת הקבילות .ע זאת ,מקו בו המלי %רופא
מסיבות מיוחדות כי לא תתקיי הפסקה זו בי הטיפולי ,עמדת הנציבה הייתה
כי יש לפעול בהתא להמלצתו.
לאור האמור ,כל מועד לטיפול ,אשר נקבע באופ שאינו עומד במבח הסבירות
ו/או שלא בהתא להמלצת הרופא המטפל ,נקבע כי אינו עולה בקנה אחד ע
הוראות החוק .מבח זה ,שהוחל לגבי טיפולי ההפריה החו %גופית תק ונכו
לכל הטיפולי הכלולי בסל.
מ הקבילות שהתקבלו בנציבות הקבילות עלה כי במקרי רבי מועד הטיפול
אשר נקבע ,היה בלתי סביר ושלא בהתא להמלצת הרופא המטפל .בכל
המקרי האלו ,קבעה הנציבה כי הקבילה מוצדקת ועל הקופה להקדי את
מועד הטיפול למועד אשר נקבע בהתא לשיקול דעת הרופא המטפל.
יצויי כי החל מהחודשי האחרוני לשנת  1998נצפתה עלייה ג בקבילות
בנושא ההפריה החו %גופית כנגד קופות החולי האחרות ,בפרט כללית .מ
הקבילות נראה היה כי לאור פעולתה של קופת חולי מכבי החלו ג קופות
החולי האחרות בהקשחת המדיניות בנושא זה .למותר לציי כי קבילות אלו
קיבלו התייחסות זהה לזו שניתנה בקבילות נגד קופת חולי מכבי ,ולכל קובלת
אשר פנייתה נמצאה מוצדקת נשלח נייר עמדה ,בהתא.
עקב המהל בו נקטה קופת חולי מכבי ,והסערה הציבורית אשר חולל ,ולאור
רגישות הנושא ,ער מר יהושוע מצא ,שר הבריאות דאז ,ישיבה דחופה בעניי,
אליה זומנו נציגי הקופות ,נציגי ציבור ,בכירי משרד הבריאות ,ומומחי בתחו.
שר הבריאות הודיע כי בהתא להוראות החוק ,הקובעות כי טיפולי הפריה חו%
גופית יינתנו בכפו לשיקול דעת רפואי בלבד ,ע הסתיי תקופת הביניי ,אי
להגביל טיפולי אלו בהגבלות מנהליות .השר מינה ועדה של מומחי שנתבקשה
להמלי %על קריטריוני רפואיי למת הטיפול ולמסור המלצותיה עד ה.$1.1.99
ב $31.12.1998נמסרה לשר הבריאות חוות דעת מטע הוועדה אשר מינה )להל
ועדת  .(IVFלאור חשיבותה של חוות דעת זו ,אשר חוללה מהפ בתחו ההפריה
החו %גופית ,ולאור משמעות של המלצות אלו על כלל ציבור המבוטחי
הנזקקי לטיפולי הפריה חו %גופית ) (IVFבישראל ,מובא ציטוט מלא של
המלצות הוועדה בנספח מס'  10לדוח.
בהמלצות הוועדה ,על א הקריטריוני והסייגי הרפואיי אשר נמנו בה,
נקבעו מעט מאוד הגבלות למת טיפול זה .נמסר לנציבה כי ע אימו %המלצות
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אלה ,והפיכת להלכה לחלק מהחוק ,הפכה מדינת ישראל למדינה בה נית
המימו הממלכתי הנרחב ביותר לטיפולי הפריה חו %גופית.
אימו %החלטות ועדת ה ,IVF$נעשה בצורה אשר ,בלשו המעטה ,נית לכנותה
בלתי מסודרת .נושא ההפריה החו %גופית והשינויי אשר התחוללו בתחו זה,
לרבות מנוי ועדת ה ,IVF$נדונו בעיתונות חדשות לבקרי .יחד ע זאת באשר
להמלצות הועדה לא נמסר כל פרסו רישמי .מדי יו "הוצפה" הנציבות בפניות
בכתב ובטלפו ,של מבוטחי ,אשר בקשו לדעת מה הוחלט בועדה ומהי עמדת
משרד הבריאות .דא עקא ,לנציבות הקבילות לא נמסרו בשורות .כל שהיה ידוע
לנציבות הקבילות היה ,כי תקופת הביניי לא הוארכה ומשכ אי הקופות
רשאיות להגביל את מת השירות מכח סעי )70ב( ,כפי שהיה מותר לה
בתקופת הביניי.
משפורסמה בעיתונות כתבה בה נטע כי שר הבריאות אימ %את החלטת הוועדה
החו %גופית ,נעשתה פניה טלפונית מטע הנציבות ללשכת שר הבריאות .לפניית
הנציבות נמסרה )בטלפו( התשובה ,כי אמנ שר הבריאות אימ %את החלטות
הוועדה.
בהתא לאישור מלשכת השר ,מסרה נציבת הקבילות לכל הפוני לנציבות ,את
המלצות הוועדה ובכל המקרי בה קופ"ח לא סיפקה טיפולי  IVFלזוגות אשר
עמדו בקריטריוני שנקבעו – הקבילה נקבעה כמוצדקת.
תחילה ,ובאופ מוב ,הלינו קופות החולי על כ  ,כי לא פורס אישור רשמי
לאימו %החלטות הוועדה .ע הזמ ,קבילות המבוטחי בנושא הפסיקו ונמצא
כי קופות החולי קיבלו עליה את הדי .יש לציי לשבחה של קופת חולי
מכבי כי הייתה הראשונה אשר הזדרזה והודיעה למבוטחיה כי היא מאמצת את
המלצות ועדת ה ,IVF-ונוהגת לפיה.
בהמשכה של שנת  , 1999ע קבלת המלצות הוועדה ,ניכרה ירידה דרסטית
בקבילות בנושא ה .IVF-למעשה ,עיקר הקבילות בתחו זה ,לא היו בדבר אי מת
טיפול אלא בנושאי נלווי כגו :בחירת נות השירותי ,הדרישה להמציא את
תוצאות הטיפול הקוד וכו' ,ואילו הקבילות לגבי אי מת הטיפול הלכו ופחתו.
נראה ,כי בהמלצות הוועדה נמצא הפתרו לנושא רגיש זה .אי לנציבה אלא
לייחל כי פתרונות מעי זה )לאמור :מת טיפול בהתא לקריטריוני רפואיי
בלבד אשר נקבעי ע"י ועדה מקצועית( והתקציב הנדרש לכ  ,יימצאו לגבי כל
התחומי הרבי אשר בה קיי צור בכ .

.2

תרומת ביצית

בהתא לסעי )6ד( לתוספת השניה לחוק ,חייבת קופת חולי במת טיפולי
הפריה חו %גופית ובמסגרת זו היא חייבת בתרומת ביצית למבוטחות הקופה
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הנזקקות לכ  ,בהתא לשיקול דעת רפואי.
נושא ההפריה החו %גופית מוסדר בתקנות בריאות הע )הפריה חו %גופית(,
התשמ"ז – .1986
בסעי  4לתקנות הנ"ל נקבע כי:
"נטילת ביצית תעשה רק מאישה שהתקיימו בה כל אלה:
היא נמצאת בטיפול רפואי עקב ליקוי פוריות;
.1
רופא אחראי קבע כי יש בנטילת הביצית משו קידו הטיפול בה" .
.2
תקנה זו ,גורמת לקושי רב בהשגת תרומת ביציות .שכ רק נשי העוברות טיפול
הפריה חו %גופית רשאיות לתרו ביציות א אלו אינ ממהרות לתרו
ביציותיה ,מחשש שיזקקו לה.
לאור קושי אינהרנטי זה ומצוקת של נשי אשר נזקקו לתרומת ביצית ,פנתה
הנציבה למנהלי מחלקות נשי ויולדות בבתי חולי ציבוריי שוני ,לש
קבלת חוות דעת בנושא.
ד"ר חיי יפה ,מנהל מחלקת נשי ויולדות בבית חולי ביקור חולי בירושלי
הסביר בחוות דעתו ,מה ,$4.6.1998כדלקמ:
".1

נושא תרומת הביציות הינו כאוב ביותר .התור ארו והתסכול עצו.
הדבר נובע מעליה רבה בביקוש בתרומת ביציות מצד אחד ,ומהחוק
המאפשר רק לנשי העוברות הפריה חו %גופית .לתרו ביציות ,מצד שני.
נשי העוברות הפריה חו %גופית ולה ביציות רבות אינ ששות לתרו
ביציות .לכ שתי סיבות:

.2

א.

נפשית.

ב.

נית היו להקפיא עוברי .כל הביציות העודפות שעוברות הפריה,
מוקפאות .אחוז ההריונות מעוברי מוקפאי עלה מאד בשני
האחרונות ולכ אישה שלה עוברי מוקפאי לא צריכה לעבור את
דר הייסורי של הפריה חו %גופית והיא פשוט מגיעה בזמ שנקבע
ומקבלת את העוברי המוקפאי ולכ המוטיבציה לתרומה עוד יותר
קטנה.
חלק לא מבוטל של נשי העוברות הפריה חו %גופית מגיעות לתהלי
הטיפול בגיל מבוגר וממילא ,בציר הביציות נמו ואינו מספיק להפריש
ביציות לתרומה".

בדומה לד"ר יפה ,כל מנהלי המחלקות אליה פנתה הנציבה ,העידו כי כמעט
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ולא מתבצעות תרומות ביציות במחלקותיה וכי הסיבה לכ נעוצה באילוצי
התקנות .פרופסור צ .ב רפאל ,מנהל אג נשי ויולדות במרכז הרפואי רבי
הרחיב וחיווה את דעתו ב:$15.6.1998
"…הערכתי שרק ל $20%מהנשי יש מספיק ביציות לתרומה וכ ,שפחות
מ $10%מה מסכימות לתרו .לפיכ  ,בסה"כ פוטנציאל התרומה הינו של 2%
מהנשי.
המצב כיו ,שברוב המחלקות הציבוריות באר %אי מבצעי תרומות ביציות
כלל ועיקר ובמספר קט של מחלקות מבצעי מחזורי בודדי בכל שנה ,שאינו
עונה על הביקוש.
מאיד  ,ביחידות ההפריה החו %גופית הפרטיות ]ההדגשה אינה במקור – ק.ר[.
אסותא ,מדיקל סנטר )הרצליה( ,מדיקל סנטר )חיפה( ואלישע )חיפה( ,נעשות
תרומות ביציות ,א ג ש יש תורי לקבלת תרומה בי  3$6חודשי.
בעבר עד  ,1992$3היו תרומות ג בבתי חולי ציבוריי ,ולמעשה רוב התרומות
בוצעו ש .בשני הה היה מקובל לגבות כס מנשי מטופלות ה כתרומה או
כהשתתפות עצמית בטיפול .נשי שתרמו ביציות קיבלו פטור מתשלו .מאז,
הפריה חו %גופית בבתי חולי ציבוריי ממומנת כולה מכספי המבוטחי וחל
איסור לגבות כל תוספת מחיר מהאישה ,לפיכ לתורמת אי כל תגמול על רצונה
הטוב.
ברור שתרומת ביציות כמו כל תרומה אחרת ,תלויי ברצו טוב ואי בכמה
מאות שקלי בכדי לגרו לנשי לתרו .א מסתבר שחוסר היכולת המוחלטת
של המערכת הציבורית לתגמל נשי אלה ,הביא לכ שפסקו התרומות כמעט
לחלוטי .מאיד  ,במערכת הפרטית נשי משלמות תמורת הטיפול ממאות ועד
אלפי שקלי כהשתתפות עצמית בטיפול )מעבר לתשלו הקופה המבטחת( נשי
שתורמות ביציות זוכות להנחה בטיפול ועובדה זו מסבירה מדוע במערכות
פרטיות לעומת הציבוריות יש ביציות לתרומה )א א בחסר רב(.
אכ ,יש כא בעיה עקרונית .ייתכ ויש לקבוע בתקנות משרד הבריאות אופציות
נוספות לתורמות או לקבוע תגמול )"אינסנטיב"( כמו בתרומת זרע .אגב ,הקופות
כול )כולל כללית( מודעות למצב ענייני זה ומממנות לכל אישה טיפולי הפריה
חו %גופית מתורמת בסקטור הפרטי".
פרופסור יור בייט ,מנהל מחלקת נשי ויולדות בבית חולי מאיר ,א הוא
כתב לנציבה כי קשה להשיג ביציות לתרומה .הפרופסור דיווח כי בשנת 1996
בוצעו בבית החולי מאיר רק שישה מחזורי טיפול בה בוצעה תרומת ביצית,
ב $1997שמונה מחזורי ואילו ב $1998מחזור טיפול אחד בלבד.
פרופ' שנקר ,לשעבר ,מנהל מחלקת נשי ויולדות ,בבית החולי הדסה עי כר,
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כתב לנציבה כי:
"…יש קושי באר %ובעול להשיג ביציות לתרומה ,בהתחשב בעובדה שהנטיה
לתרו ביצית היא קטנה וכ שלא נית להקפיא ביציות למרות שיטות
ההקפאה המפותחות של עוברי.
לאור זאת ,ג במסגרת הציבורית שלנו אפשרותנו להשיג ביציות לתרומה היא
מוגבלת ביותר ורק מספר בודד של נשי זוכות לטיפול בתרומת ביצית ,א כי
מרכזנו היה הראשו בעול שפיתח שיטת טיפול זו לפני  14שני.
למיטב ידיעתי בעיה זו קימת בכל יחידות ההפריה החו %גופית באר .%יתכ
שיחידות במכוני פרטיי משיגות את הביציות לתרומה בדרכי אחרות אשר
אינ תואמות בדיוק את תקנות משרד הבריאות"
פרופסור נרי לאופר ,מנהל מחלקת נשי ויולדות ,בבית החולי הדסה עי כר,
כתב ב:$7.6.1998
"…כידוע ל  ,אנו היינו הראשוני בעול שתארו השיטה לתרומת ביצית,
אול במש השני ,חלה ירידה הדרגתית עד כמעט "אפס" תרומות ,בגלל
אילוצי התקנות .אינני יודע מה שיטת ההתרמה במרכזי הפרטיי "אסותא"
ו"הרצליה" אבל ,העובדה היא ,שמצאי הביציות ש גבוה .כדי לשנות את
המצב ,יש לשנות בדחיפות את התקנות כ שנית יהיה לקבל תרומת ביצית ג
מנשי שלא עוברות הפריה חו %גופית למטרות טיפול בעצמ .בצרפת למשל,
כל אישה הזקוקה לתרומת ביצית ,מופיעה ע תורמת מתאימה )בת משפחה,
חברה וכד'( ,התורמת נותנת ביציות למאגר כולל ואילו האישה מקבלת תרומה
אנונימית מתו מאגר זה .על ידי כ  ,נשמרת ג האנונימיות של התורמת וג
דואגי למצאי ביציות לפי הנדרש.
לסיכו ,החסר בתרומת ביציות נובע מתו אילוצי התקנות והצורה היחידה
לפתור את המצב היא על ידי שינוי התקנות .אני מקוה שיחד ע היועצת
המשפטית של משרד הבריאות גב' היבנר ,נוכל לשנות את התקנות בפרק זמ
סביר".
פרופסור לאופר מסר כי לאחר פרסומה של כתבה בעיתונות בנושא זה בה דווח
כי מבוטחי חשוכי ילדי נאלצי לסוע לקפריסי לצור קבלת תרומת ביצית,
פנה ליועצת המשפטית למשרד הבריאות בבקשה לפעול בדחיפות בעניי זה
בטר יהיה צור לעמוד בפני תגובה נסערת של נשי והדברי יתפתחו לכלל
משבר .פרופסור לאופר הדגיש כי "שליחת נשי לקפריסי לתרומת ביצית
כאלטרנטיבה לחוסר ביציות באר ,%אינה מכבדת את הרפואה הישראלית וזאת
בלשו המעטה".
מקבילות אשר נתקבלו בנציבות הקבילות בכתב ובעיקר בטלפו ,עלה כי אכ,
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כמעט ולא נית לקבל תרומת ביצית במגזר הציבורי ולכ נאלצו הנשי אשר
נזקקו לתרומת ביצית ,לפנות למגזר הפרטי .במקרי אלו אכ קבלו המבוטחות
התחייבות כספית לטיפולי במגזר הפרטי אול ככלל הדבר היה כרו
בהשתתפות עצמית גבוהה .בחלק מהמקרי נתקלו המבוטחות בקשיי רבי,
בטר נתקבל מקופת החולי האישור המבוקש לכל טיפול.
עמדת הנציבה
הנציבה מצביעה על הצור בשקילה מחודשת של הנושא ,לאור ההשלכות
הקשות אשר התקנות בנושא זה יצרו .כמו כ מצביעה הנציבה על הצור להגביר
את הפיקוח על הגופי העוסקי בתרומת ביציות.
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