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בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 1994-להלן – החוק העיקרי( ,אחרי
סעיף 21א יבוא:

 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
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")21ב(

שירותי הרפואה המונעת המנויים בתוספת השלישית בסעיף

)(4) ,(2) ,(1)1א( עד )ד( ,יינתנו בידי משרד הבריאות".
תיקון סעיף 69

.2

בסעיף  69לחוק העיקרי -
) א(

בסעיף קטן )א( המילים "בין באמצעות ובין באמצעות נותני שירותים

או רשות מקומית" -יימחקו ,ובמקום "ובאישור הממשלה" יבוא "ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות.".
) ב(

בסעיף קטן )א (1לחוק העיקרי ,במקום "יינתנו בידי משרד הבריאות,

בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשויות מקומיות" יבוא "יינתנו
כאמור בסעיף )21א (1בידי משרד הבריאות.".

דברי הסבר

שירותי הרפואה המונעת הם מהשירותים החשובים ביותר שמעניקה המדינה לתושביה.
עבודות רבות בארץ ובחו"ל ועמדות המומחים בתחום מצביעות על כך שישנה חשיבות עליונה
להשארת הטיפול בנושא הרפואה המונעת בידי המדינה ,הן בפן האחריות והן בפן מתן השירות בפועל.
בשנים האחרונות מתפתחת מגמה לפיה יש להפריט שירותים אלו ולהעבירם לגופים תחרותיים
ולעיתים אף לגופים פרטיים .לכך יש השלכות קשות על הבריאות ועל החברה.
לפיכך ,מוצע לקבוע כי המדינה ,באמצעות משרד הבריאות ,יהיה הגוף המעניק בפועל את השירות
המונע וזאת על מנת לשמור על מחויבות המדינה לתושביה ,מחד ,ועל היענות מכסימלית ואיסוף מידע
ברמה הלאומית ,מאידך.
עוד מוצע כי הסדרים שונים הקיימים היום ,ביחס לשירותים הניתנים על ידי רשויות מקומיות ו/או
קופות חולים – ימשיכו להתקיים במתכונת הנוכחית.
הסבר על ההצעות לתיקון סעיפי החוק:
פרק ה' )להלן" :הפרק"( לחוק עוסק ב"מתן שירותי בריאות" ובמסגרתו הוחרגו במפורש שירותי
הבריאות לתלמיד כשירותים שיינתנו בידי משרד הבריאות.
הוספת סעיף )21א -(1בסעיף  21מוצע להוסיף את סעיף )21א (1על מנת לשמור על הקוהרנטיות של הפרק
ולהחריג גם את שירותי הרפואה המונעת תחת פרק זה.
תיקון סעיף  -69סעיף  ,69המצוי תחת פרק "הוראות מעבר" ,מאפשר העברה של שירותי הבריאות
שניתנו לפרט על ידי המדינה  -באמצעות החלטת ממשלה – לקופות החולים .תחת פרק זה ,הוצאו
במפורש שירותי הבריאות לתלמיד כמפורט בסעיף 21א ]סעיף ) 69א.[(2
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בדומה ,מוצע להוציא במפורש את שירותי הרפואה המונעת כפי שהם מפורטים בסעיף )21א (1המוצע
להלן
כמו כן ,נמחקה מסעיף ) 69א( התיבה "בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשות מקומית" ,על
מנת שלא להשאיר פרצה בחוק להעברת שירותים ,לגופים אחרים וזאת בד בבד עם ההוצאה המפורשת
של שירותי הבריאות לתלמיד ושירותי הרפואה המונעת.
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