
 

 

   שבט תשפ"ב "אכ
   2022ינואר  23 ראשון  

   -עדת סל התרופות עניין ות החולה בעמדת האגודה לזכויו 

 24/1/2022ביום  לקראת דיון בוועדת הבריאות

 רקע  .1

, קובע את כללי לחצו לקישור()  משרד הבריאותנוהל עדכון סל שירותי הבריאות של   .1.1
 ועדת סל הבריאות.עבודת 

חברי הוועדה   18ב' לנוהל קובע את הרכב של   5סעיף    -  הוועדהוחברות  הרכב חברי   .1.2
הר"י(  4  -כלהלן:   נציג  )ובהם  האוצר   4,  רופאים  ממשרד  חלקם  )בפועל  כלכלנים 

ציבור )בהם מומחה מתחום האתיקה(,   4נציגי קופות,    4ומשרד הבריאות(,   נציגי 
 , יו"ר הוועדה. ראש המינהל לטכנולוגיות במשרד הבריאות

כי הוועדה תמונה מעת לעת על ידי שר א' קובע 5סעיף   -  הוועדהוחברות מינוי חברי  .1.3
   .הבריאות ושר האוצר

 בקרה על מימוש הזכאות לטכנולוגיות החדשות שנכנסו לסל - 'סוגיה א .2

החל מסיבות טכניות )כמו במקרה   לעיתים יש קשיים בהכנסת טכנולוגיות חדשות לסל .2.1
את הטיפול במסגרת אשפוז יום    הכרחי להעניקהתברר כי  בו    ספברטוהתרופה  של  

בלבד(, אי בהירות לגבי כללי הזכאות בהכנסה לסל ופרשנות שונה של כל קופה לכלי 
 הזכאות. 

מלעיתים   .2.2 מהותי  באופן  שונה  בטכנולוגיה  המשתמשים  מספר  של  האומדן  ן  הצפי 
 עדת הסל. ו שנקבע כבסיס בתקצוב

נכנסת הטכנולוגיה לסל    הלכן קיימת חשיבות לקיים מעקב צמוד בשנה הראשונה שב .2.3
המטופלים  כי  ולוודא   לרשות  עומדת  הטכנולוגיה  להאהזכאכן  המלצת   ים  פי  על 

 . ההוועד

אופן מימוש הזכאות של הטכנולוגיות   נהל מעקב אחרימשרד הבריאות  –הצעתנו   .2.4
בחלוף ו  חודשים לכניסה לסל  6בחלוף    –החדשות בשתי נקודות זמן ראשוניות  

 .  חלוף שנתייםב -בנוסף ו - שנה

את  ה הן  יכלול  ומעקב  הטכנולוגיה  את  ספקי  בהחולים  קופותהן  כולל  דיקת , 
המפרטת את כללי הזכאות לטכנולוגיות  מערכת הזכאות של כל קופה )מערכת  

 . הכלולות בסל הבריאות(

  דחיית מועד הכניסה לסל של הטכנולוגיות החדשות ו  מינוי הוועדה – גיה ב'סו .3

יש   .3.1   8כיום אחת לשנה מתקיים הליך של מינוי חברי הוועדה, כאשר בד"כ בוועדה 
נבחרים מחדש   10  -  ו    משרד הבריאותו  קבועים המייצגים את הקופותות ונציגים  נציג

 מידי שנה )חלקם חידוש חברות משנה קודמת(, ביניהם היו"ר. 

דיוניה ה"חדשים", מביא לכך, שהוועדה מתחילה את  והנבחרות    הליך מינוי הנבחרים .3.2
מאוחר וכפועל יוצא המלצותיה נכנסות לסל רק במהלך השבוע האחרון של ינואר ולא 

 לינואר, כפי שנדרש. 1ביום 

טכנולוגיות    850ועדה "חדש" נדרש לעבור על ספר עב כרס הכולל  יתרה מזאת, חבר   .3.3
, מצב שעלול להשבית אותו מכל פעילות (2022וללמוד להכיר כל אחת מהן )בוועדת  

לאנשי הציבור בוועדה יותר  כפועל יוצא מכך, קשה  אחרת במהלך תקופת הדיונים.  
הם חילוקי דעות עם אנשי מערכת לתרום כנדרש מהם, בעיקר במקרים שבהם יש ל

 . , בנושאים המועלים לדיוןוהוותק שלהם בוועדה  הבקיאים, מתוקף עבודתם  הבריאות
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ותיק, מכיר חלק ניכר מהטכנולוגיות הנ"ל שהוגשו בשנים הקודמות ועדה  בעוד שחבר   .3.4
 .ולכן יש לו עדיפות משמעותית על פני החברים ה"חדשים" 

אוצר / קופות חולים(   /  ם עובדי משרד הבריאותחברי הוועדה )שאינ  –  הצעתנו .3.5
  שנים. 4יקבלו מינוי לתקופה של 

כי יש להקפיד על לכלול בוועדה גם נציג לארגוני חולים ו  כי אנו רואים חשיבות   נוסיף
 ., כפי שקובע הנוהללהסתדרות הרפואית ה/ציגמינוי נ

 אין אפשרות להוסיף טכנולוגיות לסל במהלך השנה  –' ג סוגיה .4

הן .4.1 לסל  שנכנסות  מהטכנולוגיות  דהיינו    כרבע  עלות",  כל "ללא  קיבלו  לא  הקופות 
 .תוספת תקציב בגין הוספתן לסל

חלק מטכנולוגיות אלו, ניתן היה לקבל החלטה במהלך השנה, אבל בהליך הנוכחי  ל  ע .4.2
 . אין אפשרות כזו

א  –  הצעתנו .4.3 לעכב  שלא  מנת  תרופותעל  הכנסת  עלות"  ת  יש "ללא  לאפשר   , 
הוסיף לסל טכנולוגיות  במטרה לדיונים נוספים במהלך השנה,    1-2לוועדה לקיים  

 ללא תוספת עלות 

 

 

 

 ,בברכת בריאות

 יסמין ענבר, מנכ"לית                    יו"ר , ליק בן יעקבשמו

 האגודה לזכויות החולה                   האגודה לזכויות החולה


