
                        

  

 2021אוגוסט  09 תאריך:
 0174-2021 סימוכין:

 לכבוד
 ח"כ מיקי לוי 

 יו"ר הכנסת
 

 שלום רב, 
 

 חשש לפגיעה קשה במערכת הבריאות במסגרת הצעת חוק ההסדרים  הנדון:

 ואת הצעת חוק ההסדרים לשנים אלו.  2021-2022כידוע לך, השבוע אישרה ממשלת ישראל את הצעת התקציב לשנים  

שמקומן אינו בחוק הסדרים בה  מדובר בהצעת חוק הסדרים חריגה הן בהיקפה, הן בחומרתה והן במספר ההצעות  
 מסודר ונפרד, תוך קיום דיון ציבורי ופרלמנטרי ראוי לגביהן.  אלא בהליך חקיקה

 הרפואי:הצעות מבין שלל הצעות שיפגעו במערכת הבריאות, במטופלים ובצוות  לושאבקש להפנות את הזרקור לש

", מוצע )בין היתר( 2025עד    2021לשנים    הסדרת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, בפרק "ראשית
   )ג( להצעה(.1לקבוע הסדרים מרחיקי לכת בנושא אשפוז הבית )סעיף 

בית בנושא אשפוז  רבות  תומכת  אי    , ההסתדרות הרפואית  יעצים את  נכון  מבנה  מורכב שללא  בנושא  מדובר  אולם 
שוויון בבריאות ויסייע בעיקר לשכבות החזקות על פני השכבות המוחלשות. כמו גם ללא בניית מסגרת מתאימה הוא  ה

   פול הרפואי ובכך לפגום באיכות הטיפול.י עלול לדחוק את השחקנים לא להשקיע מספיק בט

ת היא על ידי יצירת הסכמה בין הצוותים הרפואיים ולשם כך המכון לאיכות ברפואה של הדרך הנכונה לבצע אשפוז בי 
על דעת שני    , הר"י הציג נייר עמדה הקובע את המבנה הנכון והשיתוף המוצע בין רופאי המשפחה לרופאי הפנימיות

יות נכונה בין בתי החולים  לא, חלוקת אחר  לו מקרים מתאים אשפוז בית ובאי  לוהמקצועות, כמו גם הנחיות ברורות באי
קופות החולים ובתי החולים, של התגמול    ,לקהילה, לכך יש להוסיף הסדר כלכלי נכון, מקובל על דעת כל השחקנים

 הרצוי מהמדינה לאשפוז בית או לאשפוז בבית חולים בהתאם להוצאות ובהתאם לתמריץ הנדרש. 
 

נותן מענהה  לעומת זאת, בהצע הוא מדבר על הסכם בין בתי חולים    .לכל הדברים הללו  נקבע הסדר פשטני שאיננו 
לו לא,  י לקופה בלי שמשרד הבריאות קבע את הקריטריונים לאיכות טיפול, לאותם מקרים בהם מתאים האשפוז ובא

בלי שנעשתה מלאכת מחשבת מהי העלות המתאימה לכל אחד מהאשפוזים, בלי שממשלת ישראל נתנה את דעתה על  
נפשות לאשפוז    10מ"ר עם    70בית כדי לאפשר אשפוז בית. אין דומה אשפוז בבית בבני ברק של  התשתיות הנדרשות ב

 נפשות. 4מ"ר עם  200-ברמת אביב ג' ב
 

אנו חוששים כי החדרת מודל אשפוז בית לא נכון יחמיץ את ההזדמנות שנתנה במגפת הקורונה לקדם נושא חשוב זה 
א מורכב שדורש דיון מעמיק בוועדה הרלוונטית בכנסת, ולא כזה שיכול  מדובר בנוש  וישיג אותנו אחורה שנות דור.

 לעבור כחלק מחוק הסדרים. זו עלולה להיות בכייה לדורות.
 



                        

  

הנהלות בתי החולים או קופ"ח לא יעמדו בכללי ההתחשבנות  אם  כי  קובעים    (9)ח–ו  (8)ח  סעיפים, באותו פרק,  שנית
ווהתקציב של דרישת האוצר יחולו שורה של סנקציות שמשמעותן   פיטורין של  אף  פגיעה קשה בציבור המטופלים 

גם הצעה קיצונית מעין זו דורשת ליבון מסודר בוועדה, אינה נוגעת ישירות לנושא התקציב ואין מקומה    ההנהלות.
 ער הצפוף של חוק ההסדרים. במעבה הי

 
" מוצע לקבוע היטל  חיזוק מערכת הבריאות הציבורית תוך גילום ההשפעות של המערכת הפרטית, בפרק "שלישית

על כל פעילות במסגרת רפואה פרטית, לרבות ביטוחים משלימים )"שב"ן"(. זוהי פגיעה קשה ביותר  10-30%בגובה של  
וב הביניים  בשכבות  בעיקר  המוחלשות.  במטופלים,  או שכבות  הפרטיים  לביטוחים  נזקקים  המטופלים  אחת  לא 

שאינם ניתנים    ,עדשה לעין  כגון  , נים כדי לקבל אביזרים הנמצאים בשורה הראשונה של הטכנולוגיה הרפואית"לשב
הגבוה  המדינה מסרבת להשקיע את הכספים הנדרשים כדי לתת לציבור טפול רפואי מהסטנדרט  שבסל התרופות מאחר  

דוגמה אחת לכך היא ניתוח קטרקט, שלעתים דורש המתנה של חודשים רבים ואף שנים במערכת הציבורית,    ביותר.
אך מוצע בטווחי זמן סבירים במסגרת השב"ן בבתי החולים הפרטיים של הקופות. פגיעה באפשרות של קשיש לבצע 

נוספים ללא מאור עיניים וסיכון לפגיעות קשות  את הניתוח באמצעות השב"ן, משמעותה לגזור עליו חודשים רבים  
 נוספות בשל קוצר ראייתו.  

 
ברור לכולנו כי ההיטל הזה יתגלגל מהר מאוד על כתפי המטופלים, הוא יהווה בפועל העלאת מס בריאות ואף חמור  

 מכך מניעת צריכת שירותים נזקקים דווקא בעת הזו.
 

ני פונה אליך בקריאה להפעיל את סמכותך ואת כובד משקלך ולמנוע את כידוע, הצעות אלה עושות כעת דרכן לכנסת. א
 . הפגיעה הקשה במערכת הבריאות שאותה האוצר מבקש לבצע כמחטף

 

 בברכה,                                                                                            

 ציון חגי פרופ' 
  דרות הרפואית בישראל ההסתיו"ר  

 
 

 ים: העתק
 כ"ל הר"י נעו"ד לאה ופנר, מ 

 ציבורית, הר"י עו"ד מלכה בורו, ראש האגף למשפט ומדיניות 
  

 


