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1122מאי21:תאריך
 272-1122:סימוכין


 לכבוד

 
 מר יאיר לפיד

 שר האוצר
 

גזירותחדשותבטיוטתחוקההסדריםבנוגעלרפואהפרטית

 בדחיפות מבקשיםלפנותאלייך והמצויותבעניאנו הצעותבפרקהבריאותבחוברתהמחליטיםשהופצהלעיוננו שתי ין
":1122-1122קביעתכלליהתחשבנותביןקופותהחוליםלבתיהחוליםלשנים"תחתהכותרת

 ניתוחיתלמוסדותרפואייםפרטיים-קביעתתקרתהכנסהמפעילותאשפוזית .2
שאינהכלולהבתשלוםשמקבלמוסד,שירותרפואישלרופאאיסורעלמוסדרפואילאפשרבתחומומכירהשל .1

(ביטולפרקטיקהפרטיתהלכהלמעשה)רפואיממקבלהשירות

בהעדר של תשתית עובדתית ומקצועית מתאימה , ללא כל דיון, אנו מבקשים למחות על המתכונת בה מועלות ההצעות
מדובר בנושא מורכב וכבד הנוגע בהשפעות הגומלין  .ובלא בחינת חלופות להשגת היעדים אותם מבקש אגף התקציבים

אין לנו כל . במסווה של נושא מקומי אשר כל עניינו מוסדות הרפואה הפרטיים, שבין רפואה ציבורית ורפואה פרטית
 .ספק כי לא ניתן לבצע מחטף לנושא שכזה במסגרת חוק ההסדרים

.במקוםלרומםאותה,הציבוריתבישראלאנוסבוריםכיההצעותהללותפגענהפגיעהקשהברפואה

.לאנראהכיישבהצעותבשורהכלשהיבכלהקשורלהשקעהנוספתברפואההציבוריתאובחיזוקפוזיטיבישלה,ראשית

.כברברורכיההצעותתבאנהלהארכתהתוריםבמוסדותהרפואההציבוריים,שנית

והרווחיותימשיכולהתבצעבמסגרתהרפואההפרטיתניתןלהביןכברכיוםכיהפרוצדורותהקלות,שלישית

בימים אלה הכריזה שרת הבריאות הנכנסת על הקמתה של ועדה ציבורית אשר תבחן ותעמיק בכל נושא , זאת ועוד
ואך מתבקש כי נושא זה שהוא בעל השלכות מכריעות על כל מערכת הרפואה הציבורית יידון , הרפואה הציבורית

  .במסגרת ועדה זו

:הלןנביאאתתמציתהתייחסותנול

:קביעת תקרת הכנסה -הצעה ראשונה 

הרפואי .2 קביעתתקרתהכנסהלמוסד ביתחוליםפרטי, ובענייננו תביאלכךשהואיוגבלבמספרהפרוצדורות,
,כשהמוסדיגיעלתקרתההכנסההמותרתלול,תחתהמגבלההחדשהשתרחישאחדהוא.שיכוללבצעמדישנה

מטופליםשיפנו,שהואשרירותי,ייווצרמצבאבסורדיבובמועדמסויםבשנה.לאיוכללהמשיךולבצעניתוחים
הניתוחלביתהחולים שלהםבביצוע הצורך התעורר בו המועד רקבשל טיפול לקבל יוכלו לא לכך. ,בהמשך

.עלמנתלהקדיםמטופליםאחרים,תןרותמהרככלהנימטופליםיבקשולבצעאתהפרוצדו
 

רווחים .1 אתהפעילותשלהםכךתוצאהנוספתתהאמשהתקרהמבוססתעלהכנסותולאעל שמוסדותינתבו
.ללאקשרלדחיפותאולהכרחהרפואי,שתבוצענהפרוצדורותאשרמניבותלהםאתשיעורהרווחהגדולביותר

לברורימשי אלצו , ייפגעו חשוב או דחוף לניתוח זקוקים אשר החולים רווחיםדווקא בהכרח מניב שלא אך
.למוסד

 
הציבוריים .2 החולים בתי על עומס יצירת תהא האמור של מיידית תוצאה יקרים, ניתוחים והסטת ,לעיתים,

.לעיתיםמצילותחיים,תוצאתהמשךצפויהלהיותדחייהשלפרוצדורות.למערכתהציבורית,הפסדיים
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בהמשךלכך .2 ל"מישידומשגתיבצעאתהפעולותהכירורגיותהאלובחו, הניתובלאיהיהלמערכתהציבורית.
הלכה,בכך.יתבמסגרתבתיהחוליםהציבורייםוהעדרשלמתןשירותירפואהפרט,לאורהעומסבשעותהיום

מגווןרחבמאודשלאוכלוסיות,כיוםמציאותב)למעשהחוסרהשוויוןביןהעשיריםוביןמעמדהבינייםיועמק
.(מסתייעבשירותיםהניתניםבבתיהחוליםהפרטיים

 
בתיהחוליםהציבורייםכתוצאהמהעדריכולתםשלבתיהחוליםהפרטייםלבצעבשלהעומסהגדולשייפולעל .5

החוליםהפרטיים,פרוצדורות יותרלבתי גדול תקציב יידרשכמובן החול. הציבורייםיהיהיםהעומסעלבתי
.מהשיחייבהגדלתהמימוןעלידימשרדהאוצר,היקרותשבמקריםרביםהןהפסדיותדווקאבפרוצדורות

 
ה .2 במדינות למקובל בדומה בריאות על הציבורית ההוצאה את להגדיל תחליט שהממשלה ,OECD-במקום

.אתההוצאההפרטית,עלידיקביעתתקרהלהוצאות,ההצעהמבקשתלצמצםבאופןמלאכותי
 

במדינותתלהגבלתהרפואההפרטיתבאופןזהלאידועלנועלדוגמאו.מדוברברגולציהחסרתתקדיםכינדגיש .7
(.גםכאשרישרגולציהמסויימתהיאשונהבמהותהומצומצמתבהיקפהמזוהמוצעתכאן)אחרותבעולם

 
 .8 נכתבה אלינו שהועברה המחליטים הצעת בין דיון הרלבנטייבלא הממשלה םמשרדי הגורמים, שמיעת בלא

עלאףשישבהכדילשנותאתדרךעיסוקםשלרופאיםואתדרךפעולתםשלבתיהחוליםולפגוע,הרלבנטיים
הםמעונייניםועלבסיסזכותשניתנהלהםעליסוד בו בזכויותיהםשלהמטופליםלקבלאתהטיפולהרפואי

.ביטוחרפואישרכשו
 

  :איסור על מוסד רפואי לאפשר בתחומו מכירה של שירות רפואי של רופא -ה שניה הצע


איסורזהמהווהפגיעהבחופשהבחירהשלהמטופליםאשרברביםמןהמקריםבוחריםבביצועפרוצדורה .2
לחולים.רופא-ההצעהמנתקתאתהקשרחולה.רופאכזהאואחרהעסקתושלבמוסדרפואיפרטיבגלל

הרופאולאירצולהיותמתווכיםדרךמוסדרבים חשובמאדהקשרהישירבינםובין כיום. המוסדהוא,
.פלטפורמהלמפגשביןהחוליםלביןהרופאים,אמצעי

 
מבלילהיכנסלעומקהמשמעויותהמשפטיותשלההצעות .1 איסורזהמהווהפגיעהבחופשהעיסוקהןשל,

החולים בתי של והן הרופאים . אחתהצבת התקשרות מתכונת ביניהם, להתקשר הצדדים משני ומניעה
במתכונתאחרת היאפגיעהבחופשהעיסוק, כיווןשהטעםלהטלתהמגבלה. עניינובבריאותהציבור, ,אין

ועלאלארקמתוךמטרהלאפשרפיקוחפיסקאליעלפעילותביתהחוליםהפרטי,בשלומואובהגנהעליו
.בהצעהשאינהמידתיתואינהמתיישבתעםחוקהיסודמדובר,פעילותהרופאים

 
ש .2 תגרור הפרטיההצעה החולים בבית להתבצע מחויבות שאינן פעולות פרטיות, במרפאות תבוצענה

והתשלוםבגיןהשירותהניתןבהןיועברבמישריןלרופאהמטפלאולמרפאותהפרטיותזאתבנוסףלתשלום
.בדיקותלאחריוועוד,פעולותהכנהלניתוח,שלכךלמ.שישתלםלביתהחוליםהפרטי


לסיכום היא, הצעתנו ולפיכך הציבורית המערכת של צמיחה בפני חסם מהוות אלה שהצעות חוששים אנו

יועברלוועדההציבוריתש משרדהבריאותוהשרההעומדתבראשו-עלתוקםשהנושאכולו ידי כל, בהייבחנו
הציבוריתההיבטיםשלרפואהפרטיתורפוא במסגרתהוועדההציבוריתולאחרששקלהבכובד. לאחרהדיון

.תוכלהממשלהלקבלהחלטהמושכלתבנושא,ראשאתהנושאלפניהעלמורכבויותיו



,בברכה

ר"יו,רליאונידאידלמן"ד
 ההסתדרותהרפואיתבישראל
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:העתק

שרתהבריאות,יעלגרמן'גב

משרדהאוצרלית"מנכ,אנדורןיעל'גב

הממונהעלהתקציביםבאוצר',מרגלהרשקוביץ

משרדהאוצר,סגןהממונהעלהתקציבים,מרמשהברסימןטוב

י"מזכירותהר

י"הרמקצועייםאיגודיםראש-יושביפורום

ליתההסתדרותהרפואית"מזכ,דלאהופנר"עו

 






