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לקראת דיון בוועדת השרים לענייני  - 5102חוק ההסדרים ההסתדרות הרפואית ל התנגדות
 חקיקה

 
מגישה בזאת את ( י"הר)ההסתדרות הרפואית בישראל , לקראת הדיון בוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון הקרוב

בחירה של זהיר מפני צמצום הנגישות ואפשרויות האנו מבקשים לה. חוק ההסדריםפרק הבריאות בהתנגדותה ל
 קשה תקצוב-תתביצירת עומס בלתי סביר על מערכת הבריאות הציבורית הנמצאת ו ,תושבי ישראל בשירותי רפואה

 . ממילא
 

 הערות מקדמיות -הדיון במסגרת חוק ההסדרים 

 .ובו פרק הבריאות"( חוק ההסדרים)" 4302התוכנית הכלכלית לשנת  פורסם תזכיר חוק 43.03.4302 ביום .א
( 03.03)היום . בבוקר 00בשעה  34.00.4302-התזכיר הועמד לעיון והערות הציבור באתר עד ליום ראשון ה

. הודיעה הממשלה במפתיע כי הדיון בהצעת החוק בוועדת השרים לחקיקה יתקיים גם כן באותו יום ראשון
ועדת השרים לענייני  תדון, וקלהגיש הערות והסתייגויות לתזכיר החעדיין עוד באותו היום שבו ניתן , דהיינו

למעשה מעניקים משקל אפס זהו הליך לא תקין שבו מתעלמים לגמרי מהערות הציבור ו. חקיקה בהצעת חוק
 . להערותיו

במסגרת המסלול המהיר והבעייתי של חוק ההסדרים  הוועדההצעת החוק המובאת לאישור , יתרה מזאת .ב
ההצעה . יחס שבין רפואה ציבורית לפרטית במערכת הבריאות בישראלשל המשקל העוסקת בסוגיה כבדת 

הוועדה לחיזוק המלצות המובאת לממשלה הינה אך חלק אחד מתוך שורה של שינויים המוצעים בעקבות 
הבריאות שינויים אשר ישפיעו באופן דרמטי על מתן שירותי , "(ועדת גרמן)"מערכת הבריאות הציבורית 

 . ת ישראלבמדינ

( ן"ביטוחי השב)כגון הרפורמה בביטוחי הבריאות הנוספים , בעוד שרוב ההמלצות הנוגעות לסוגיה זו, אולם
החלק , ידי כבוד היועץ המשפטי לממשלה-והפרטיים הוצאו מבעוד מועד מן המסלול של חוק ההסדרים על

קיקה מהירה וחלקית ח. נשאר במסלול זה באמצעות הטלת היטליםהנוגע להגבלת שירותי הרפואה הפרטיים 
תיצור הלכה , ועם הציבור כולו הגורמים הרלוונטיים במערכת הבריאותכלל ללא דיון מעמיק וממצה עם , זו

לכך יהיו השלכות  .למעשה כשל שוק ידוע מראש ועיוותים קשים במתן שירותי הבריאות במדינת ישראל
ההצעה המובאת בפני הוועדה תידון ש אאפו ראוי .קשות על מערכת הבריאות שקשה לאמוד אותן מראש כעת



 

  

ש לגבי הרפורמה "וזאת בדומה להוראת כבוד היועמ, בהליך חקיקה רגיל ולא במסגרת חוק ההסדרים
  . בביטוחים

 
 

 בציבור המטופלים יפגע אישור החוק -צעה הלגופה של ה

ינה לשירותי רפואה והגדלת הנגישות של תושבי המד ק מערכת הבריאות הציבוריתי תומכת בחיזו"הר, ככלל .ג

הפער בין ההשקעה בבריאות . מצבה של מערכת הבריאות הציבורית בכי רע, לצערנו .ציבוריים מתקדמים

לשיא השפל כשישראל תגיע  4343הולך ומתרחב וצפוי להגיע בשנת  OECD-בישראל לזו במדינות החברות ב

כבר ולהיווכח ש OECD-ארגון הדי להסתכל על נתונים שמפרסם . לתחתית הרשימה בהשקעה בבריאות

, כגון מספר מיטות האשפוז, ישראל נמצאת בתחתית הרשימה במספר רב של מדדים משמעותייםכיום 

שיעורי התפוסה , כתוצאה מכך. מספר האחיות ועוד, מספר בוגרי בתי הספר לרפואה, MRIמכשירי 

פועל יוצא מכך הוא . לשנה ויותרבמחלקות בתי החולים גבוהים ביותר וזמני ההמתנה לניתוחים מגיעים 

התפתחה מערכת הרפואה הפרטית המנסה לענות על , על רקע מצב קשה זה. שאמון הציבור במערכת נפגע

 . המצוקות הקיימות

 זהו בוודאי לא . ברפואה זמינה צורך של תושבים רביםהמערכת הרפואה הפרטית בישראל באה לענות על  .ד

. ייםופרט( ן"שב)מתושבי המדינה בעלי ביטוחים משלימים  03%-מעל ל, כידוע. תושבים עשיריםרק של צורך 

הפרטית משלימה את הפער המתרחב שבין הצורך הגובר בשירותי רפואה  מערכת הבריאות, כך למעשה

המערכת הפרטית יוצרת תמריצים חיוביים , כמו כן. חיוניים להיצע המדולדל שמציעה המערכת הציבורית

תשתיות ושירותים , פיתוח מרכזים רפואיים, העלאת סטנדרטיםך זוכים התושבים לוכ, למערכת הציבורית

 .חדשים במוסדות הבריאות הציבוריים

תוספות לקבל שהמערכת הציבורית תהיה איתנה ותספק מענה ראוי לתושבי המדינה עליה  על מנת .ה

, לצערנו .המערכת הפרטיתבאמצעות חנק ניתן לעשות זאת לא . נוספות בבסיס תקציב המדינה תקציביות

מבקשת לצמצם את שירותי הרפואה הפרטית במדינת ישראל מבלי הצעת החוק המובאת כיום בפניכם 

    .משמעותי ומוכחמערכת הבריאות הציבורית באופן  שבמקביל תחוזק

וביל לצמצום היצע השירותיים הרפואיים הניתנים היטלים על מערכת הבריאות הפרטית יהשיטת אישור  .ו

שהרי כפי הנראה המערכת הפרטית תצמצם את פעילותה כדי , במערכת הפרטית בחירת מרבית המטופליםל

מדובר על חנק של מערכת הבריאות הפרטית שמטרתו להסיט את , למעשה. להימנע מלהגיע לרף ההיטל

 מכאן" קירחים"אנו מזהירים ממצב שבו המטופלים יצאו . המטופלים למערכת ציבורית חסרת משאבים

והם יתועלו , יכולתם לממש את ביטוחי הבריאות שלהם ולבחור רופא תצומצם משמעותית מחד -ומכאן 

יסוד  נזכיר כי הזכות לבריאות הינה זכות .למערכת הבריאות הציבורית שבה התורים ארוכים ביותר מנגד



 

  

מידתית -ה בלתיבמעמד חוקתי והצמצום המוצע באפשרויות הבחירה ובזמינות התורים מגיע עד לכדי פגיע

 . בזכות זו

, וציבוריתת פרטי –מערכות שונות  הקבלה או השוואה בין שתי כי ההתערבות המוצעת יוצרת, עוד נציין .ז

בוודאי לא , זהו צעד לא שיגרתי ולא מקובל. מתוך ניסיון להגדיל משאבים של אחת על חשבון האחרת

 .  תהיה פגיעה בציבור המטופלים, כאמור, התוצאה שלו. במערכת הבריאות

ר האגודה לזכויות "ידי יו-ות מטעמים דומים מאוד נשמעה בשבוע החולף גם עלחשוב לי להדגיש כי התנגד .ח

העולה בקנה אחד גם , לא ניתן להעלות על הדעת שעמדת המטופלים. יעקב-מר שמואל בן, חולה בישראלה

 . לא תישמע ותקבל משקל מכריע בהחלטה על שינויים מרחיקי לכת במערכת הבריאות, עם עמדתנו

עבור כך שהתשלום , ההצעה מבקשת גם לפגוע בזכותו של רופא להתקשר באופן ישיר עם מטופלו, לצד זאת .ט

אלא מדובר , אין זה עניין חשבונאי גרידא ,לעמדתנו. ניתוח יהיה ישירות לבית החולים הפרטי ולא לרופא

כגון חופש , שינוי זה בעל השלכות על תחומים רבים. בשינוי משמעותי של מערך היחסים בין הרופא למטופל

הצעה זו אין מקום לדון במסגרת חוק גם ב, לפיכך. פרטיות המטופל ודיני חיובים, אחריות מקצועית, העיסוק

   .ההסדרים

 

 .להסיר את הצעת החוק מסדר היום ולא לדון בה במסגרת חוק ההסדרים אנו קוראים לכן, לאור האמור לעיל

 

          
 ,בברכה          
 ר"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד          
 ההסתדרות הרפואית בישראל          

 
 

 :העתק
 היועץ המשפטי לממשלה, וינשטייןד יהודה "עו

 השרים חברי ועדת השרים לענייני חקיקה


