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בהסתמך על המלצות ועדת , ובו כוונת הממשלה"( חוק ההסדרים)" 4602תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת  לאחרונה פורסם

לבתי החולים ( Capping) תקרת צריכההממשלה מציעה לקבוע , למעשה .מוסדות רפואיים פרטייםעל יטלים להטיל ה ,גרמן

וזאת כדי להגביל את היצע השירותים הרפואיים הניתנים במסגרתם , שתיקבע תקרההפרטיים ולמסות כל פעילות החורגת מה

לאפשר תשלום של המטופל ישירות לרופא עבור שירות מציעה הממשלה שלא , בנוסף. ולהסיט את המטופלים למערכת הציבורית

 .דרך בית החולים הפרטי לרופאהתמורה  לחייב העברתרפואי הנעשה במסגרת בית החולים הפרטי ו

 

הזרמת משאבים למערכת הבריאות וסבורה שדרך המלך לעשות כן היא  בחיזוק מערכת הבריאות הציבורית דוגלת בתמיכהי "הר

ההצעה המובאת לאישור הממשלה והכנסת , לצערנו הרב .דלת תקציב הבריאות בבסיס תקציב המדינהבאמצעות הגהציבורית 

זאת משום שבתי החולים הפרטיים יבחרו שלא להגדיל את פעילותם  .גע בזמינות שירותי הרפואה במדינהלא תשיג מטרה זו ותפ

פעם אחת כאשר יקטן היצע השירותים  –פעמיים  כך המטופלים יפסידו. כדי לא להיכנס לשטח המיסוי מעבר למכסה שתיקבע

ופעם נוספת כאשר הם יוסטו למערכת הציבורית הנמצאת ממילא במצב , (ן"שב)שלו הם זקוקים ועבורו הם רכשו ביטוח משלים 

 .תקציבי קשה ולא תזכה להגדלת משאבים מספקת על מנת לעמוד בעומס הנוסף

  

בעוד המלצות נוספות של ועדת , "חוק ההסדרים"ע במסלול חקיקתי מהיר במסגרת ראוי להזכיר כי ההצעה נמצאת כרג, כמו כן

ידי היועץ המשפטי -גרמן הנוגעות גם הן לתפר שבין מערכת הבריאות הפרטית לזו הציבורית הוצאו מבעוד מועד ממסלול זה על

 .קשות תהיינהכשל שוק ידוע מראש שהשלכותיו על המערכת  מדובר במהלך חלקי שייצור, לפיכך. לממשלה

 

 .אין לחזק את מערכת הבריאות הציבורית על ידי חניקת הרפואה הפרטית

 

 :וכיוונים תכנית פעולתנו מתבצעת בעשרה מישורים. להצעת החוק אנו מתנגדים

 (.בשבוע שעבר שההוג)הגשת התנגדות כתובה לוועדת השרים לתיקוני החקיקה במסגרת חוק ההסדרים  .0

 .עם משרד הבריאות דיונים .4

 . אגף התקציבים במשרד האוצרדיונים עם  .0

 . יושבי ראש הוועדות הרלוונטיות בכנסת וחברי כנסת נוספים ,ר הכנסת"יו ,לשרים פנייה .2

 .ל אסותא"מנכ, שמר( שוקי)יהושע ' עם פרופ דיונים .2

 .הרדמה וטיפול נמרץ, ירורגיהר המועצה הלאומית לכ"יו, יוסף קלאוזנר' עם פרופדיונים  .0

  .(לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל)ר להב "יו, ח אהוד רצאבי"רופנייה ל .7

 .באמצעי התקשורת הכללית בנושא יםמאמרופרסום  כתיבת .8

 . לנושא" זמן הרפואה"גיליון הקרוב של ב הקדשת מקום נרחב .9

לרבות , לפעולה בזירה המשפטיתות לרשותנו העומדכל האפשרויות לבחינת  מנומקתחוות דעת משפטית  הכנת .06

 .ץ"האפשרות לפנות לבג

 

         .לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בדרך הנכונהלהיאבק אנו נמשיך לפעול למען ציבור הרופאים והרופאות ו

                              
 
 

 ,בברכה                   
 

   ר "יו, ר ליאוניד אידלמן"ד            
  ות הרפואית בישראלההסתדר             
   


