
 

   הגנה על זכויות האדם הגנה על זכויות האדם––שירותי הבריאות שירותי הבריאות סל סל עדכון עדכון 
שאיפה זו נתקלת תכופות . כל מדינה שואפת להעניק לאזרחיה את הטיפול הרפואי המתקדם ביותר

בריאות ביטוח חוק י " ע1994בשנת ישראל הגדירה את מבנה מימון מערכת הבריאות . מגבלות תקציבב

, יהא מושתת על עקרונות של צדק, לכתי לפי חוק זהביטוח הבריאות הממ": והצהירה בו, ממלכתי

כך נפגעת , ככל שהרפואה הציבורית מכסה פחות תרופות מתקדמות, אולם ...."שוויון ועזרה הדדית

 . לקבל שירות רפואי מתקדם ושוויוני, היכולת שבהםמעוטיובעיקר , ים של האזרחםיכולת

 

בשאלה כמה כסף , טי מכוער ומיותר על גב החוליםבמקביל לדיוני התקציב מתנהל מאבק פולי, מדי שנה

בכך שתקציב המדינה : הגדילה לעשות הממשלה הנוכחית. יוקצה לעדכון סל התרופות והטכנולוגיות

 . אינו כולל תקציב ייעודי להכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות,  כפי שהוגש לכנסת2007לשנת 

 

כדי לשמור על סל השירותים הרפואיים ברמה ו ,עקב הצורך בהכנסת טכנולוגיות רפואיות חדשות

לבדיקת יישום ומימון חוק  )ועדת טל(המליצה ועדת חקירה פרלמנטרית  2000 כבר בפברואר .מתקדמת

מקדם ב  הטכנולוגיות כל שנה לעגן בחקיקה את מנגנון העדכון של עלות סל,ביטוח בריאות ממלכתי

 . מתקציב הבריאות הכללי2%טכנולוגי בשיעור של 

 

-0% בין  למטרה זו היו תמיד קטנים מן הנדרש, מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתיהסכומים שניתנו

, בלבד₪  מליון 40 הוסיף משרד האוצר 2004 לדוגמא בשנת . והם הולכים ויורדים עם השנים1%

 חוק או ולא מתוקף, סכומים קטנים אלה ניתנו בעקבות לחץ ציבורי עיקש. ₪ מליון 20, 2003ובשנת 

 .נראה כאילו סל התרופות והטכנולוגיות לא מצוי בסדר היום של ממשלת ישראל. כלל קבוע

 

 תרופות חדשות שקיבלו את אישור משרד הבריאות להיכנס לסל הבריאות 400-נכון להיום ממתינות כ

 . חלקן מצילות חיים וחלקן משפרות את איכות החיים. מ שאזרחי ישראל יוכלו ליהנות מהם"ע

 

2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 תרופות

 הוגשו להכללה 88 300 316 367 369 369 מאות

 הוכללו בסל 51 118 84 53 35 53 65

 

 



עדכון ": משרד הבריאותעל פעילות  2004מאי שהוציא בח "דובמבקר המדינה היטיב לתאר את המצב 

ם יסודי ובסיסי בהפעלה נכונה של הסל עלותו של סל שירותי הבריאות והדרך לעשות זאת הם גור

כי אף שחלפו שמונה שנים מאז תחילת חוק ביטוח , אולם מהאמור לעיל עולה. וביישום מטרות החוק

 ".עדכון עלותו הריאלית של הסל טרם בא על פתרונו, בריאות ממלכתי

 , כן בצורה ידועה מראששבו סל הבריאות הולך ונשחק ואינו מתעד, המשך המצב הנוכחי

 .פוגע בייחוד בחלשים שבחלשים .א

 . ועדה עבודה יסודית המתבססת על תוכניות ארוכות טווחואינו מאפשר ל .ב

ולאמנה , מנוגדת לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מדיניות זו של ממשלות ישראל השונות, למעשה

 .אלעליה חתמה ישר, כלכליות ותרבותיות, הבינלאומית לזכויות חברתיות

 

 .המדינה לעמוד בהתחייבותה לספק סל שירותים מתקדמים לאזרחיהמ יםרשו דאנו

 .2007לסל הטכנולוגיות ₪   מליון 300להקציב . 1

  בהקדם האפשרי מתקציב הבריאות הכללי2%להעביר את הצעת החוק לעדכון הסל בסך . 2

 

 ,בברכת בריאות

 
/ אגודת הפסוריאזיס הישראלית /  ישראלית לסוכרת אגודה -ל "אי/ אגודה ישראלית לאפילפסיה  -ל "אי

 אגודה –ן "אמ/ איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל /  נשים למען נפגעות סרטן השד –אחת מתשע 

/ ארגון הלופוס בישראל / ארגון הגג של ארגון הנכים / ארגון בעלי הסטומה בישראל / למיאלומה נפוצה 

האגודה לסוכרת / האגודה למלחמה בסרטן / ת החולה בישראל  האגודה לזכויו/ ארגון חברים לרפואה 

העמותה / העמותה למאבק בכאב / המכללה החברתית כלכלית / הועד למלחמה באיידס / נעורים 

הקואליציה לבריאות / העמותה למחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל  / למושתלי כבד בישראל 

 עמותה –לנשום /  מרכזי זכויות בקהילה –ידיד / ים בישראל השדולה למען הנכים הכללי/ הציבור 

 העמותה –א "עיל/ מטה הפעולה של הנכים  בישראל מטה מאבק הנכים / ישראלית לחולי אסתמה 

 לחולי סרטן המעי –עמותת הקו האחרון  /  עמותה לחולי המופיליה–ה "על/ הישראלית לאוסטאופרוזיס 

/  עמותה ישראלית לחולי הפטיטיס –ץ "עמותת ח/ ולי סרטן בישראל עמותת חיים למען ילדים ח/ הגס 

עמותת /  נפגעי אירוע מוחי –עמותת נאמן /  מחלות ניוון שרירים – ישראל SMAעמותת משפחות 

עמותת תנו יד / ריאה - עמותה ישראלית למושתלי לב–י "עמ/ עמותת פרקינסון בישראל / נותנים תקווה 

 רבנים למען זכויות –שומרי משפט /  ארגון צרכני בריאות בישראל –י "צב/ לחרש ונכים למען נכים 

  שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי–שתיל / האדם 
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