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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

בריא לדעת

תקנות הסיעוד: לאחר ארבע שנים 
של ניהול כושל, פחדני ואמוציונלי 

כבר לא היה איך לרדת מהעץ 

הסיעוד  תקנות 
נסו  נכ ת  שו ד הח
לתוקף ב-1 בינואר 
2018.  כאשר החלו 
באוצר לטפל בנושא 
עוד  סי ה ת  תקנו
אמרתי  החדשות 
יהיה.  לעצמי - לא 
אין מצב שרגולטור 
ת  ס נ כ  , ר ו א נ
מודרנית וממשלה 
שפויה יאמצו מהלך הזוי של פקידת אוצר 
את  ורומסת  בוטה  בצורה  שפוגע  צעירה, 

זכויות הפרט.
האמנתי בכל לבי שהמדינה לא תתערב ברצון 
החופשי של אדם זה או אחר או של קבוצה 
ולא תמנע מהם לרכוש כיסוי  זו או אחרת 
ביטוחי זה או אחר  בו הם מעוניינים, והכל 
מכספם הפרטי. יכול להיות שהביטוח הסיעודי 
הקבוצתי פחות טוב מהביטוח הפרטי, אבל 
ולאוכלוסיות מסוימות,  במצבים מסוימים 

הוא היחיד הניתן להשגה. 
ניהול כושל, פחדני  לאחר ארבע שנים של 
ואמוציונלי כבר לא היה איך לרדת מהעץ. 
דווקא בימים אלו  מסתבר  שהפגיעה ברצונות 
הבסיסיים של הפרט, מתוך שיקולים זרים, 
כבר לא מפחידה את המערכת השלטונית 
לתוקף  נכנסו  שבו  השבוע  ובאותו  שלנו 
לחוקק   ביקשו  החדשות  האוצר  תקנות 
כנראה  )שיחוקק  המרכולים  חוק  את  גם 
במתחם  לקנות  מאנשים  שימנע  השבוע( 
 ציבורי חילוני בימי שבת וחג, אז למה ציפינו?

גם כאן מתערבים הפוליטיקאים ברצון של 

לפגוע באחר.  בלי  הפרט להיטיב עם עצמו 
רק שבחוק המרכולים אולי ניתן להבין את 
האינטרסים של המחוקקים הדוחפים לכך, גם 
אם לא נסכים איתם, אבל בתקנות הסיעוד, 

האינטרס של הרגולטור לא ברור. אז למה?
השבוע גם נקבעו התרופות שייכנסו לסל 
תרופות  של  חשובה  רשימה   .2018 בשנת 
וביניהם זריקה להורדת רמות הכולסטרול בדם. 
יבואו הקוראים וירימו גבה – "לבזבז" את כספי 
הסל על תרופה להורדת כולסטרול?  והתשובה 
היא - בהחלט כן. אחד התפקידים החשובים 
ועדת הסל הוא לקבוע את סדר  של חברי 
העדיפויות ואחת השאלות הקשות שעומדות 
בפניהם היא מה הם הכללים. להוציא את הכסף 
על תרופות מאוד יקרות למחלות מאוד נדירות 
או להוציא את הכסף על תרופות פחות יקרות, 
המתאימות לאוכלוסיות יותר רחבות. בסל של 
2018 מצאו חברי הוועדה איזון מושכל והחליטו 
לממן, בין השאר, תרופה מאוד יקרה לקבוצה 
ניוון שרירים,  מצומצמת של חולים במחלת 
יקרה לאוכלוסייה  ובמקביל, תרופה פחות 
יעילה מאוד של רמות  יותר רחבה להורדה 
הכולסטרול הרע. הורדת הכולסטרול הרע 
)LDL( מקטינה משמעותית את הסיכוי לפתח 
יוצא מכך, מקטינה  וכפועל  טרשת עורקים 
משמעותית את הסכנה לפתח התקפי לב או 
 אירועים מוחיים ומאריכה חיים בצורה מוכחת. 
הטכנולוגיה  של  העלויות  כי  לזכור  חשוב 
הרפואית המתקדמת, ובעיקר שימוש בתרופות 
מתקדמות, בחמש השנים האחרונות גדלה 
ב-900%  והגיע בשנה האחרונה ליותר מ-2.8 
לא ממומנים בסל  מיליארד שקל, שרובם 
הבריאות. תוספת לסל של 360 מיליון שקל 

עדיין  ומבורכת, אבל  היא תוספת חשובה 
משאירה ארסנל גדול וחשוב מחוץ לסל במימון 

פרטי או במימון ביטוחים פרטיים בלבד. 
האירוע השלישי שהתרחש השבוע - התבשרנו 
על ניסוי שנערך באחד מתי החולים בארץ, בו 
נבדקה האפשרות שמחשב יחליף את הרופא 
בהחלטה אם לנתח את החולה. רובוט דומה 
שמנהל לידה כבר נמצא היום בניסוי במספר 
מרכזים בעולם. הכניסה של עולם המחשבים 
לרפואה היא כבר עובדה. כבר היום לא מעט 
ניתוחים מבוצעים באמצעות רובוט ממוחשב. 
למחשב יש יכולת לקבל החלטות בצורה מהירה 
יותר מזו של רופא אדם. למחשב יכולת לפעול 
בדיוק על פי ההנחיות, ללא היסחי דעת, כפי 
לא  המחשב  אדם.  לרופא  לעיתים  שקורה 
מה  את  תמיד  ועושה  מתרגש  לא  מתעייף 

שאומרים לו. 
בשנים  יהיה  שהמחשב  לכתוב  רוצה  אני 
הבאות כלי עזר חשוב לרופא, שיחליף חלק 
עד  לבצע  נהג  שהרופא  מהפעולות  מסוים 
היום, אבל ישאיר את הדבר החשוב ביותר 
ברפואה: יחס אישי, הקשבה, מילה טובה, עידוד 
ואמפתיה בידיים של הרופא בן התמותה. אבל 
קוראים יקרים, אני חושש שאני טועה. ברפואה 
של העתיד הערך המוסף של הרופא באדם גם 
הוא יעלם ונמצא את עצמנו בעולם ממוחשב 
לחלוטין, כאשר אולי פקיד רפואי יישב באיזה 
שהוא מקום מאחור וילחץ "אנטר" מעת לעת 

על מנת שהרובוט יעבוד. 

אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית  ד"ר 
החולים "אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס". מנכ"ל 

חברת הייעוץ "פרש קונספט"

 יכול להיות שהביטוח הסיעודי הקבוצתי פחות טוב מהביטוח הפרטי, אבל 
במצבים מסוימים ולאוכלוסיות מסוימות, הוא היחיד הניתן להשגה  סל 

התרופות 2018 – האיזון המושכל בין בתרופות  הרופא העתידי – אדם או רובוט? 

מאת ד"ר אודי פרישמן
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תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!
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