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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!

 ועדת סל התרופות היא חשובה וראויה, אך הגיעה העת שמערכת הבריאות תעבור רפורמה 
ותתאים את עצמה לרפואה המתקדמת  את אותו השינוי צריכים גם הביטוחים הפרטיים 
לעבור כדי  שמבוטח שרוכש כיסוי ביטוחי פרטי ידע שהוא אכן מבוטח ללא אותיות קטנות

ועדת סל התרופות היא פלסטר ודרוש 
טיפול שורש למערכת הבריאות

הריטואל  אותו 
כמו בכל שנה, ועדת 
סת  נ כ ת מ ל  ס ה
ים  ד ו מ ם  ל ו כ ו
לשר הבריאות על 
להגדיל  שהצליח 
ב.  י צ ק ת ה ת  א
ם,  ו י ל  ש ו  פ ו ס ב
בי  ו ל ו  ד י ב ש י  מ
יותר חזק, מצליח 
את  ס  י נ כ ה ל
מרכולתו לסל ומי שבידו לובי פחות חזק, 

לא מצליח.
אין ספק שרבים יתקוממו, יתרעמו ויגידו 
“מה פתאום, בסל הבריאות אין פוליטיקה 
ואין לובי”, אך לאחר שאסיים לגחך אשאל 
את אותם תמימים, האם אתם יודעים שיותר 
מ-12% מהתקציב מופנה לטיפולי שיניים 
לילדים? אמנם מדובר בכיסוי חשוב, אבל 

לחלוטין פוליטי וזו רק דוגמה אחת. 
האמת היא, לצערנו,  שזה לא העיקר. עולם 
הרפואה צועד קדימה בצעדי ענק - תרופות 
חדשות, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, 
ועוד. הרפואה של  גנטיים יקרים  טיפולים 
היום לא דומה כהוא זה לרפואה של אתמול, 
והרפואה של מחר בבוקר תהיה כבר רפואה 

שונה לחלוטין.
אנו צועדים לעולם שבו ההבדל בין להחלים 
ממחלה או לא להחלים הוא היכולת לרכוש 
את התרופה המתאימה. היכולת להאריך חיים 
או למות היא היכולת לשלם ולעשות שימוש 

בטכנולוגיה הרפואית המתאימה.
כבר היום, לחלק ניכר מהמחלות יש טיפול 
מציל או מאריך חיים או לכל הפחות משפר 

איכות חיים וכל יום שעובר מגדיל את רשימת 
המחלות שניתן להבריא מהן. יגדל תקציב סל 
הבריאות ככל שיגדל, לעולם לא יוכל לפתור 

את הבעיה באופן מלא ומושלם לכולם.
שנכנסים  מתקדם  טיפול  או  תרופה  גם 
היום לסל, היו מחוץ לסל שנה, שנתיים ולרוב 
שלוש או ארבע שנים. גם בתקופה הזו, נקרא 
לה תקופת ההמתנה לכניסה לסל, יש חולים 
שנדרשים לה ולכן נזקקים למימון של עשרות 
ולפעמים מאות אלפי שקלים חדשים על מנת 

ליהנות ממנה.
770 בקשות  לוועדת הסל השנה הוגשו  
להיכלל בסל, בעלות כוללת של יותר משלושה 
מיליארד שקל. לרשות הוועדה, בניכוי תקציב 
460 מיליון שקל  רפואת השיניים לילדים,  

בלבד. 
לאחר שהוועדה תסיים את עבודתה, כל 
המי ומי יצטופפו מול המיקרופונים במסיבת 
על  שבחים  וירעיפו  שתערך,  העיתונאים 
ויגידו ש”רבים נשארו ללא  עבודת הוועדה 
תשובה ורק הגדלת התקציב תביא להם את 

המזור והישועה”. 
תקציב זה דבר חשוב ואין ספק שבמדינת 
להיות,  מתיימרת  שישראל  כמו  רווחה 
תפקידה של המדינה הוא להבטיח תקציבי 
ורווחה גבוהים ככל האפשר. אבל  בריאות 
ההסתתרות האין סופית והטלת הכישלון 
פעם אחר פעם על תפקודה הירוד של מערכת 
הבריאות ועל חוסר בתקציב, היא טעות גדולה 

שחוזרת על עצמה ומנציחה את הכישלון. 
מערכת הבריאות חייבת להתאים את עצמה 
לעולם החדש שבו אנו חיים - עולם שצריך 
להתבסס על  שלושה עקרונות יסוד שאף 

אחד, לצערנו, אינו מתקיים אצלנו. 

הראשון, יכולת תכנון, ובפרט היכולת לשנות 
תכניות במהירות. השני, העברת נטל מרכזי 
של השירות הרפואי לקהילה, ואילו השלישי 
הוא היכולת לשלב כסף פרטי בתוך המערכות 

הציבוריות. 
כל עוד נמשיך באסטרטגיה הקיימת ונתלה 
מערכת  ממשלתי,  בתקציב  יהבנו  כל  את 
הרפואי  והשירות  תתקדם  לא  הבריאות 

לאזרח יצעד לאחור. 
הרפואה מתקדמת בצעדי ענק ובמהירות, 
גדול מהטיפולים הופכים לטיפולים  חלק 
)ללא אשפוז(, חלק מחולי  אמבולטוריים 
סרטן הופכים להיות חולים כרוניים והגנטיקה 
בטיפול  משמעותי  מרכיב  להיות  הופכת 
הרפואי. לפני חמש שנים היה קשה לחזות 
את מה שקורה היום, אבל מערכת הבריאות 

תקועה עדיין באותן תכניות ישנות.  
אמבולטורית  להיות  הופכת  הרפואה 
ואלקטיבית, אולם תקצוב מערכת הבריאות 
עדיין מבוסס בעיקרו על תקצוב ימי אשפוז 

ובתי החולים הם עדיין המרכז.
אנשים  של  קטן  לא  ציבור  יהיה  תמיד 
שירכשו ביטוח בריאות פרטי מכספם הפרטי 
ששולם עליו מס כחוק. כל עוד הכספים הללו 
ינווטו למערכת הפרטית וכל עוד המערכת 
הציבורית לא תלמד להשתמש בכסף הזה, 

לא נוכל לצעוד קדימה.
ועדת הסל תכניס תרופות לסל הבריאות, 
אבל הבעיות של מערכת הבריאות הן הרבה 
שורש  טיפול  מחייבות  והן  עמוקות  יותר 

הרבה יותר מעמיק.
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