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לכבוד
ד"רשלומיפריזט,יו"ר
ועדתמשנהלועדההמייעצתלחיזוקמערכתהבריאותהציבוריתבנושאבדיקתהביטוחיםהרפואיים

הנדון :על הצורך בהנגשת תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות לאזרחי ישראל.
כללי


 ./פארמה-ישראל,ארגוןחברותהתרופותמבוססותמחקרופיתוח,משמשכארגוןהגגשלתעשייתתרופות
המקורבישראל.בארגוןחברות/0חברותהמובילותבעולםבמחקרופיתוחשלתרופותחדשות.מטרותיה
של פארמה-ישראל הינן בין היתר ,לקדם את בריאות הציבור בישראל; ליצור סביבה תומכת לקידום
המחקרהרפואיבישראלולהבטיחאתאיכותהתרופות,בטיחותןוזמינותן.
 .1פארמה ישראל רואה לנכון לפנות לתת הועדה המייעצת לשרת הבריאות בנייר עמדה זה בכל הקשור
בצורךבהרחבתההנגשהשלתרופותוטכנולוגיותרפואיותחדשותלכללאוכלוסיית החוליםבסלשירותי
הבריאות (להלן – "סל הבריאות") ובשימור יכולת ההנגשה של תרופות שאינן בסל הבריאות במסגרת
שירותיהבריאותהנוספים.


תקצוב החסר של תרופות וטכנולוגיות בסל הבריאות
 ./מדי שנה מפותחות תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות המציעות פתרונות חדשים או טובים יותר
לתחלואה הקיימת.חלקמרכזימטכנולוגיותחדשותאלומונגשלאזרחי המדינהבאמצעותסלהבריאות
המשמשכרשתהביטחוןהציבוריתלהנגשתתרופותחדשותלכללהאוכלוסיה.

1
 .4תוספתהמימוןהשנתיתלתקציבסלהבריאותהינהמוגבלתוחסרהבהיקפה .חלקלאמבוטלמתרופות
חדשותשמפותחותאומהתוויותחדשותלתרופותקיימות,אינומכוסהבמסגרתסלהבריאות.

 .5תקציבסלהבריאותנשארקבועביןהשנים 16//–  16//(וכןבין 16/4ל - )16/0ועומדעל /66מלש"ח
מידישנה.תקציבזהנמוךבשלישמההסכםהתלתשנתישקדםלומשנת1662שעמדבממוצעשנתיעלכ-
 456מלש"ח. בהבעת ,הצרכים הרפואייםשלהאוכלוסייהנוכחפיתוחן ואישורן שלתרופות חדשותרק
הולכיםוגדלים .סלהבריאותבתקציבהנוכחי  אינומסוגל לפיכךלכסותאתכל הצרכיםהרפואייםשל
כללהאוכלוסיה.

 .0ועדתסלהבריאותמקבלתלידיהמידישנהמאותבקשותלהכללתטכנולוגיותשונותבסלהבריאות.נוכח
מגבלותהתקציב,מבצעתהועדהבשלבראשוןתעדוףשלהטכנולוגיות .רקהחיוניותביותר מבינהןתבחן
הכללתןבסלהבריאותוהןיקוטלגובדרוג A8/9או .A9דרוגזהאינומבטיחאתהכללתןבסלהבריאותאך
הואתנאיסףעלמנתשהועדהתדוןבהןבשלביםהסופייםשלדיוניהועדה.

 .7ניתוחהטכנולוגיותשדורגו"כחיוניות ביותר"בשנים 16/1 -,16//מעלה כיחלקלאמבוטל מהן בסופו
שליוםאינומוכללבסלהבריאות,מפאתהעדרתקציבכמפורטלהלן:


1

Rabinovitch, Wood, Shemer, "Impact of new medical technologies on health expenditures in Israel 2000–07", International

Journal of Technology Assessment in Health Care, 23:4 (2007), 443–448.
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 .2בשנת2102לאהוכללובמסגרתהסלכ-55טכנולוגיותשדורגועלידיהועדהכחיוניותביותרובשנת2103
כ-22טכנולוגיות,ואיןחולקלגבינחיצותןיעילותןובטיחותן.טכנולוגיותאלואמורותלתתנגישותליותר
מחצי מיליון חוליםבכלשנה,כאשרבחלקיםרביםמןהעולםהמערביהןזמינותלמבוטחים.

טכנולוגיות אלו כוללות מגוון רחב של תחומים תרפואיטים החל מתרופות אונקולוגיות ,כלה בתרופות
כרוניותלחוליסוכרת,ולמערכתהדםועדתרופותלניווןעיני,תרופותפסיכיאטריותוכד'שאיןחולקעל
נחיצותןהרבהבהנגשתםלחוליםועדמתןתרופותפיריוןלנשיםבמסגרתהכללהמעברלקייםבסל.

 .9תקצובהחסרשלתרופותוטכנולוגיותבסלהבריאותנובעממספרסיבות:

 .9./שיטתהתקצובשלסלהבריאות  אינהמבוססתעלמנגנוןעדכוןקבועאוטומטיאשרמבטיחתכנון
ארוךטווחשלהקצאתטכנולוגיות .שיטת התקצובהינה תוצרשלמו"מתקופתיביןמשרדהאוצר
למשרד הבריאות .התוספת הממוצעת עבור הכללת טכנולוגיות חדשות עומד בישראל בשנים
האחרונותעלפחותמ - 0%בלבדמעלותסלהבריאות .ההשקעהבמדינותמפותחותדומותאשרגם
להןמערכתבריאותציבוריתעומדתעל 2%מעלותסלהבריאות.2

 .9.1התוספת התקציבית לטכנולוגיות התבססה במקור על תקצוב טכנולוגיות לתוספת השנייה לחוק
ביטוח בריאות ,דהיינו לרשימת התרופות והציוד הרפואי אשר באחריות קופות החולים .בשנים
האחרונות,סלהבריאותמתקצבגםשירותיםרחביםיותרהכולליםביןהיתר,גםשירותיםשמקורם
בתוספתהשלישיתלחוק  -שהינםבאחריותמשרדהבריאות ,וכןשירותיםאחרים מחוץלמסגרת
החוקשלאנמצאלהםמקורתקציביאחר(פינוימוסקבשנת .)16/6שירותיםאלותוקצבוממסגרת
הסלהשוטפתולאניתןבגינםתוספתתקציבייעודית.


חשיבות שירותי הבריאות הנוספים כמנגנון להנגשת טכנולוגיות שלא בסל הבריאות


 ./6קיימת חשיבות רבה למנגנון שיאפשר הנגשת תרופות שלא מצויות בסל הבריאות .מנגנון שכזה הינו
שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים אשר כולל טכנולוגיות רבות שלא נכללו בסלאובהתוויות
או בקריטריונים רחבים יותר מסל הבריאות ומכאן חיוניותו של מנגנון שירותי הבריאות הנוספים
כמנגנון להנגשת טכנולוגיות שלא כלולות בסל לאזרחי ישראל עקב העדר תקציב.רובדזהאינוייחודירק
לישראלוקייםגםבמדינותבאירופהשגםבהןקייםצורךבהנגשתתרופותשאינןבמימוןהציבורי.
 .//רובד שירותי הבריאות הנוספים אף משמש פעמים רבות כמקור להנגשת תרופות לציבור בטרם יכנסו
לסל .לדוגמא עדשיאגרמידענוסףעלהניסיוןבשימושבתכשירואזסיכויולהכללבמסגרתהסלגדולים
הרבהיותר (לדוגמאבחיסונים).תקופת ביניים זו יכולה לערוך מס' שנים ,במהלכה מעניק רובד השב"ן
את האפשרות היחידה להנגשת התרופות הללו לחולים.

2

ב.סבירסקי,"המדינה לא שומרת על הבריאות ,על מימון מערכת הבריאותבישראל,מרכזאדווה,ספטמבר16/1עמ'.4

 ./1בהתאם לדוחות הכספיים של קופות החולים לשנת  ,16/1ההוצאה ברוטו על רכיב התרופות במסגרת
השב"ן שלכללקופותהחוליםמסתכםבכ - 285מלש"ח בשנה 3.הוצאותהקופותבגיןעלויותהתביעות
מסתכםנכוןלשנת16//בכ-1.0מיליארד4.₪(נתוני16/1טרםפורסמו)סכוםהוצאותהרכשעלתרופות
בשב"ן מהווה /6%מתוךההוצאההכוללתשלקופותהחוליםעלתרופות(בסלומחוץלסל) העומדבשנת
16/1עלכ- 2.8מיליארד ש"ח.

 .//כלומר  -רובד השב"ן כולל אין ספור תרופות או התוויות מחוץ לסל ,שהינן חיוניות ביותר ורובן מנופקות
לחולים כרוניים ,וזאת בהיקפים כספיים משמעותיים .אין המדובר ברובד קטן וחסר משמעות ,אלא
ברובד משמעותי הנותן מענה למגוון רחב של טיפולים ,חשוב לחולים כרוניים רבים ועם נגישות
לאוכלוסיותרחבותמאודוכוללגםשירותירפואהמונעתכגוןחיסוניםשלאמצוייםבסלהבריאות5.
 ./4למרות זאת , במצב הקיים שירותי הבריאות הנוספים אינם מעניקים נגישות מלאה לתרופות לכלל
האוכלוסיה:
6
כ - 21%מןהציבורכלללאמבוטחבביטוחמשלים  .חלקניכרמהמבוטחיםחסריהביטוח
./4./
המשליםהינםלמעשהאוכלוסיותחלשותכגוןמקבליקצבתהכנסה,קצבתזקנהונכות.


מבוטחי השב"ן לא נהנים מכיסוי מלא בכל הקשור לתרופות "מצילות חיים ומאריכות
./4.1
חיים".חוקההסדרים1662אסרעלקופותהחוליםלספקתרופותאלולמבוטחיםבמסגרת

שירותיהבריאותהנוספים.איסורזהבצדצמצוםתקציב סלהבריאותיצרמצבבותרופות

אונקולוגיות רבות ,הגםשדורגוכחיוניותביותר להכללה,לאנכללובסלהבריאותוהקופות

מנועותמלתתם.


בשנת  16//לדוגמא ,קיימות כ 11 -התוויות לתרופות אונקולוגיות אשר לא נכללו בסל

הבריאותואיןלציבוריכולתלקבלןאלאאםרכשוביטוחפרטיהמכסהתביעותלתרופותאו

התוויותאונקולוגיותשלאבסלהבריאות.

תרופה שאינה בסל הבריאות ושלא צלחה את המו"מ עם קופות החולים להכללת התרופה
בשב"ן הופכת במרבית המקרים לחסרת נגישות לחולים .במקרים אלו לא ניתן כלל להציע
את התכשיר למבוטחים שכן התכשיר אינו מופיע במחשבי הרופאים ,וזאת בניגוד לחוק
זכויותהחולהשמטילחובהעלהרופאלהציגבפניהמטופלאתכלהאפשרויותהטיפוליות.

./4./




 ./5רובד שירותי בריאות הנוספים ,מאפשר נגישות לתרופות שלא בסל הבריאות ,מבלי להידרש לעריכת
פוליסתביטוחבריאותפרטית,אשרכוללתלעיתיםחסמיםכגוןחיתום ,תקופתאכשרה ארוכה ,תקופת
המתנה,תנאיםשוניםביןמבוטחיםוגבייתפרמיותמשתנותעלבסיסמצבבריאותי.לפיכךפוליסהביטוח
בריאותפרטיתבדרךכלליקרהיותר7.
 ./0לשירותיהבריאותהנוספיםגםישיתרוןבכךשהםמפוקחיםעלידירגולציהקפדניתשלמשרדהבריאות
ופיקוחציבורי , תוךשמירהעלעקרונותחוקביטוחבריאותממלכתיכגוןשימוש במנגנון ברורקבילות
מבוטחים,פיקוחושקיפותושמירהמפניאפליהועוד.

3

דו"ח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2102(ספטמבר)16//עמ'71ואילך.(נספחדוחותכספיים:הוצאות–כללהמגזריםשלהקופות)
4
דו"ח ציבורי מסכם על שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לשנת ,2100(דצמבר,)16/1עמ'.45
5
ברמלי -גרינברג,גרוס,התפתחויות בסלי השירותים של הביטוחים המשלימים – עשור לאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי,מאיירס
גונס–מכוןברוקדייל,פברואר16//עמ'./5-/9
6
ברמלי-גרינברג,מדינה-הרטום,תמצית ממצאי הסקר התשיעי העוקב אחרי דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות,מאיירס
גונס–מכוןברוקדייל,יוני16//עמ'./
7
ברמלי-גרינברג,קידר ,"ביטוחי בריאות פרטיים– סקירה על ישראל"מתוך :ביטוחי הבריאות בישראל :התפתחויות  ,קשרי גומלין ,בעיות
ומתווים לפתרונות,כנסיםהמלחה//-(,)16/1עמ'./7

 ./7כיום כ - 13%מהאוכלוסייה מבוטחים בביטוח בריאות פרטי .אלמלא השב"ן סביר שהפער בין מחזיקי
פוליסות הפרטיות לשאר האוכלוסייה עוד ילך ויתרחב משמעותית .כדוגמא ,מאז  1662עת נאסר על
8
הקופותלספקתרופותמצילותחייםבשב"ןועד,16/1עלהשיעורמחזיקיהביטוחהפרטיבכ-./6%

 ./2חשובמכך,קיומושלרובדשב"ןבקופותיוצרתחרותעזהאלמולהפוליסותהפרטיותוחסםכנגדמונופול
חברות הביטוח בשיווק פוליסות בריאות .העדרו של שב"ן ,סביר להניח ,יקטין את התחרות בשוק זה,
יעלהמחיריםכדרכושלמונופוליןויעמיקאתהפעריםביןאוכלוסיותמבוססותבעלייכולתלרכושביטוח
פרטילחסריאמצעיםברכישתביטוחשכזהוביןאוכלוסיותבריאותלאוכלוסיותעםמגבלותרפואיות.


סיכום עמדת פארמה ישראל לעניין הנגשת תרופות לאזרחי ישראל במנגנונים הקיימים
 ./9הצורךבהנגשתתרופותלכללהאוכלוסייהמחייבלשיטתפארמהישראללפעולכדלקמן:



./9./



חיזוק סל הבריאות :הוספת תקציב משמעותי לסל הבריאות ,במנגנון עדכון קבוע של 2%
לשם סגירת הפער שנוצר בשנים האחרונות בהכללת טכנולוגיות שועדת הסל ראתה לנכון
מבחינהמקצועיתלדרגןבדרוגחיוניביותר.

./9.1



שימור רובד השב"ן:רובדהשב"ןבקופותישמרלכלהטכנולוגיותשלאיכללובסלהבריאות,
ביןאםבשל העדר תקציב,או שמקומןאינובסלהבסיסי וכןאם מדוברבתקופתבינייםעד
שיוכללובסלהבריאות.

./9./



"תרופות מצילות ומאריכות חיים" :קופות החולים תורשנה לכלול תרופות מצילות חיים
במסגרתשירותיהבריאותהנוספים,כאשרימצאמנגנוןשיאפשרלתתמענהגםעבורכ-16%
מהאוכלוסייהשאינםמבוטחיםברובדזה.

./9.4

מבלילגרועמהאמור,כלדיוןבשינוימנגנוןהשב"ןבהקשרשלתרופות,מחייב:
 ./9.4./הקצאה מלאה של מקורות תקציביים בגין תרופות שיכללו בסל במקום בשב"ן
מתוקףחובתהרצףהטיפולי;ובנוסףהקצאתהמשאביםל-16%מהמבוטחיםחסרי
 
השב"ןשכעתיצרכואתהתכשיריםבסל.
 



 ./9.4.1הבטחת האפשרות העתידית להנגשת תרופות חדשות שלא נכללו בסל הבריאות
וזאת במסגרת רובד השב"ן או במסגרת הסל הבסיסי המורחב של הקופות
 
בהשתתפות עצמית כפי שקיימת כיום בשב"ן ,וזאת על מנת שלא לפגוע בנגישות
 
החולים לטכנולוגיות עתידיות שקיימות בעולם.

./9.5
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עלקופותהחוליםלהכלילבמערכותהמחשובשלהןכלתרופהאשרנרשמה בפנקס התרופות
בישראל ,גם אם הקופה החליטה שלא להכלילה במסגרת השב"ן וזאת במטרה לאפשר
לרופאים להציע טיפולים אלו לחולים – גם אם המשמעות הינה שרכישתם תהיה מחוץ
למסגרתהקופה.









