
.כתב הבריאות של ישראל היום, רן רזניק: גיא זוהר

.בוקר טוב גיא, שלום: רן רזניק

או סוף ההכרעות בסל, שבוע הבא הכרעות? נכון: גיא זוהר

.הבריאות

זה בדרך כלל יימשך, לקראת סוף ההכרעות, שבוע הבא: רן רזניק

...ולפעמים, עד סוף דצמבר

.סוף דצמבר זה שבוע הבא: גיא זוהר

אנחנו, אבל זה גם לפעמים גולש עוד קצת לינואר, נכון: רן רזניק

ואולי גם לצערי של, ממש אוטוטו בסוף גם של הכרעות הסל

.הפינה שלנו

.על בריאות אנחנו ממשיכים לדבר ותמיד יש על מה: גיא זוהר

.בהחלט: רן רזניק

זה כל העניין שאנחנו מדברים עליו, תכף נדבר...וגם על: גיא זוהר

גיא זוהר
24/12/2013

10:26:18
רדיו ללא הפסקה

לקראת. ועדת סל הבריאות- רן רזניק 
תרופות שבסל שכאילו. שלב ההכרעות

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5398570&CID=102426:לינק לקובץ
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אלא, סל התרופות לא צריך להתעסק איתו פעם בשנה, כל הזמן

.כל הזמן צריך לבדוק אותו

.נכון: רן רזניק

ותרופות בשווי שני...יש טכנולוגיות בשווי, צריך להזכיר: גיא זוהר

יש ועדה שיושבת כבר, מיליארד שקלים שמבקשים להוסיף לסל

כי יש רק שלוש מאות מיליון, ומצמצמת לאט לאט, כמה שבועות

אבל אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שצריך. שקלים להוסיף

וזה. לבדוק את שלושים וארבעה מיליארד השקלים שכבר בסל

ואנחנו כמובן נמשיך ונחזור על העניין הזה עד, הקמפיין שלנו

.מה עושים עם הכסף אחרי שמחליטים להוציא אותו, שייבדק

מטרידה, היום אבל אנחנו רוצים להעלות עוד זווית מפתיעה

,אנחנו מתייחסים לתרופות שבסל כאילו שהן חינם...לגבי, ביותר

?נכון, צריך לזכור את זה, אבל הן ממש לא חינם

...אז בוא. נכון: רן רזניק

.תסביר, תסביר: גיא זוהר

,לצורך העניין, סל התרופות כולל. בדיוק, אני אסביר: רן רזניק

סדר גודל של כחמשת אלפים תרופות וטכנולוגיות שקופות החולים

והן גם מתוקצבות, חייבות לתת לנו במקרים הרפואיים המתאימים

אבל. וככה באופן כללי, על כך על ידי המדינה באופן שוטף

ועל פי חוק חייבים לתת לנו אותן, למרות וגם כשיש תרופות בסל
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ומנהלות לעתים מאבקים מבישים כדי לא לתת תרופות, בקרה

או לא למצבו, בסל בטענה שהן לא בסל או לא לחולה הזה

מנגנון נוסף שמונע לעתים מחולים. על זה גם דיברנו, הרפואי

כולנו, אני אזכיר. הוא ההשתתפויות העצמיות, לקבל תרופות בסל

והתוספת הכספית מהכיס שלנו עבור תרופה, מכירים את זה

בכל בית, שמנפיקים לנו אותה בבית המרקחת, שנותנים לנו אותה

עבור, אנחנו מחויבים לשלם אחוז מסוים מהתרופה, מרקחת

ההשתתפות העצמית שלנו, זה נקרא השתתפות עצמית, התרופה

,יש מקרים שבהם חולים שזקוקים להרבה מאוד תרופות. בתרופה

ההשתתפות העצמית הזאת שבדרך כלל היא השתתפות עצמית

לעתים גם כשהתרופות. מצטברת לסכומים מאוד גבוהים, נמוכה

ההשתתפות העצמית, אבל יקרות מאוד, הן בסל, יקרות מאוד

וזה הדבר, וכבר דווח. יכולה להיות של עשרות שקלים ויותר

,ראיונות, דיווחים, בהרבה מאוד סקרים, מהבוקר, המרכזי שלנו גיא

,בעיקר כן צריך להגיד, שיש חולים, עדויות של רופאים ושל חולים

שלא, ופה גם יש עניין חברתי ומוסרי מאוד דרמטי, עניים יותר

כי אין, לוקחים ולא נותנים תרופות שהן בסל והן חיוניות להם

להם את הכסף לשלם אפילו לא עבור ההשתתפות העצמית

.לתרופות

הוא מנהל בית', יצחק ברלוביץ' אז בוא נוסיף את הדר: גיא זוהר
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.בוקר אור': יצחק ברלוביץ' דר

אתה יכול לקבוע שיש חולים שמוותרים על טיפול: גיא זוהר

לפעמים מציל חיים בתרופות בגלל שאין להם כסף אפילו בשביל

?ההשתתפות העצמית

יש. כן, התשובה היא חיובית, בסופו של דבר': יצחק ברלוביץ' דר

שמצאו, במיוחד בארץ, בעולם, סקרים ומחקרים שנעשו בארץ

או שסדרי העדיפויות, שישנם חולים שאין להם את הכסף

הכספיים שלהם הם כאלה שהם מוותרים על תרופות שבסופו של

גם אם לא מדובר, זאת אומרת. דבר עלולות לגרום להם למוות

על תרופות מצילות חיים במובן של אם אתה לא לוקח תרופה

אבל גם מי שלא לוקח תרופה נגיד, היום אז אתה מת מחר

או לטיפול, או לסידור השומנים שלו בדם, לסידור הלחץ דם שלו

,אם הוא לא מטופל בצורה מאוזנת, אז בסופו של דבר, בסוכרת

אנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא יפתח מחלה קשה בכלי הדם

.אם זה שטף דם במוח או אם זה התקף לב, ושגורמת למותו

.האנשים האלה מגיעים אליכם לחדר המיון: גיא זוהר

.נכון': יצחק ברלוביץ' דר

?מה הם מסבירים: גיא זוהר

מה שהם מסבירים זה שלא היה להם את': יצחק ברלוביץ' דר

אם אדם לא מקבל מהביטוח, תראה, הם בפירוש אומרים. הכסף

,בשביל להתקיים, הלאומי כמה אלפי שקל בודדים בשביל לחיות 5398570 מתוך   10עמוד  4



וההוצאה לתרופות או להשתתפויות עצמיות לפעמים מגיעה לא

מדובר באנשים, לעשרות שקלים אלא למאות שקלים בחודש

,אז הם בסופו של דבר מקבלים את ההחלטה, מבוגרים, קשישים

,והם אומרים, אבל בעיניהם היא לא שגויה, אולי שגויה בעינינו

אני, לא כואב לי, למה שניקח תרופה להורדת לחץ דם או לזה

אבל אנחנו יודעים שמי. ועכשיו אני לא אקח את זה, מרגיש טוב

וכלי הדם, לחץ הדם שלו הולך ועולה, בסופו של דבר, שלא לוקח

.שלו הולכים ומתקשים ונסתמים

,את השאלה הקשה', ברלוביץ' דר, אז אני אשאל אותך: גיא זוהר

מתוך ההבנה שלך וההיכרות שלך עם מערכת, של סדרי העדיפויות

?זה מצדיק שכולנו לא נשלם את התוספת, הבריאות כולה

עצם, קודם כל, נתחיל כך, קודם כל. וודאי': יצחק ברלוביץ' דר

אלא, לא רק שהוא קנס רגרסיבי, התשלום הוא ברור שהוא קנס

אתה משלם, ככל שאתה חולה יותר, כלומר. הוא קנס על המחלה

שזה נוגד את העיקרון הראשון של חוק ביטוח בריאות. יותר

איך. ועל עזרה הדדית, ועל סולידריות, שמדבר על שוויון, ממלכתי

לא יכול להיות שאנשים שמרוויחים מעט בעצם נהנים? אומרים

לא על בסיס זה שהם באמת מגיע, פחות מהסל שמגיע להם

אלא בגלל שאין להם, להם פחות בגלל שהם אולי צריכים פחות

לא רק שאנחנו ממסים אותם לא לפי, וזה אבסורד. את הכסף
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.חולים

אני תקופה ארוכה חשבתי שהמס הזה שאתה צודק: גיא זוהר

אבל הוא גם סוג של דרך להבטיח שאנשים לא, לחלוטין בהגדרה

.יקחו ולא יקנו ולא ישתמשו בתרופות סרק

והמחקרים הוכיחו, אז זה היה נכון אולי פעם': יצחק ברלוביץ' דר

ומי שמבזבז, שבמשך הזמן זה פשוט מאבד את האפקטיביות שלו

תרופות ושהכסף הזה לא כל כך מעניין אותו ימשיך לבזבז גם

...כלומר אדם. הלאה

הם התרופות, במירכאות, גם התרופות שאנחנו מבזבזים: גיא זוהר

.הזולות

אנשים שבאמת השכר, ואנשים באמת, נכון': יצחק ברלוביץ' דר

שלהם גבוה והמאה שקל האלה או המאתיים שקל האלה באמת

זה פחות או יותר ארוחה שהם אכלו אתמול, לא מעניין אותם

ואז אם הם, אז זה לא משנה להם, עלות ארוחה במסעדה, בערב

.הם מחזיקים בבית את המחסנים וימשיכו להחזיק, צריכים לבזבז

אותו, כאשר אותו קנס, כאשר הוא מגיע, הבעיה היא שאותו כסף

,הוא הופך להיות לקריטי, מס מגיע לאדם שאין לו את הכסף

או שהוא סף. והוא הופך להיות לסף שהוא לא יכול לעבור אותו

,אבל גם אם הוא יכול לעבור אותו, שהוא לא יכול לעבור אותו

הוא נכנס לתוך סדרי עדיפויות שהם לא סדרי עדיפויות של

יכול להיות שאותו אדם. אלא סדרי עדיפויות כלליים, בריאות 5398570 מתוך   10עמוד  6



.מבוגר מעוניין לתת אולי מתנה לנכד שלו ולא לקנות את התרופה

אנחנו צריכים לעודד אותם, ואני לא חושב שזו המטרה שלנו

לקבל את התרופות בגלל שכולם יודעים שדווקא את התרופות

האלה הן התרופות הכי יעילות והן אלה שבאמת עשו את

ואיכות החיים שלנו, המהפכה שבזכותה אנחנו היום חיים יותר

.יותר טובה

?יש מישהו שמדבר בכלל, יש איזשהו סיכוי, רן רזניק: גיא זוהר

ופשוט לא מבין איך זה יכול', ברלוביץ' כי אתה שומע את דר

?להיות שזה עוד לא קרה

..ראשית. כמה מילות רקע, אז בוא, נכון: רן רזניק

מישהו בכלל, רק תגיד לי, לפני הרקע, רגע, עזוב רקע: גיא זוהר

יש בכלל אפשרות? מדבר על זה היום במשרד הבריאות או באוצר

?לוותר על המיליארדים האלה

עלות, זה כמיליארד שקלים, זה באמת, קודם כל: רן רזניק

...ההשתתפות

.לא בשמיים מיליארד שקלים, לא נורא, לא נורא, אה: גיא זוהר

אבל זה לא מעט בימים שקופות, זה לא בשמיים: רן רזניק

במידה של צדק צועקות שאין להן  מספיק...החולים צועקות ש

אני חושב. אבל זה לא באמת בשמיים מסך התקציב. תקציב

,בטח לא ממשרד האוצר, שומעים כאלה קולות, תראה..שהראשון
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הוא עשה את', ברלוביץ' הראשון שמשמיע קול צעקה כזה זה דר

זה ביום חמישי האחרון בכנס ראשי מערכת הבריאות של המכון

והוא היה שם הרבה, הלאומי לחקר הבריאות בים המלח

'כי דר, בגלל זה רציתי לדבר עוד קודם ממה שקורה עכשיו...יותר

וגם היותו, מדבר גם מניסיונו כמובן כמנהל וולפסון' ברלוביץ

הוא. מבכירי וותיקי משרד הבריאות בעשרות השנים האחרונות

יש חולים שמגיעים לחדר המיון בוולפסון, הסביר ביום חמישי

ואני. בגלל שהם לא מקבלים תרופות, במצב קריטי, במצב קשה

שאנחנו משלמים את מס הבריאות לפי השכר, גיא, מזכיר לך

.היא מאוד מאוד קריטית, הזכרת מקודם את השאלה הזאת. שלנו

אולי את מס הבריאות כי הוא, אולי היה להעלות, אפשר אולי

וככל, ואנחנו משלמים לפי גובה השכר, קשור לשכר שלנו

עד תקרה מסוימת, משלמים יותר מס בריאות, שמשתכרים יותר

אסור, אני רוצה לחדד את זה, אבל אסור שנשלם. מאוד גבוהה

ויש אנשים. שנשלם בעצם קנס או עונש על זה שאנחנו חולים

,חולים שגם נדרשים לשלם השתתפות עצמית של מאות שקלים

אנשים עם נגיד שלוש מחלות כרוניות שצורכים נגיד שש תרופות

הסכומים יכולים להגיע, כל יום הם צריכים אותן, בחודש

זה נכון שיש תקרה על זה שמוגדרת. לסכומים מאוד גבוהים

עד כדי. אבל עדיין יש הרבה מאוד חולים שלא משלמים, בחוק
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במרפאה שלהם של האחיות והרופאים כדי לממן לחולים את

כי הם לא יכולים לעמוד בפני החולה, ההשתתפות העצמית

,וזה במדינת ישראל. שלא ייקח תרופות, המטופל שלהם, הספציפי

וזה גם מנוגד לחוק, זה לא עשוי להיות, זה לא אמור להיות

.ובטח לרוח החוק

בצורך לבטל את, מישהו דן בזה', ברלוביץ' דר: גיא זוהר

?ההשתתפות העצמית

...הנושא הזה. וודאי': יצחק ברלוביץ' דר

?זה עולה בוועדת גרמן: גיא זוהר

אני אישית, אני העליתי את זה, זה עולה': יצחק ברלוביץ' דר

אני, אני הופעתי בפני וועדת גרמן, העליתי את זה בוועדת גרמן

.אני העליתי את הנושא הזה, זה מופיע בפרוטוקול, הודעתי להם

אני מבין שיש, יחד עם זאת. אף אחד לא נתן לי תשובה שלילית

תהליך כזה במשרד הבריאות שלפחות לפי המספרים יש ירידה

אבל זה עדיין, לפחות עצירה בעלייה של ההשתתפויות, מסוימת

כמו שאמר, והפתרון צריך להיות פתרון יחסית פשוט. לא הפתרון

,כלומר. בסך הכל צריך להצביע על מקורות אחרים, מקודם רן

...אותו כסף שאנחנו כולם משלמים

תמיד עוצרים אותנו תמיד בשלב, זה לא בסך הכל: גיא זוהר

.הזה

אבל אם אנחנו משלמים אחוז. בדיוק, בדיוק': יצחק ברלוביץ' דר 5398570 מתוך   10עמוד  9



אנחנו מדברים פה באמת על איזשהו, מסוים ממס הבריאות

אני יודע שהאוצר. פרומיל או שני פרומיל של עליית מס בריאות

אבל אני חושב שגם אנשי האוצר, לא כל כך אוהבים את זה

כל בנק, צריכים להבין שהכסף הזה זאת ההשקעה הכי טובה

משום. עם ערבויות ועם הכל, היה מוכן לתת את ההלוואה הזאת

שמדובר פה בכסף שכולנו יודעים שאם אנחנו משקיעים אותו נכון

אנחנו אחר כך נקצור את הפירות ריבית דה, ולאנשים הנכונים

.הרבה יותר מכל השקעה שאני מכיר, ריבית

תודה, מנהל בית החולים וולפסון', יצחק ברלוביץ' דר: גיא זוהר

.רבה לך

.תודה לך': יצחק ברלוביץ' דר

אנחנו כבר מסכמים או כבר? שבוע הבא מה, רן רזניק: גיא זוהר

צריך לסגור את? ל משרד הבריאות"מראיינים את הלוי או את מנכ

.הבסטה

אני מקווה שבשלישי הבא כבר יהיו, אנחנו לקראת סיום: רן רזניק

ואולי גם'...ההמלצות הסופיות של הועדה ואז נראיין את פרופ

אבל. רוני גמזו, ל משרד הבריאות"או בכלל נראיין את מנכ...לצדו

עוד נראה בתחילת שבוע הבא אם אכן זה כבר מסוכם או יידחה

.בכמה ימים

.תודה רבה, רן רזניק: גיא זוהר
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