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 2022באפריל  7

 דלכבו

 דנה נויפלד

 יועמ"ש )בפועל(, משרד הבריאות

 שלום רב,

(, 72טיפולי שיניים מגיל  – טיוטת צו ביטוח בריאות ממלכתי )עדכון התוספת השנייההנדון: 

 הערות – 2022-ב"התשפ

 .לצו שבנדוןמתכבדים להגיש את התייחסותנו  לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם,, האגודה אנו

בפתח הדברים נבקש לברך על קידום ההרחבה החשובה של טיפולי שיניים לקבוצת אוכלוסייה 

הרפורמה של הכנסת טיפולי שיניים לסל הבריאות, שבוצעה לפני כעשור, היא כידוע,  נוספת.

מאפשרת קבלת טיפולי שיניים היא אש ובראשונה ברמה המעשית, שכן רפורמה חשובה ביותר בר

ר שווה לכל נפש, כולל גם אוכלוסיות מוחלשות שלא יכלו להרשות לעצמן כלל או במידה במחי

 – מקדמתהיא מספקת לקבל הטיפולים האמורים; אבל חשיבותה גם ברמה העקרונית ובתפיסה ש

ושנית, שעל  ;שבריאות השן היא חלק אינטגרלי של בריאות האדם ויש לטפל בה ככזו ,ראשית

וזמינה לכל אדם, ללא הבדל להשתייכותו  ההמערכת הציבורית להבטיח בריאות ציבורית טוב

 אקונומית.-הסוציו

עם זאת, בשל מגבלות תקציביות, הוחלט לקדם את הרפורמה בשלבים, ובשלב ראשון קודם הטיפול 

בשלב שני נכנסה לתוקף הרחבה מצומצמת מאד של בלבד.  18בורי בשן לילדים עד גיל הצי

, אבל בהיקף הוכללו בסל הבריאות טיפולי שיניים לקשישים 2019בשנת כאשר הרפורמה, 

סיונות רבים של החברה ילמרות נ .80וטיפולים משקמים מגיל  75טיפולים משמרים מגיל : מצומצם

מקצועיים האמונים על בריאות השן במשרד הבריאות ושל אחרים, האזרחית, של הגורמים ה

באופן  להרחיב את הרפורמה לכלל האוכלוסייה, ולכל הפחות לקבוצות אוכלוסייה נוספות

ומעלה,  72, הדבר לא נעשה. כעת מוצע להרחיב את הרפורמה כך שתחול על מבוגרים מגיל משמעותי

 ואנו כאמור מברכים על כך.

 :, כדלקמןאנו מבקשים להעביר לכם הערותינו לצו המוצעלצד הברכות 

בצו מוצע להרחיב את טיפולי השיניים לאנשים מגיל  :שרירותי הגיל המוצע לתחולת ההרחבה .1

ומעלה. מדובר בקביעה שרירותית לחלוטין, שאנו מעריכים שנקבעה בהתאם להערכות  72

של עלויות הטיפולים ביחד לתקציב העודף המוקצה לטובת תיקון זה, ולא בהתאם כספיות 

 אקונומיים רלבנטיים. -לקריטריונים בריאותיים רלבנטיים, או בהתאם לשיקולים סוציו

 65רפורמה. משרד הבריאות בעצמו מתייחס לגיל לתחולת הכגיל  72אין כל הגיון בקביעת גיל 

ויש לכך סיבות שונות. ראשית מדובר בגיל הממוצע  1,השןכגיל משמעותי לעניין בריאות 

                                                            
 . המקור: 2022למדיניות הבריאות,  14-שהוצג בכנס השנתי ה מחקר 1
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, מועד שבו חלה ירידה משמעותית בהכנסות של האנשים. אלו גילאים שבהם ליציאה לפנסיה

מצופה מהמדינה "להחזיר" לאנשים על תרומתם לחברה כאזרחים פעילים. זו מהותה של 

ועולים עם הגיל, והמצב דית. בנוסף, ברור שהצרכים הבריאותיים הולכים הערבות ההד

עדר טיפול והזנחה. לכן קריטי להתחיל כמה שיותר יהבריאותי הולך ומתדרדר, ובמיוחד בה

מוקדם בטיפול המתאים. הדבר אף יביא לירידה בהוצאות על בריאות השן כי ימנע התדרדרות 

 בריאותית קריטית בשנים הללו.

 ומעלה. 65יל לאור האמור לעיל, אנו סבורים שיש להחיל את הצו מג

שהוקצה לשירותי  תקציבהמעבר לתקצוב של סל השירותים כמוצע מעודפי  :תקצוב הרפורמה .2

, יש חשיבות עצומה בחיזוק היחידה לבריאות השן במשרד הבריאות על בריאות השן למבוגרים

מנת שתוכל להוביל את ביצוע הרפורמה, לקיים פיקוח ובקרה על יישום התכנית ובמיוחד על 

והתכניות הנקבעות לטיפול. חשוב לזכור שיש ניגודי  תלשירו שיםורכי הציבור, הביקוצ

יתר על כן, כדי  הצורך לקיים בקרה הוא קריטי., ולכן אינטרסים בקביעת תכניות טיפול

להבטיח שירות איכותי, חשוב שיהיו אנשי מקצוע מתאימים מטעם המשרד, שמבקרים 

 לך שלבי הקמתה ויישומה הראשוני.מקצועית את התכנית, לכל הפחות במה

לאור הטענה שהתקציבים שהוקצו לטיפולי שיניים במבוגרים כמעט ולא נוצלו,  :הסברה .3

שבה שוק פרטי דומיננטי, יש חשיבות לקיים  ,ובהינתן המצב הייחודי של רפואת השיניים

  זה.על הסל הציבורי ותחולתו, וכל זכויותיו בהתאם לצו  קמפיינים של הסברה לציבור

כבר ידוע, שהשתתפויות עצמיות מהוות חסם לקבלת שירותי בריאות  :השתתפויות עצמיות .4

בקרב אוכלוסיות מוחלשות. פרסומים אין ספור מראים שאנשים נמנעים מטיפולים בשל 

שבו ממשיכה לקבל טיפול ההשתתפויות העצמיות. במקרה דנן, לאור קיומו של השוק הפרטי, 

סביר להניח שמי שמשתמש בשירות הציבורי בתחום השן הם רב האוכלוסייה במדינת ישראל, 

כן, ההשתתפות העצמית עלולה להשפיע לאקונומיות נמוכות. -ברובם אנשים מקבוצות סוציו

הזה. בהינתן עוד, שאין בקרה מספקת של משרד  ב צרכני השירותועל מימוש הזכאות ע"י ר

הבריאות על התכנית, וכן שיש אינטרס מובנה של נותני השירותים לבצע יותר טיפולים, הסוגיה 

 של ההשתתפות העצמית היא קריטית ביחס לשירות זה.

 בכבוד רב ובברכה,

 חיו, עו"ד-דבי גילד ליטל גרוסמן

 האגודה לזכויות האזרח רופאים לזכיות אדם

                                                            
Ayelet Berg-Warman, Ile Kermel Schiffman, Shlomo P Zusman, Lena Natapov, Oral health of the 65+ 
age group in Israel-2020, Isr J Health Policy Res. 2021 Oct 25;10(1):58 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696813/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696813/

