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 נהליםתקציר מ

מגדיר ומפרט את סל שירותי ")  החוק: "להלן (1994 -ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  . הבריאות לו זכאי כל תושב מדינת ישראל  

  ) לחוק3סעיף (ת יסוד רונועק 

  .י לשירותי בריאות לפי חוק זה זכאתושבכל   )א(  

  .ית למימון סל שירותי הבריאותאחראינה המד  )ב(  

מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות  שלהם הוא זכאי לפי   לפיכאחראית ים לת חוקופ  )ג(  

  . חוק זה

  ,      שיקול  דעת רפואילפי , ראל בישריאות יינתנוי הבירותסל שלולים בהכת הבריאוותי שיר  )ד(  

   במסגרת  להכו,  ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטחזמן סבירבתוך , באיכות סבירה

  .13         מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף            

   על הפרטיות ושמירה על הסודיותנההג, אדםהעל כבוד  אות יינתנו תוך שמירההבריותי שיר  )ה(  

  1". פואיתהר                     

סל אשר  זהו בסיס ה2.₪ מיליארד 12.224 הסתכמה עלותו לסך של   1995בעת החלת החוק בשנת 

הגידול הדמוגרפי המוסכם והתוספות התקציביות לסל ,  מתעדכן מדי שנה בצמוד למדד הבריאות

  .      הבריאות

,  אז בעקבות לחץ ציבורי1998התוספת הטכנולוגית  הריאלית הראשונה לסל נעשתה בשנת 

   . ₪ מיליון 150של ) תוספת לבסיס הסל ( הוחלט להרחיב את הסל בתקציב כולל 

 נקבע כי יוקם צוות משותף למשרדי הבריאות 07.04.2006  מיום  4765' טת ממשלה מסבהחל

מקדם שישמש לחישוב מחירי תרופות  לצורך הכנסתן  לסל שירותי הבריאות   "במטרה לקבועוהאוצר 

הצוות יקבע את גובה המקדם ... אשר יחול לגבי תרופות והתוויות חדשות אשר ייכנסו לסל להבא 

 בה ההנחות במחירי הרכישה בפועל של קופות החולים לעומת מחיר הצהרת היצרן או  בגובבהתחש

יעמוד מחיר התרופות לצורך חישוב עלות ... אם הצוות לא יגיע למסקנות. לפי העניין, המחיר הרשמי

  ".  מהמחיר הרשמי או ממחיר הצהרת היצרן לפי העניין90%בסל על  הכללתן

                                                                 

1
 .1994-ד"תשנ,  חוק ביטוח בריאות ממלכתי

2
  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995קובץ נתונים סטטיסטיים  



 

5 

 

יקוח על מחירי התרופות ושונה המודל באופן שהוזיל  את מחירי במקביל להחלטה זו  תוקן צו הפ

  . התרופות הרשמיים בלמעלה מעשרים אחוזים

אשר הייתה ועודנה כי יש הבדל מהותי בין עלויות ) הקופות: להלן( בעקבות עמדת קופות החולים 

ואה לתקצב השימושים בפועל בתרופות ובטכנולוגיות לבין התחזיות שעמדו לנגד עיני הוועדה בב

תפגע , החלטה שרירותית על הפחתת תקציב  הטכנולוגיות"את התוספות לסל  הועלה חשש כי 

  3".קשה בקופות החולים וכפועל יוצא באיכות השירות הרפואי הניתן למבוטחים

פנה משרד הבריאות ,  פי החלטת הממשלה המפורטת לעיל ובשל החשש  אותו העלו הקופות-על

שאלת העודף או החוסר התקציבי . לבחינת הניצול היעיל של התקציבים יללגורם מקצועי וניטרא

, ידי בחינה  והשוואה של ההקצאות והשימושים בגין התוספות לסל שירותי הבריאות- נבדקה על

  ").הסל: "להלן" ( סל התרופות"או " סל הבריאות"הידוע גם בכינויו כ

וג זה ועד מהרה התברר כי המלאכה זו הפעם הראשונה בה נעשתה בדיקה מקיפה ויסודית מס

  .איננה קלה ופשוטה בלשון המעטה

 מתודולוגייתפי -בראש ובראשונה זמינות המידע הנדרש על. צוות העבודה נתקל בקשיים שונים 

כך למשל הסתבר כי לחלק מקופות אין כל אפשרות .  ההכללה בסלממתודולוגייתהעבודה הנגזרת 

שוכללו והשתנו , מערכות המחשב הוחלפו). 2006 – 1998(קות להעביר מידע מלא לכל השנים הנבד

גם . מובן היה גם חששן של הקופות לחשיפת מידע  מסחרי פנימי לגורמים חיצוניים .עם השנים

המידע  והתיעוד של משרד הבריאות מעבודות וועדות הסל במהלך השנים הראשונות לכינונה של 

  .טכנולוגיות שהוכללולא אפשר קבלת מידע מלא  בחלק מה, הועדה

עוד הוברר כי הקופות רשמו הוצאות רכש לפי תרופות ולא לפי התוויות כפי שנקבעו בוועדות 

מאחר וקופות החולים לא נדרשו מעולם לבצע רישומים נפרדים לשימושים של סל התרופות . הסל

יהן מידע ברור וחלקן אף לא היה מודע לעלות ספציפית של כל התוויה או טכנולוגיה ולא עמד בפנ

נדרשה עבודה נוספת הן של הקופות והן של , וסדור באשר לרכיבים הכלולים בעלות כל התוויה

 האם יש להתייחס להוצאות רכש ישירות בלבד או גם,כך למשל. הבקרה בכדי להפיק את הנתונים

ם יחוס הנחות מספקי, מה נכלל בעלויות של טיפולים,עלויות עקיפות של מחלקות רכש והפצה

נטרול הוצאות של טכנולוגיות רפואיות שניתנו במסגרת ,קיזוז תשלומי מבוטח,ספציפית להתוויות

  .ן והוצאות לטיפולים לסגל רפואי ועוד"השב

                                                                 
3
 .219291סימוכין , קופת חולים כללית , ל וראש חטיבת הכספים "ר ניר סמנכ    מסמך של נועז ב 
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בנוסף נמצאו אי התאמות בנתוני משרד הבריאות בין נתוני התקציב הנומינלי של החלטות וועדות 

לחישוב הערך הכספי המשוערך של ההעברות הסל לבין נתוני התקציב הנומינלי ששימשו כבסיס 

ח זה השתמשנו בנתוני התקציב של  העברות כפי "בדו. הכספיות בפועל לקופות בשנים העוקבות

  .י האגף לכלכלת בריאות"שהועברו ע

פיהם נקבע  -בטכנולוגיות מסוימות לא הוצג בפנינו  המידע המפורט על מרכיבי ותחשיבי העלות על

 .תקציב הסל

אשר באות להחליף בצורה מלאה או  ,קרי ,רופות שהתווספו לסל הן תרופות חלופיותחלק מהת

בחלק מן המקרים התרופות המוחלפות הן תרופות שהיו בסל במועד . תרופות קיימות,חלקית 

כאשר באים לתקצב תרופה ,לכן  .וחלקן נוספו במהלך השנים לסל) 1994לפני (הקובע 

מצאנו כי החלטות  .את העלות הנחסכת מהתרופה הישנה,יות חייבים לקזז מהעלויות הצפו,חדשה

 לאורך השנים עקב הקושי לכמת את העלות של היו שונותועדת הסל בנושא חישוב עלות החלופות 

מכאן קצרה הדרך למחלוקות בין הצדדים באשר לאופן . התכשירים שהיו כלולים היסטורית בסל

  . אומדן החלופות

  .יל התקבלו מספר עקרונות יסוד לתהליך הבדיקה  לאור הקשיים המפורטים לע

 נבחרה כשנת הבדיקה לצורך בחינת כלל הטכנולוגיות שהוכללו בסל החל 2006שנת  •

 השנה הראשונה עבורה ניתן היה השנה זו נבחרה מכיוון שהיית. 2006 ועד 1998משנת 

 . במועד תחילת העבודהלקבל נתונים מקופות החולים

                       . תרופות אשר הוכללו בסל בתוספת תקציביתהבדיקה נעשתה רק עבור •

 .עבור פרוצדורות רפואיות הבדיקה כללה את כל הפרוצדורות

בחלק לא מבוטל ). 2006ממודד לשנת (קה נעשתה מול תוספת התקציב שנקבעה יהבד •

של טכנולוגיות החישוב התקציבי מבוסס על העובדה שטכנולוגיה חדשה אשר מחליפה 

 . טכנולוגיה ישנה יוצרת חסכון ברכש הטכנולוגיה הישנה

 .בתהליך העבודה נלקחו רק עלויות הרכש הישירות ללא העמסת עלויות עקיפות •

וללא ההכנסה ) 2006לשנת  5.83%( ללא הקיזוז הנורמטיבי  נבדקוהתקציבסכומי  •

  .מהשתתפויות עצמיות

יש צורך ,  בין שימושים לתקצובכי בכדי לקבל תמונה נכונה של ההפרשים, חשוב להדגיש

אשר נבחרה בשל אילוצים רבים , 2006שנת , בנוסף. לבדוק את ההתנהלות על פני מספר שנים

  .)2006האחרון שבהם בחודש ספטמבר  (שכן היו בה שלושה עדכוני סל" מורכבת"הינה שנה 
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  :     עיקרי הממצאים  

4.₪ מיליארד 12.224 , 1998עלות הסל בשנת  -
 

5.₪ מיליארד 24.041 , 2006ל בשנת עלות הס -
 

נוסחה בעזרתה (פי שיטת קפיטציה - בין קופות החולים עלחולקוסכומים אלו  -

 ) .מחלקת לקופות החולים הממשלה את התקציב שהיא  מחשבת

, 10.4%מאוחדת  , 21.9%מכבי , 58.6%כללית : הקפיטציה הייתה חלוקת 2006שנת ב -

 .9.1%לאומית 

 .₪ מיליארד 1.95 עמד על 2006 לסל הבסיסי בשנת סכום התוספת התקציבית -

 : בבדיקתנו התייחסנו לסכומים הבאים -

 .  ₪ מיליארד 1.418- תרופות שתוקצבו בכ .1

 . ₪ מליון 369-נן תרופות שתוקצבו בסכום של כפרוצדורות רפואיות שאי .2

  מזון רפואי  עבור ₪ מליון 37-בדיקת הפרוצדורות לא כללה תקציב בסך כ: הערה

.                      תחות הילד לגביהן לא התקבל מידע מספק ממשרד הבריאות וקופות החוליםוהתפ

שהוכללו במנגנון של   לתרופות₪  מיליון153-בדיקה של כהניתוח לא כלל , כמו כן

   .)CE(קלאס אפקט 

 . ₪  מיליון147 - כעומד על ) תחת הנחות הבסיס (2006 התקצוב על השימוש בתרופות בשנת עודף -

  .₪ מיליון 4- עומד על  כ) תחת הנחות הבסיס (2006 התקצוב בפרוצדורות בשנת חוסר -

  .אין הנחיות מחייבות באשר לאופן הרישומים של הוצאות הסל בקופות -

לא נמצאה בקופות מערכת תיעוד מוסדרת המאפשרת קבלת רישומי הוצאות ספציפיות לכל  -

 .התויה או שימוש לטכנולוגיות

 .1998-2005ב בקופות לא אפשרו לקבל מידע מלא לביצוע העבודה לשנים מערכות המחשו -

                                                                 
4
  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995קובץ נתונים סטטיסטיים  

5
  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995קובץ נתונים סטטיסטיים  
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   והמלצותמסקנות

נמצא כי התוספת התקציבית לסל גבוהה ) תחת הנחות הבסיס והמגבלות שצוינו (2006בשנת  .1

  .אין להסיק מכאן מסקנה גורפת לגבי שאר השנים. משימושי הקופות באותה שנה

 כדי לגבש מסקנה מהימנה באשר לפערים בין 2007-2010יש לבצע בדיקות נוספות לשנים  .2

 . תקצוב לשימוש

כך ,  באופן מובנהיש לתעד ולשמר את נתוני וועדת הסל ואת נתוני וחישובי וועדת המשנה .3

  .שניתן יהיה לעקוב אחריהם לאורך השנים

יש לקבע בתקנות את נהלי הדיווח והרישומים החשבונאיים של הקופות בכל הקשור  .4

 .ות הרפואיותלטכנולוגי

על משרד הבריאות לרכז מכל מאגרי המידע הקיימים במשרד את הטכנולוגיות הרפואיות  .5

תיעוד זה יפורסם באופן שיאפשר נגישות והכרת הזכויות הכלולות  בחוק עבור . הכלולות בסל

 .ועבור הציבור הרחב , קופות החולים

ו פגיעה בנגישות מבוטחים ודות מימוש אאלא ניתן להסיק מנתונים אלו דבר וחצי דבר  .6

  .לתרופות וטכנולוגיות רפואיות
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  מבוא–' פרק א

 כללי

  

מגדיר , 1.1.95-שנכנס לתוקף ב, ")החוק"להלן  (1994-ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .  לו זכאי  כל תושב מדינת ישראל"סל שירותי הבריאות"ומפרט את  

  :לפי עקרונות היסוד שבחוק

אלא אם זכאי לקבלן מכח , כאי לסל שירותי הבריאות הכלולים בחוקכל תושב בישראל ז .1

 .חיקוק אחר

  .המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות .2

קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי  .3

 .על פי החוק

, שיקול דעת רפואיי לפ, ראלביש  ריאות יינתנוי הבירותסל שלולים בהכת הבריאושירותי  .4

והכל במסגרת ,  ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטחזמן סבירבתוך , באיכות סבירה

 .13מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 

  

כולל את שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים הכללית לחבריה במועד " סל שירותי הבריאות"

את שירותי , ותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד זהאת שיר, 1994 בינואר 1 -הקובע 

תרופות בסל שירותי (הרפואה בעבודה וכן את התרופות הכלולות בצו ביטוח בריאות ממלכתי 

  ).להלן הסל(כל אלו יחדיו מהווים את סל השירותים הבסיסי . 1995-ה"התשנ, )הבריאות

  

את ההקצאה ,  הביטוח הלאומיאת מס הבריאות שגובה, מקורות המימון של הסל כוללים

  . השנתית מתקציב המדינה ואת השתתפויות העצמיות שגובות קופות החולים ממבוטחיהן

עד לחקיקת החוק כל קופת חולים יכלה לקבוע באופן  עצמאי  אילו שירותים היא מעניקה 

שיהווה מינימום  שירותים ותרופות סל להגדיר , בקביעת הסל הייתה המטרה. למבוטחיה

מובן שלכל קופה עומדת הזכות להוסיף שירותים . ל המבוטחיםל ויסופק לכמחייב ) ריצפה(

החוק . אך זאת בתנאי שלא תדרוש תוספת מימון ממשלתי, לפי שיקול דעתה, למבוטחיה

לשנות , בצו, שר הבריאות רשאי.קובע מנגנונים שונים להוספת תרופות וטכנולוגיות לסל 

שינוי לא יוסיף לעלות הסל או לחילופין ניתן להוסיף תרופה את רשימת התרופות ובלבד שה

בפועל במשך שלוש שנים . כאשר נמצא לכך מקור מימון נוסף על המקורות המנויים בחוק

מיום כניסת החוק לתוקף לא בוצע כל עדכון יזום בסל  השירותים למעט הוספתם של 

  .בודהשלוש תרופות לטיפול בטרשת נפוצה עקב דיון בבית הדין לע

ולחץ ציבורי לעדכון ) בעיקר חולי איידס וחולים אונקולוגיים(כתוצאה ממצוקתם של חולים רבים 

 לעדכון ראשון לסל  אשר התווסף ₪ מיליוני 150,     יעקב נאמן1998הקצה שר האוצר בשנת , הסל

וסיף לו במעשה זה  נקבע הנוהג לפיו יש לעדכן את סל השירותים מידי שנה ולה. לבסיס עלות הסל

תקציב על מנת לשמור על רמה נאותה של שירותים רפואיים המותאמים לקצב ההתפתחות 

 מינה שר 1999לקראת עדכון הסל השני בשנת .  הטכנולוגית וסטנדרד הטיפול הרפואי המקובל
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הבריאות ועדה ציבורית אשר תפקידה להמליץ על הטכנולוגיות אשר תיכללנה בסל בהתאם 

. כון שפותחו על ידי משרד הבריאות באמצעות מינהל לטכנולוגיות רפואיותלתהליך ומנגנון עד

מוסיפה לסל הבריאות , באמצעות תוספת תקציבית, המדינה) למעט שנה אחת(מאז עדכון זה 

המלצות הועדה מקבלות  את אישור . ציבוריתהועדה הת והמלצל רפואיות בהתאם  טכנולוגיות

  .לות בחוק באמצעות תיקון הצומועצת הבריאות וממשלת ישראל ומוכל
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  המסגרת המושגית –' פרק ב

  . רפואיתטכנולוגיה .1

פרוצדורה רפואית או אבחנתית , ציוד רפואי ,מכשיר רפואי ,טכנולוגיה רפואית מוגדרת כתרופה

  .או טיפולית וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול

טכנולוגיות רפואיות חדשות נכנסות באופן מתמיד למערכת שירותי הבריאות הם דינמיים ביותר ו

מאידך הן מייקרות את עלויות , ומשפרות את השירות הרפואי לחולים ואת איכות חיי המטופלים

  . ספקי השירותים

 המהירות בתחום הרפואה מחייבות לעדכן בהתאם את שירותי הבריאות הכלולים ההתפתחויות

מידי שנה מוכחות כיעילות . 1994 –ד"התשנ, אות ממלכתיבתוספת השנייה לחוק ביטוח ברי

אביזרים , חיסונים, פרוצדורות רפואיות, בדיקות, טכנולוגיות רפואיות חדשות הכוללות תרופות

שיפור איכות החיים וסיוע לחולים שלפני , טכנולוגיות חדשות אלו מאפשרות הארכת חיים. ועוד

קבע מנגנון להוספת טכנולוגיות נאות ממלכתי לא חוק ביטוח בריב .כן לא היה מזור למחלתם

   . אלא אם נמצא להם מקור תקציבילסל רפואיות חדשות 

  .תהליך הרחבת סל שירותי הבריאות .2

המנגנון לעדכון הסל מבוסס על קביעת סדרי  עדיפות לטכנולוגיות השונות המועמדות להכללה 

בטיחות , והחברה ביחס ליעילותתהליך ההערכה בוחן את השפעת הטכנולוגיה על הפרט. בסל

, חברתיים: והתועלת היחסית שלה כמו כן נבחנים במסגרת תהליכי ההערכה  היבטים נוספים

  .אתיים כלכליים מסחריים ואחרים

  :תהליך הכללת תוספת טכנולוגיות רפואיות בסל שירותי הבריאות כולל את השלבים הבאים

עקרונית כל אחד יכול להגיש . לעדכון הסלל הקורא לבקשות " חוזר מנכ– פרסום קול קורא .1

  .החוזר מכתיב תאריך אחרון להגשות. בקשה

התנאי הוא שהטכנולוגיה רשומה במשרד הבריאות ,  של הטכנולוגיות המבוקשותמיון ראשוני .2

 .או הוגשה לרישום

, )יעילות התרופה(קלינית :  קטגוריות3-  מחולקת ל– הערכה מקיפה של הטכנולוגיה הרפואית .3

 ).י ועדת משנה"תג  תקציב ע(וכלכלית ) היקף חולים וצפי לעתיד(דמיולוגית אפי

 . י ועדת הסל והגשת ההמלצות לשר הבריאות" ע– קבלת החלטות .4

 אישור על ידי מועצת הבריאות .5

  . אישור על ידי הממשלה וחקיקה .6
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   בסיס התקציב–עדכון סל הבריאות  .3

  :מישוריםעדכון סל הבריאות נעשה בשלושה 

המפורטים     פרמטריםממספר המורכב מדד.  עלות הסל בהתאם למדד יוקר הבריאותעדכון .1
 ;  בתוספת החמישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 .  עדכון עלות הסל בגין  שינויים דמוגרפיים כמו גידול  האוכלוסייה והזדקנותה .2

  .עדכון עלות הסל בגין טכנולוגיות רפואיות חדשות  .3

הסל בהתאם למדד יוקר הבריאות קבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי עדכון עלות התהליך של 

העדכון הריאלי של עלות הסל בגין , לעומתו. נעשה בכל שנה באופן אוטומטיו 1994 - ד"התשנ

לשם מימון תרופות ואמצעים טכנולוגיים העדכון הריאלי של עלות הסל שינויים דמוגרפיים ו

לשם מימון התוספת לסל הבריאות נדרשת החלטת : חדשים מחייב החלטה של הגורם המוסמך

הוועדה הציבורית . פי שיקול דעתה של הממשלה-ממשלה במסגרת סדר העדיפויות התקציבי ועל

תפקידה להמליץ בפני השרים וממשלת . ממונה על ידי שר הבריאות ושר האוצר, להרחבת הסל

במסגרת התוספת , אותישראל על הטכנולוגיות הרפואיות שיש להוסיף לסל שירותי הברי

ככל שהממשלה החליטה על תוספת , התקציבית המיועדת לכך בידי הממשלה בתקופה נתונה

  .תקציב כאמור

החולים -וקופות, סל הבריאות מהווה סל מינימום, בית הדין לעבודהופסיקת , על פי החוק

ובלבד שהתוספת לסל תעשה , לספק תרופות ושירותים מעבר לסל זה, אך לא חייבות, רשאיות

 . באופן שלא מפלה בין חברים

  עדת הסל ו .4

להגשת בקשות להכללת תרופות " קול קורא"מדי שנה שולח משרד הבריאות 

ידי גורמים מגוונים - בקשות אלה מוגשות על. וטכנולוגיות חדשות בסל שירותי הבריאות

ל המפרט את הקול הקורא וכן "חוזר המנכ.מסחריים ופרטיים, ציבוריים,  מקצועיים- 

את הטפסים להגשת הבקשה להוספת הטכנולוגיה מצוי באתר האינטרנט של משרד 

. ך של איסוף נתונים והערכה מקצועיתמתחיל תהלי,  לאחר ריכוז הפניות.הבריאות

 בסיוע ונעשה ,ידי המינהל לטכנולוגיות ותשתיות במשרד הבריאות- תהליך זה מבוצע על

העבודה המקצועית בשלב זה  . גורמים מקצועיים נוספים במשרד הבריאות ומחוצה לו

פי   של היקאפידמיולוגיתהערכה , הערכה רפואית המתבססת על בטיחות ויעילות: כוללת

סקירת הניסיון הרפואי המבוססת על גישת , החולים והערכת צרכים של המערכת

EVIDENCE BASED MEDICINE הערכה כלכלית וכן הערכות נוספות ככל שנדרשות  .

בסיום התהליך האמור ולאחר גיבוש המלצתם של הגורמים המקצועיים במשרד 

  .לועדת הסלת עדכנית  כולל ספרות מקצועימועבר חומר הרקע המקצועי , הבריאות

בשנים נשוא " הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות"וועדת הסל או בשמה המלא 

  . החלטה מנהלית של שר הבריאות ומתוקף החלטת ממשלהח פעלה מתוקף"הדו
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 למועצת הבריאות ולממשלה בנושא קביעת   מטרתה לייעץ2005על פי החלטת הממשלה לשנת 

, ע לתוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות לסל שירותי הבריאותסדרי עדיפויות בנוג

בתי , קופות החולים, משרד האוצר, ועדת הסל מורכבת מנציגי משרד הבריאות". והערכת עלותן

עוד הוחלט כי לוועדת הסל תמונה . י ונציגי ציבור מתחומי הכלכלה אתיקה ומינהל"הר, החולים

ועדת . נציגי משרד האוצר ונציגי קופות החולים,  הבריאותועדת משנה שתורכב מנציגי משרד

 תגיש לועדת הסל תמחור של שירותי הבריאות שהוספתם לסל – כך נכתב בהחלטה –המשנה 

  . נבחנת

לייעץ לגורמים הרלוונטיים בעניין קביעת סדרי העדיפויות בין , אפוא, תפקידה של ועדת הסל הוא

, אין חולק כי מלאכה זו דורשת מומחיות. ך הרחבת הסלהטכנולוגיות הרפואיות החדשות לצור

שהינם , ניסיון וראייה רחבה לשם מציאת האיזון הראוי בין מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין

הרכב של זה ועדת הסל נועד לסייע לה בהערכת הטכנולוגיות הרפואיות . תחומיים ומורכבים-רב

- ובשים לב להיבטים המקצועיים,  כוללתהחדשות ובקבלת המלצות מתוך ראייה חברתית

רפואיים ולהיבטים הציבוריים השונים הקשורים בהוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל 

במסגרת המשאבים שהקצתה הממשלה לסל שירותי הבריאות עבור , כל זאת; שירותי הבריאות

 אלא רק ,ומאטי לסל באופן אוטללותתרופות וטכנולוגיות חדשות לא נכ. שנת התקציב הרלוונטית

 .   עדה ציבוריתוושל ה  והתעדוףבדיקהתהליך הלאחר 

הם מוצגות בפני  מועצת הבריאות לאחר מכן הם , עם סיום תהליך גיבוש המלצות הוועדה

מובאות על ידי שר הבריאות לקבלת הסכמת שר האוצר ולאישור הממשלה שמאמצת את 

  . ההמלצות ומעגנת אותן בחקיקה

   קופות החולים למתן התרופות והטכנולוגיות החדשות לחוליםבמקביל נערכות

הרי שקופות החולים מחויבות לתת את ,  מסוימת נכנסת לסלטכנולוגיהכי בעת ש, חשוב לציין

התקצוב על אותה , באופן דומה. וזאת לצמיתות, הטכנולוגיה בהתאם לקריטריונים שנקבעו

 .התוויה אף הוא קיים לצמיתות

תעדוף לבית המשפט הגבוה לצדק עתירות שעניינן התערבות בהחלטות בעניין מעת לעת מוגשות 

' הוועדה להרחבת סל הבריאות לדברי השופט א'  ישראלי נ2974/06ץ "ראו בג (ועדת הסל

    :כפי שציטטה הנשיאה בחוות דעתה, רובינשטיין שקבע

ע ואין הקומץ לעולם קצר המצע מהשתר. תעדוף הוא הכרחי בנסיבות של סל הבריאות"... 

ועם זאת מחיר , לעתים לבלי הכר, בעולם שבו הנוף הטכנולוגי והרפואי משתנה במהירות. משביע

גם , קשה לומר. אין מנוס מקביעתם של סדרי עדיפויות, הטכנולוגיות והתרופות הוא גבוה

על בגלל המאבק , אכן. שישנה אפליה על ידי קביעת התעדוף, במקרים כואבים כמו בנידון דידן

פרלמנטריים , במקביל למאבקים ציבוריים, העוגה המצומצמת מוגשות עתירות לבית משפט זה

  ."פרלמנטריים- וחוץ
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  .)ועדת משנה(קביעת תקציב טכנולוגיות להכללה בסל  .5

 בוצעה הערכת היקפי החולים והעלויות במסגרת דיוני 2005עד וכולל סל שירותי הבריאות לשנת 

  . הסלית להרחבת ורהוועדה הציב

י וועדת המחירים הבין משרדית ופורסם במחירון " טכנולוגיות שאינן תרופות נקבע עתמחור

  .שירותי הבריאות

מונתה לוועדת הסל וועדת משנה , 9/8/2005 מיום 4111בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

  .נציגי משרד האוצר ונציגי קופות החולים, המורכבת מנציגי משרד הבריאות

בגין , ישה לוועדת הסל תמחור של התוספת הנדרשת לעלות סל שירותי הבריאותוועדת המשנה מג

אשר לוקח בחשבון את , כל אחת מהטכנולוגיות שהוספתן לסל השירותים נבחנת בידי וועדת הסל

  .החסכון הנובע מהוספת טכנולוגיות לסל שירותי הבריאות

 לגבי כל אחת מהטכנולוגיות במהלך עבודתה אוספת וועדת המשנה מידע אפידמיולוגי ותמחורי

וועדת המשנה מעריכה את העלות הצפויה לקופות החולים באופן . הנבחנות בידי וועדת הסל

בהתאם להתוויה הטיפולית , פרוספקטיבי בהתאם לנתונים הקיימים במועד ההכללה בסל

  .המבוקשת להכללה בסל

ן הטיפול לחולה בהתבסס על וועדת המשנה קובעת את העלות הצפויה לקופות החולים בגין מימו

תוך הפחתת החסכון הכספי הצפוי בגין טכנולוגיות רפואיות חלופיות , משטרי הטיפול המקובלים

  .הכלולות בסל

העלות המוקצבת לטכנולוגיה חדשה הינה למעשה מכפלה של היקף החולים הצפוי בהפרש בין 

חלפת הקיימת בסל לחולה עלות מתן הטכנולוגיה החדשה לחולה ועלות מתן הטכנולוגיה המו

  ).להלן שווי החלופה(

 תוך שימוש בשווי ,מנגנון זה בא על מנת להשתמש בתקציב הניתן מדי שנה בצורה יעילה ביותר

  .המותוות לאותן התוויותהטכנולוגיות הכלולות בסל 

עת העלות הצפויה לקופות החולים בגין מימון הטיפול לחולה נקב, לגבי טכנולוגיות שאינן תרופות

  .י וועדת המחירים הבין משרדית ומוגדרת במחירון שירותי הבריאות המתפרסם מעת לעת"ע

  .התוויה .6

הכללת הטכנולוגיות בסל נעשית עבור  התוויה רפואית  מסוימת שרשומה בפנקס התכשירים וכן 

היא זו אשר מפרטת את התנאים ) להלן ההתוויה( מסגרת ההכללה בסל. מגבלות שימוש אחרות

 .ים והמגבלות המחייבים לשם קבלת הטיפול במימון ציבוריהרפואי
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  .קביעת תקציב התכשיר להכללה בסל ולחישוב החלופות .7

לפי מחירון ירפא לרוקח או לפי הצהרת  ה התכשיר נקבעעלות ,  לוועדת הסלבשנים  הראשונות

  . כנמוך,  של החברהמחירה

 והיא זו שקובעת את התמחור ואת ,פי החלטת ממשלה הוקמה ועדת המשנה- על2005-כאמור ב

עבור פרוצדורות . ההערכות להיקף השימוש הצפוי עבור התכשירים המוגשים לדיון וועדת הסל

נקבעים המחירים בוועדת תמחור בינמשרדית לה שותפים אנשי התקציבים ממשרד האוצר 

  .וממשרד הבריאות 

 המטופלים הצפוי בעלות פרסחישוב התקציב הפרטני לכל טכנולוגיה מחושב לפי מכפלת מ

ממנה מופחתת עלות הטיפול החלופי , )המחושבת לפי משטר טיפולי מקובל(הממוצעת לחולה 

  .הקיים כיום בסל

מתודולוגיה הקובעת כי המחיר נקבע מתוך ב משתמשת וועדת המשנהבשנים האחרונות 

  :ם המחיר הנמוך מביניה,התייחסות לאחד מן המחירים הבאים

ידי משרד הבריאות בהתאם לצו - חירן של תרופות מרשם הוא מפוקח ונקבע על מ- מחיר הפיקוח

, )מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם( מחירי מצרכים ושירותים הפיקוח על 

 בהפחתת הוא מחיר ההתייחסות של הוועדה) סיטונאי(מחיר הפיקוח לרוקח . 2001-א"התשס

  . אחוז קבוע

 אשר מוגש לוועדה ל החברה"י מנכ"ר התחייבות מוסדי חתום עמחי – מחיר הצהרת בעל רישום

  .בעל הרישום במידה והתכשיר יכלל בסל להתוויה המבוקשת י "ע

 זה לא  נעשה שימוש במחיר ח"הדובתקופת . רכש ממוצע של קופות החולים  מחיר –מחיר רכש 

רק בשנת . רייםעקב סירוב הקופות להעביר מחירים אלו וזאת בטענה כי מדובר בסודות מסח

 באופן  החלו קופות החולים להעביר באופן מסודר את מחירי הרכש בפועל ומחיר זה הצטרף2009

מחיר רפרנס לחישוב המחיר במסגרת עבודת וועדת המשנה ושימש להכללת תכשירים  כמיידי

  . 2011 -   ו2010בעדכוני הסל לשנים 
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  ).CLASS EFFECT(חלופות טיפוליות  .8

 Class Effect ) (C.Eנים מוכללים תכשירים שונים במסגרת הסל תחת הגדרה של במקרים שו

 במקרים אלו הכוונה היא כי עם ההכללה ניתנת לקופות החולים האפשרות והזכות לנקוט

, השייכות לאותה משפחה פרמקולוגית שלהן מבנה כימי שונהאלו במדיניות הבחירה בין תרופות 

  ."CLASS EFFECT",  אך אפקט טיפולי דומה

, שייכות לאותה קבוצה טיפוליתוהן , כאשר מספר תרופות כלולות בסל, ככללמכל זאת ברור כי 

  . שהקופה בחרה בה, קופות החולים רשאיות להעדיף בתחילת טיפול  כחלופה טיפולית מסוימת

 ניתנה חוות דעת של CLASS EFFECT-בסוגיית מחויבות הקופה למתן תרופה הכלולה בסל כ

  :כדלקמן, ד מירה היבנר הראל"עו, צת המשפטית של משרד הבריאותהיוע

תרופות בסל (הבחירה בין חלופות טיפוליות שונות הכלולות בצו ביטוח בריאות ממלכתי "

  .בהתאם לשיקול דעתה הרפואי,  היא עניין לקופה, )שירותי הבריאות

, לים ביחסיה עם מבוטחיההרשות ביד קופת חו, מקום שתרופות מהוות חלופה תרפויטית זו לזו

 בקרבתעד כמה יש בזהות או , השאלה. את האחת על פני רעותה, משיקוליה, להעדיף

היא , "קלאס אפקט" כדי להצדיק התייחסות אליהן כאל –האפקטיביות היחסית של תרופות 

  .על מנת למנוע אפשרות לניצול חופש בחירה עקרוני זה, עניין להנחיות ברורות של המשרד

 מהווה מענה מסוימתכי חלופה , מסויםלגבי חולה , מובן כי מקום שקיימת אינדיקציה, אתעם ז

                        .הרי שעל הקופה לספק לו חלופה טיפולית ספציפית זו, טיפולי עדיף לבעייתו

קיימת זהות או קירבת אפקטיביות המצדיקה התייחסות לקבוצת תרופות , העובדה כי ככלל

אפשרות לקיומם של חריגים המצדיקים , כמובן, אינה שוללת, "קלאס אפקט"- לפלונית כ

, מחייבתתהיה הקופה , בסיטואציה כזאת. לפי המקרה, העדפתה של חלופה טיפולית ספציפית

  ".לספק אותה חלופה טיפולית ספציפית דווקא, כמובן

  .קופות החולים .9

 )."כללית":להלן(שירותי בריאות כללית  )1(

 )."מכבי ": להלן(בריאות  מכבי שירותי  )2(

 :להלן ( קופת חולים לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל  )3(

 ").לאומית               "

 ").מאוחדת: "להלן ( קופת חולים מאוחדת  )4(

   התקציב לקופות החולים מתחלק באופן יחסי לגודל הקופות ולמספר התושבים         

  .המבוטחים בהן        
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קפיטציה ללא מחלות קשות בשנים 1998 - 2006

כללית מכבי מאוחדת לאומית

  

  2006 – 1998בין הקופות בשנים ) ללא מחלות קשות( חלוקת הקפיטציה

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 58.60% 58.90% 59.32% 59.83% 60.32% 61.02% 63.20% 62.93% 63.74% כללית

 21.90% 21.80% 21.66% 21.39% 21.11% 20.70% 19.36% 19.25% 18.58% מכבי

 10.40% 10.20% 9.89% 9.59% 9.35% 9.13% 8.60% 8.70% 8.53% מאוחדת

 9.10% 9.10% 9.13% 9.19% 9.22% 9.15% 8.84% 9.12% 9.15% לאומית
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תוספת מצטברת לבסיס הסל

מיליוני ₪ ממודדים לשנת 2006
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תוספת תקציב לבסיס הסל 
מיליוני ₪ ממודדים לשנת 2006

  .היקף והתפתחות סל הבריאות –' פרק ג

  

   2006 עד 1998התוספות התקציביות לסל הבריאות בשנים 
  2006לשנת  ודדים ממ ₪מיליוני 

  
 תוספת תקציב מצטברת לבסיס הסל תוספת תקציב לבסיס הסל שנה

1998 194 194 

1999 190 384 

2000 318 702 

2001 230 932 

2002 216 1,148 

2003 - 1,148 

2004 65 1,213 

2005 404 1,617 

2006 333 1,950 
  1,950 כ"סה
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   2006.6 - 1995פי החוק בשנים -  הסל עלהתפתחות עלות

  ₪מיליוני  שנה

1995 12,244 

1996 13,859 

1997 15,358 

1998 16,814 

1999 18,008 

2000 19,269 

2001 20,268 

2002 21,118 

2003 21,135 

2004 22,008 

2005 22,368 

2006 24,041 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

                                                                 
6
  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995קובץ נתונים סטטיסטיים  
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  .מתודולוגיה – 'פרק ד

  .לוגיהגיבוש המתודו .1

  
האם המקורות . העבודה בכללותה אמורה הייתה לתת מענה לשאלה שהעסיקה את הציבור

יש בהן כדי -לסל התרופותהתקציביות תוספות העבור  ,הנוספים שהועמדו לטובת קופות החולים

    .לכסות את ההוצאות בפועל בהן נשאו הקופות בשל הוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות

 עת ניתנה התוספת הראשונה לסל ,1998ת על כל השנים החל משנת ספרמדובר בעבודה המת

 .התרופות כאמור לעיל

הכנסות וההוצאות  נפרד אחר ה חשוב לציין כי הקופות לא נדרשו מעולם לנהל מעקב רישומי

  .לתוספות אלו המתייחס

  : לפעול כדלקמןרצינוכדי לפעול בדרך ראויה 

חשוב להבין כיצד החליטו  .השנים של ועדות הסל לאורך כי העבודהבשלב ראשון יש להבין את דר

בועדות הסל על כימות המקורות הכספיים אל מול הגדרת ההוצאות הנוספות בהן עומדות 

  .הקופות בשל התוספות בגין תרופות וטכנולוגיות חדשות

  

  .בשלב השני יש לבנות את מתודולוגית העבודה הנכונה

  

  . ועד היום1998א וזאת החל משנת דע הרלוונטי לנושבשלב השלישי יש לאסוף את כל המי

  

  :לאחר לימוד הנושא החלטנו להיצמד לדרך בא הלכו ועדות הסל ולפעול לפי המתודולוגיה הבאה

  -מקורות

 עד 1998כ מצטבר של הכספים שהועברו לקופות על ידי משרד הבריאות בכל אחת מהשנים "סה

2006.  

 שנגבו מהמבוטחים על ידי הקופות בכל אחת מהשנים  עצמית כ דמי השתתפות"סה -בתוספת 

  .ל"הנ

כנסת תרופות חדשות כפי שחושב מה כתוצאה  שנחסכות שווי התרופות החלופיות -בתוספת 

  .בועדות הסל

  

  -שימושים

כ מצטבר של ההוצאות הישירות בגין תוספות אלו בהן נשאו הקופות בכל אחת מהשנים "סה

  .ל"הנ

  

  .ושים אמור לתת עודף או חוסר בתיקצוב התוספות לסלהפרש בין המקורות לשימ

  

 ללא יכולת כניסה לבעיות ,חשוב לציין ולהדגיש כי מנדט העבודה התייחס לאמור לעיל בלבד

 מחודש של כל עלויות סל  אמיתיות אחרות של חוסרים או העמסת תקורות או פתיחת חישוב

  .)1995 (הבריאות

  
גילו רצון ונכונות לשיתוף   שכולם,עם נציגי משרד הבריאותם ובמהלך הפגישות עם קופות החולי

ראה פירוט ( אין ביכולתנו לפעול על פי המתודולוגיה המפורטת לעיל  כיהסתבר לנו, פעולה מלא

  .) להלן2מקצת הקשיים בסעיף 
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 ובהתחשבות תורןס ' אדיג אריאלה'ד יואל ליפשיץ וגב"ל המשרד עו"סמנכ בדיונים ממושכים עם 

 3המפורטים בסעיף הנחות הולפעול על בסיס לשנות את המתודולוגיה  הוחלט , הקופותבהערות

  .להלן

  

חוסר מצטבר / על עודףאין בה בכדי לתת תשובה חד משמעית ברור לנו כי בדיקת שנה אחת בלבד

  . ועד היום2007שנים יהיה צורך לבצע בדיקות דומות ל, בתוספות לסל התרופות

  .הקשיים במהלך העבודה .2

להלן : טכנולוגיות תרופתיות(ביקורת עסקה בכל הטכנולוגיות הרפואיות שהתווספו לסל ה

זו הפעם הראשונה לאחר החלת "). פרוצדורות:"להלן: טכנולוגיות שאינן תרופתיות". תרופות"

בשל כך ובשל סיבות נוספות עלו קשיים . חוק ביטוח בריאות ממלכתי  שמבוצעת בדיקה מסוג זה

הלך  העבודה  שהובילו אותנו לחשיבה מחודשת ולצמצום היקף הבדיקה תחת רבים ושונים במ

  :להלן חלק מהבעיות איתן נאלצנו להתמודד. הנחות שונות

 לחלק מהקופות לא הייתה יכולת להעביר לנו מידע לשנים -  אי שמירת מידע  .א

קושי אשר נבע בין השאר מכך  שלא נשמר מידע ממוחשב או אחר לשנים . הנבדקות

 . החלפות מערכות מחשוב במהלך השנים ועוד, קותהנבד

פי התוויות אלא רק את - חלק מהקופות לא מתעדות שימושים על- שימושים לפי התוויות  .ב

 . פי תרופה-הוצאה הכוללת על

 לחלק מהקופות לא היה מידע מלא ומפורט לגבי התקציב שאושר - נתוני תקצוב וועדת הסל  .ג

ך הקופות עצמן לא יכלו לעקוב אחר התפתחות התקציב משכ. י ועדת הסל"לכל טכנולוגיה ע

י ועדת הסל דבר שייצר אצלם מצג מוטעה של "והשימושים השונים בהתוויות שנוספו ע

 . חוסר תקציב לתכשירים ספציפיים/עודף

נמצאו אי התאמות בין נתוני התקציב הנומינלי של החלטות ועדת  - אי התאמות בנתונים  .ד

מינלי ששימשו כבסיס לחישוב הערך הכספי המשוערך של לנתוני התקציב הנו, הסל

נתוני תקציב הפרוצדורות הנומינלי שהתקבל לא מודד באופן מלא . ההעברות  בפועל לקופות

 .ולעיתים לא תאם ליחס המידוד שנעשה בתרופות

 . נמצא חסר-   ברמה התקציביתגיבוי החלטות וועדות הסל  .ה

הנוגע לאופן חישוב שווי החלופות לא היו ברורות החלטות ועדת הסל בכל  - חישוב החלופות  .ו

סל לצורך הובחלק מן המקרים המידע אודות נתוני היקפי חולים בהם עשתה שימוש ועדת 

 . חישוב החיסכון בחלופה והערכת היקף השימושים בטכנולוגיה חדשה לא הוצג בפנינו

במקרים , רפואיותבהעדר קיומו של מאגר מידע מרכז עבור פרוצדורות  -  מידעמקורות   .ז

מסויימים לא התקיימה התאמה מלאה בין הפירוט של הפרוצדורה הרפואית שהוכללה 

. לבין הנתונים שנמצאו במשרד הבריאות, ל ומינהל הרפואה"כפי שהופיע בחוזרי המנכ, בסל

 .היה צורך להשקיע מאמץ נוסף בריכוז רשימות פרוצדורות אלו
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  .עקרונות המתודולוגיה שנבחרה לבסוף .3

ף החומר ולאחר סבב שימועים איסו שהתגלו במהלך לעיל כתוצאה מהאילוצים המפורטים 

   :     התקבלו ההחלטות הבאות 

פי התוויה  נעשתה הבדיקה מול סך - בהם לא ניתן היה לקבל נתוני עלויות עלבמקרים .1

גם למרות ומתוך הבנה שנעשית כאן הכללה של הוצאות שחלקן נעשה (ההוצאה לתרופה 

 ) .רות מחוץ לסלבמסג

.  במדידהתהוחלט לוותר על הוספת תמחור התרופות החלופיות לתקצוב הסל לאור הבעייתיו .2

 . לא נכללו שימושים בגין תרופות שנכנסו לסל ללא תוספת תקציבית–מנגד 

. בהתאם למתווה עבודת ועדות הסל, בחישוב לא הוכללו עלויות נלוות אלא עלויות רכש נטו .3

 .  אחוז14 ל 7ת החולים דרשו תוספת העמסות שנעו בין יש לציין כי קופו

מסכום עלות הפרוצדורות הרפואיות שניתנות במסגרת אישפוזית קוזז אחוז ההנחה שקיבלו  .4

 .פי נתוני משרד הבריאות- על2006קופות החולים מבתי החולים נכון לשנת 

ם ומנגד לא בחישוב לא נלקח בחשבון גביית ההשתתפות העצמית של הקופות מהמבוטחי .5

 .הופחת אחוז הקיזוז הנורמטיבי

, זאת למרות שבחלק מהתרופות. בחישוב עלויות הקופה לא נלקחו בחשבון עלויות ימי אשפוז .6

 בתקציב התרופות המוחלפות כפונקציה של  או התוספתועדת הסל חישבה את החיסכון

 .  בימי אשפוזים צפוי או תוספתחיסכון

 שלילית כיוון שההשתתפות העצמית של המבוטחים עולה על ישנן תרופות שעלותן לקופה היא .7

לכן כאשר מחליפים את התרופה הזאת בסל בתרופה אחרת . עלות התרופה בפועל לקופה

לא התחשבנו בטענה זו כפי שלא התחשבנו בגבייה  .יקרה יותר יש פגיעה בהכנסות הקופה

 .העודפת של הקופות

  .ביקורת הנתונים .4

את בסיס , לעיתים אף מספר פעמים, מהקופות שינו במהלך העבודה חלק –יציבות הנתונים  )1(

 .הנתונים שלהן כפי שהועברו לנו בתחילת העבודה

נמצא שלא תמיד , בבדיקות מדגמיות שנעשו על בסיסי הנתונים של הקופות –בחינת מחירי רכש  )2(

, ר הנחותכלומר ממוצע מחירי רכש לאח, קיבלנו את ההוצאות לפי מחירי רכש של הקופה בפועל

  .דבר שגרם לגידול בהוצאות, אלא מחירים לפני הנחות ולעיתים לא מחיר ממוצע

דבר שעשוי להשפיע ,  כל קופה משתמשת בשיטה שונה להערכת המלאי- שיטת חישוב ערך מלאי )3(

 .על דוח השימושים שהעבירו לנו
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  ניתוח הנתונים   – 'פרק ה 

  

 .הנתונים נבחנו במספר אופנים

 .בדיקת מגמות בהקצאת התקציבים לתרופות .1

 ניתוח נתוני תקציב והוצאה לתרופות .2

 .תחומים לפי קופות .1

 : אנו מציגים בדוח באופן פרטני את – התכשירים הבולטים .2

 .התכשירים המובילים בחלוקת התקציב בוועדת הסלעשרת  )1(

 .יבי תקצבעודףעשרת התכשירים המובילים  )2(

 . תקציביבחוסרעשרת התכשירים המובילים  )3(

 

 .פי תחומים-לתקציב על) גרעון(יחס עודף  .3

 

 . הקצאה מול שימושים- ניתוח נתוני פרוצדורות  .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סך קופות לאומית מאוחדת מכבי כללית  
  2006ממודדים לשנת  ₪ מיליוני 2006התקציב לפי קפיטצית קופות לשנת נתוני 

  0100.% 9.1% 10.4% 21.9% 58.6% חלק בקפיטציה

 1,418  129 147  310 831 תקציב לפריטים שנכנסו עם תוספת תקציבית

 (1,270) (125) (109) (288) (749) שימוש לפריטים שנכנסו עם תוספת תקציבית 
 147 4 39 23 81 יתרה
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  .בדיקת מגמות בהקצאת התקציבים לתרופות .1

  פי תחומים-י ועדת הסל על"חלוקת התקציב כפי שנקבע ע

  

 השימוש מהתקציבעור שי )גרעון(עודף שימושים תקציב מחלה
 2006ממודדים לשנת  ₪ מיליוני  

 88%  67.37          473.35     540.73    אונקולוגיה
 56%  119.78        151.44     271.22    מטאבולי אנדוקריני

 93%  5.87            84.02       89.89      קרדיו ואסקולר
 67%  26.83          53.34       80.16      זיהומים
 99%  0.57            75.89       76.46      גסטרו
 90%  7.07            66.40       73.48      ריאות

 117% (11.11)         78.13       67.02      נירולוגי
 164% (38.05)         97.80       59.75      *עור

 150% (26.23)         78.90       52.67      השתלות
 93%  3.12            40.38       43.50      פסיכיאטריה
 84%  3.97            21.02       24.98      המטולוגיה

 10%  13.68          1.60         15.28      כאב
 327% (20.82)         30.00       9.18       עיניים

 64%  2.92            5.18         8.11       חיסונים ריאות
 244% (7.68)           13.01       5.33       גניקולוגיה

 90%  147.29        1,270.48  1,417.76 כ"סה

  . Remicade ו Enbrel :כגון , RAכולל תרופות למחלות * 
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  .ניתוח נתוני תקציב והוצאה לתרופות .2

  .ל הוצאה לפי קופות ולפי תחומים נתוני תקציב מוניתוח .1

  .פי קפיטציה- התקציב הכולל המתווסף לסל נעשית החלוקה בין הקופות על לאחר שנקבע

  . 2006 כפי שהייתה נכון לשנת 7התקציב שמוצג בטבלאות הבאות מייצג את החלוקה הקפיטציונית

 כללית
  השימוש מהתקציבשיעור  )גרעון(עודף  שימושים תקציב מחלה

 2006ממודדים לשנת  ₪ יונימיל 
 91% 28.79 288.07 316.87 אונקולוגיה

 58% 66.8 92.07 158.94 מטאבולי אנדוקריני
 90% 5.41 47.26 52.67 קרדיו ואסקולר

 61% 18.27 28.70 46.98 זיהומים
 65% 15.84 28.96 44.80 גסטרו
 86% 6.20 36.86 43.06 ריאות

 123% (8.95) 48.22 39.28 נירולוגי
 156% (19.66) 54.67 35.01 *עור

 167% (20.53) 51.40 30.87  השתלות
 103% (0.75) 26.25 25.49 פסיכיאטריה
 97% 0.42 14.22 14.64 המטולוגיה

 17% 7.41 1.55 8.96 כאב
 377% (14.93) 20.31 5.38 עיניים

 67% 1.59 3.16 4.75  חיסונים ריאות
 248% (4.63) 7.76 3.12 גניקולוגיה

 90% 81.35 749.46 830.81 כ"סה
    

  מכבי

  השימוש מהתקציבשיעור  )גרעון(עודף  שימושים תקציב מחלה

  2006מתואמים לשנת  ₪ מיליוני 

 80% 23.56 94.86 118.42  אונקולוגיה
 60% 23.68 35.71 59.40 מטאבולי אנדוקריני

 133% (6.53) 26.21 19.69 קרדיו ואסקולר
 68% 5.55 12.01 17.56 זיהומים
 167% (11.27) 28.02 16.74 גסטרו
 97% 0.41 15.68 16.09 ריאות

 120% (2.87) 17.55 14.68 נירולוגי
 178% (10.20) 23.28 13.08 *עור

 138% (4.34) 15.87 11.53 השתלות
 85% 1.39 8.13 9.53 פסיכיאטריה
 36% 3.50 1.97 5.47 המטולוגיה

 0% 3.33 0.01 3.35 כאב
 236% (2.73) 4.75 2.01 עיניים

 12% 1.56 0.21 1.78 חיסונים ריאות
 295% (2.28) 3.45 1.17 גניקולוגיה

 93% 22.77 287.72 310.49 כ"סה
 . Remicade ו Enbrel :כגון , RA למחלותכולל תרופות * 

                                                                 

7
  . 10סעיף ' ראה פרק ב 
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 מאוחדת
  השימוש מהתקציבשיעור  )גרעון(עודף  שימושים תקציב מחלה

  2006 ממודדים לשנת  ₪מיליוני 

 72% 15.49 40.74 56.24 אונקולוגיה
 39% 17.13 11.07 28.21 מטאבולי אנדוקריני

 54% 4.31 5.04 9.35 קרדיו ואסקולר
 66% 2.81 5.53 8.34 זיהומים
 121% (1.68) 9.63 7.95 גסטרו
 76% 1.82 5.82 7.64 ריאות

 90% 0.68 6.29 6.97 נירולוגי
 160% (3.73) 9.94 6.21 *עור

 121% (1.16) 6.64 5.48 השתלות
 72% 1.27 3.25 4.52 פסיכיאטריה
 32% 1.76 0.84 2.60 המטולוגיה

 0% 1.59 0.00 1.59 כאב
 271% (1.64) 2.59 0.95 עיניים

 97% 0.02 0.82 0.84 חיסונים ריאות
 101% (0.01) 0.56 0.55 גניקולוגיה

 74% 38.68 108.76 147.44 כ"סה

   

 לאומית
  השימוש מהתקציבשיעור  )גרעון(עודף  שימושים תקציב מחלה

 2006ממודדים לשנת  ₪ מיליוני 

 101% (0.48) 49.68 49.21 אונקולוגיה

 51% 12.10 12.59 24.68 מטאבולי אנדוקריני

 67% 2.67 5.51 8.18 קרדיו ואסקולר

 97% 0.19 7.10 7.29 זיהומים

 133% (2.32) 9.28 6.96 גסטרו

 120% (1.36) 8.05 6.69 ריאות

 99% 0.04 6.06 6.10 נירולוגי

 182% (4.46) 9.90 5.44 *עור

 104% (0.20) 4.99 4.79 השתלות

 70% 1.21 2.75 3.96 פסיכיאטריה

 175% (1.72) 3.99 2.27 המטולוגיה

 3% 1.35 0.04 1.39 כאב

 282% (1.52) 2.35 0.84 עיניים

 135% (0.26) 0.99 0.74 חיסונים ריאות

 258% (0.77) 1.25 0.49 גניקולוגיה

 97% 4.49 124.53 129.02 כ"סה

   . Remicade ו Enbrel :כגון , RAכולל תרופות למחלות * 
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   בולטיםתכשירים .2

 תהמובילים בחלוקה תקציביהתכשירים עשרת  )1(

  . נכנסה גנריקה2004מכך שלאחר הכללתו בשנת עודף התיקצוב עבור תכשיר זה נובע גם  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שנת כניסה  שם מסחרי
 ראשונה לסל

 כ"סה
 תקציב

שימושי 
 כללית

שימושי 
בימכ  

שימושי 
 מאוחדת

שימושי 
 לאומית

כ "סה
שימושי 
 קופות

עודף 
)גרעון(  

2006ממודדים לשנת ₪ מיליוני     

Herceptin 2000 110.65 38.12 7.57 5.75 7.14 58.58 52.07 

*Avandia 2002 75.19 10.92 5.53 1.27 0.95 18.66 56.53 

Avastin 2005 63.09 12.50 5.36 1.15 3.21 22.22 40.87 

Evista/Fosalan, 
Maxibone, 

Alendronate-Teva 
, Maxibone 

2000 62.13 17.56 3.82 0.93 1.70 24.01 38.12 

Mabthera 1999 61.03 43.72 16.82 6.70 7.24 74.49 (13.46) 

Ribavirin/Pegasys, 
Pegintron 1999/2005 49.99 18.45 21.22 7.06 6.72 53.45 (3.46) 

Risperdal, 
Risperdal costa 

1998 42.96 23.10 6.48 2.40 2.12 34.10 8.86 

Glivec 2002 34.52 40.30 5.83 5.43 7.13 58.69 (24.17) 

Remicade 2000 34.03 26.51 13.36 3.63 4.40 47.91 (13.87) 

Ezetrol 29.42 4.07 1.01 0.07 0.81 2.17 33.49 06-מאי 

110.65

75.19

63.09 62.13 61.03

49.99
42.96

34.52 34.03 33.49

0

20

40

60

80

100

120

H
er

ce
pt

in

A
va

nd
ia

A
va

st
in

E
vi

st
a/

Fo
sa

la
n

M
ab

th
er

a

R
ib

av
ir

in
/P

eg
as

ys
, P

eg
in

tr
on

R
is

pe
rd

al
, R

is
pe

rd
al

 c
os

ta

G
liv

ec
R

em
ic

ad
e

E
ze

tr
ol



 

28 

 

56.53

52.07

40.87
38.12

29.42

16.53
15.27

14.45 14.09 13.07

0

10

20

30

40

50

60

A
va

nd
ia

H
er

ce
pt

in
A

va
sti

n
Ev

ist
a/

Fo
sa

la
n

Ez
et

ro
l

Sp
or

an
ox

Fl
ud

ar
a

X
ol

ai
r

Fa
rm

or
ub

ic
in

A
re

di
a

 .המובילים בעודף תקציביהתכשירים עשרת  )2(

  

  שם מסחרי

שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

כ "סה
 תקציב

שימושי 
 כללית

שימושי 
 מכבי

שימושי 
 מאוחדת

שימושי 
 לאומית

כ "סה
שימושי 

 קופות
 עודף

2006ממודדים לשנת ₪ מיליוני     

Avandia* 2002 75.19 10.92 5.53 1.27 0.95 18.66 56.53 

Herceptin 2000 110.65 38.12 7.57 5.75 7.14 58.58 52.07 

Avastin 2005 63.09 12.50 5.36 1.15 3.21 22.22 40.87 

Evista/Fosalan, 
Maxibone, 

Alendronate-Teva 
, Maxibone 

2000 62.13 17.56 3.82 0.93 1.70 24.01 38.12 

Ezetrol 29.42 4.07 1.01 0.07 0.81 2.17 33.49 06-מאי 

Sporanox 2002 18.74 1.99 0.04 0.07 0.12 2.21 16.53 

Fludara IV, 
Fludara, Fludara 

oral 
1998 17.19 1.14 0.51 0.09 0.19 1.92 15.27 

Xolair 14.45 2.70 0.29 0.07 0.82 1.51 17.14 06-יולי 

Farmorubicin 1998 14.19 0.08 0.01 0.01 -- 0.10 14.09 

Aredia, Aredia 90 
mg 

1999 15.83 1.80 0.38 0.28 0.30 2.76 13.07 

  . נכנסה גנריקה2004עודף התיקצוב עבור תכשיר זה נובע גם מכך שלאחר הכללתו בשנת  *
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 .יב תקציסרוחהתכשירים המובילים בעשרת  )3(

  

 שם מסחרי

שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

כ "סה
 תקציב

מושי שי
 כללית

שימושי 
 מכבי

שימושי 
 מאוחדת

שימושי 
 לאומית

כ "סה
שימושי 
 קופות

 גרעון

2006ממודדים לשנת ₪ מיליוני     

Neupogen 2000        
5.98  

     
18.29  

     
11.40              --  

       
3.94  

     
33.63  

    
(27.65) 

Enbrel 2002 
     
16.00  

     
24.31  

       
8.78  

         
5.87  

       
4.60  

     
43.56  

    
(27.55) 

Glivec 2002 
     
34.52  

     
40.30  

       
5.83  

         
5.43  

       
7.13  

     
58.69  

    
(24.17) 

Prograf 1999 
     
30.46  

     
28.72  

       
9.38  

         
3.49  

       
4.49  

     
46.08  

    
(15.62) 

Novorapid 2001 
       
1.41  

     
10.06  

       
2.91  

         
1.64  

       
1.28  

     
15.90  

    
(14.48) 

Xalatan 2001 
       
4.76  

     
12.96  

       
2.99  

         
1.74  

       
1.53  

     
19.21  

    
(14.45) 

Remicade 2000      
34.03  

     
26.51  

     
13.36  

         
3.63  

       
4.40  

     
47.91  

    
(13.87) 

Mabthera 1999 
     
61.03  

     
43.72  

     
16.82  

         
6.70  

       
7.24  

     
74.49  

    
(13.46) 

Casodex 1999 
       
7.34  

     
12.76  

       
3.09  

         
1.00  

       
1.59  

     
18.43  

    
(11.09) 

Lantus 2005 
     
11.99  

     
13.30  

       
6.32  

         
1.69  

       
1.24  

     
22.55  

    
(10.56) 
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-227%

-144%

-64%

-50%

1%

7%

7%

10%

12%

16%

33%

36%

44%

90%

-17%

-250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

עיניים

גניקולוגיה

עור

השתלות

נירולוגי

גסטרו

קרדיו ואסקולר

פסיכיאטריה

ריאות

אונקולוגיה

המטולוגיה

זיהומים

חיסונים ריאות

מטאבולי אנדוקריני

כאב

  .פי תחומים- לתקציב על) גרעון(יחס עודף  .3

  

 מהתקציב) גרעון(שיעור עודף  )גרעון(עודף שימושים תקציב מחלה
 2006ממודדים לשנת ₪ מליוני   

 90%  13.68          1.60         15.28      כאב
 44%  119.78        151.44     271.22    מטאבולי אנדוקריני

 36%  2.92            5.18         8.11       חיסונים ריאות
 33%  26.83          53.34       80.16      זיהומים

 16%  3.97            21.02       24.98      המטולוגיה
 12%  67.37          473.35     540.73    אונקולוגיה

 10%  7.07            66.40       73.48      ריאות
 7%  3.12            40.38       43.50      פסיכיאטריה

 7%  5.87            84.02       89.89      קרדיו ואסקולר
 1%  0.57            75.89       76.46      גסטרו

 17%- (11.11)         78.13       67.02      נירולוגי
 50%- (26.23)         78.90       52.67      השתלות

 64%- (38.05)         97.80       59.75      *עור
 144%- (7.68)           13.01       5.33       גניקולוגיה

 227%- (20.82)         30.00       9.18       עיניים
 90%  147.29        1,270.48  1,417.76 כ"סה

  .Remicade ו Enbrel :כגון , RAכולל תרופות למחלות * 
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3 4
6

(17)
(20)

(15)

(10)

(5)

        

5

10

לאומיתמאוחדתמכביכללית

  ).טכנולוגיות שאינן תרופות(ניתוח נתוני פרוצדורות  .4

 . ריכוז נתונים–פרוצדורות הקצאה מול שימושים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 סך קופות לאומית מאוחדת מכבי כללית 2006התקציב לפי קפיטצית קופות לשנת נתוני 

2006ממודדים לשנת ₪ ליוני ימ    

 100.0% 9.1% 10.4% 21.9% 58.6% חלק בקפיטציה

 369 34 38 81 216 תקציב הקופה
 (373) (30) (35) (75) (233) שימושי הקופה

 (4) 3 4 6 (17) )גרעון(עודף 
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  נתונים מפורטים–פרוצדורות הקצאה מול שימושים 

  

שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

תאור הטכנולוגיה 
 ל"בחוזר המנכ

סכום ממודד 
שיעור  )גרעון(עודף  לאומית מאוחדת מכבי  כללית 2006לשנת 

 חריגה

1998 

תוספת 
REOPRO 

למחיר צנתור 
 טיפולי

10.96 17.76 -- 1.73 1.79 (10.33) -94% 

1999 
מולציה סטי

ספינלית לטיפול 
 בכאב

4.82 -- 1.90 -- 0.44 2.48 51% 

1999 

גסטרופלסטיה 
לפרוסקופית 

לטיפול בהשמנת 
 יתר חולנית

12.64 12.50 3.78 2.42 1.65 (7.71) -61% 

1999 
מכשיר עזר ללב 

 6.12 -- -- -- -- 6.12 שמאלי
לא התקבלו 
 נתוני הוצאה

1999 
טיפולי שיניים 

לחולים 
 םאונקולוגי

4.32 1.26 0.16 0.36 0.24 2.30 53% 

 115%- (5.37) -- 0.17 4.06 5.79 4.66 שתל קוכליארי 1999

2000 

טיפול 
אנדווסקולרי 
במפרצת של 

האוארטה הבטנית 
( באמצעות תומך 

 )סטנט

5.22 5.31 1.25 0.21 0.42 (1.97) -38% 

2000 

קולונוסקופיה 
וסיגמואידוסקופי

ה לאוכלוסיה 
 בסיכון גבוה

7.72 7.99 0.53 5.21 4.65 (10.66) -138% 

2000 
השתלת מח עצם 
בשיטת הפרדת 

 תאי אב
11.32 3.35 1.28 1.88 0.36 4.45 39% 

2000 

אבחון מולקולרי 
ומעקב אחר מחלה 

שארית בחולים 
עם גידולים 
המטולוגיים 

 ממאירים

2.26 2.39 0.43 0.20 0.06 (0.82) -36% 

2000 
אבלציה תרמית 

טיפול של הרחם ל
 במנורגיה

6.38 0.28 0.09 0.04 0.02 5.94 93% 

2000 

אספקת עדשה תוך 
עינית ללא תשלום 

גם למבוטחים 
 65שגילם מעל 

 שנים

4.50 9.26 0.00 0.50 0.46 (5.72) -127% 

2000 

ל .ד.אפרזיס של ל
בחולים עם 

היפרכולסטרולמי
 ה משפחתית

-- 2.65 0.49 0.03 0.37 (3.53) 
הכללה ללא 

 תקציבתוספת 

2000 
בדיקה לאבחון 
 100% 0.45 -- -- -- -- 0.45 יתר חום ממאיר

2000 
בדיקת אקו לב 

במאמץ עם 
 דובוטאמין

-- 3.50 0.99 0.55 1.00 (6.04) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2000 

בדיקת סידור גנים 

- וBלקולטני תאי 

T בחולים לגביהם 
קיים חשד כי לקו 

 T או Bבלימפומה 
ושתוצאות 

קות הבדי
האימונוהיסטוכימ

יות 
וההיסטולוגיות 
שבוצעו להם לא 
 היו חד משמעיות

-- 0.12 0.04 0.01 0.01 (0.18) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב
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שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

תאור הטכנולוגיה 
 ל"בחוזר המנכ

סכום ממודד 
שיעור  )גרעון(עודף  לאומית מאוחדת מכבי  כללית 2006לשנת 

 חריגה

2000 
בדיקת פוטנציאל 

 (0.02) 0.01 0.00 0.01 -- -- ,ממברנת האף
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2000 
בדיקת צפיפות 
עצם בשיטת 

DEXA 
-- 1.08 1.84 1.40 0.68 (4.99) 

התקציב ניתן 
במסגרת 
התרופות 

FOSALAN ו 

EVISTA 

2000 
הדמיית גידולים 

על ידי 
 סומטוסטטין

1.15 1.90 0.73 0.29 0.23 (2.00) -174% 

2000 

הכנסת תומך תוך 
כבדי באמצעות 

רדיולוגיה 
 פולשנית

-- 0.22 0.05 0.27 0.04 (0.58) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2000 
הערכה וטיפול 

רעות במנגנון בהפ
 הבליעה בילדים

-- 0.01 0.08 0.00 0.02 (0.10) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2000 

טיפול בחולים עם 
סרקומה גרורתית 

מבודדת לגפה 
באמצעות זילוח 
מבודד עם חומר 

הגורם לנמק 
 התאים

1.07 0.28 0.37 0.12 -- 0.30 28% 

2000 
פוטופרזיס חוץ 

 72% 2.92 0.17 0.11 0.04 0.80 4.03 גופי

2000 
שיכוך כאבים 

כרוני באמצעות 
 משאבה

11.88 0.29 0.47 0.02 0.05 11.05 93% 

2000 
תיקון דליפת שתן 
במאמץ באמצעות 

 סרט סינטטי
-- 3.03 1.47 0.57 0.25 (5.31) 

הכללה ללא 
 תוספת תקציב

2000 

תיקוני מפרצות 
מוחיות בעזרת 
נוירורדיולוגיה 

 פולשנית
-- 5.25 2.54 0.41 0.50 (8.71) 

הכללה ללא 
 תוספת תקציב

2000 
איפיון גנוטיפי 

בילדים החולים 
 במחלה ממארת

2.57 2.17 0.26  0.31 (0.16) -6% 

2000 
אחזקת שתל 

 164%- (0.75) 0.09 0.03 -- 1.09 0.46 קוכליארי

2000 

תיקון מומים 
מולדים במחיצות 

הלב באמצעות 
התקנים 

 מלאכותיים

-- 2.17 -- 0.39 1.19 (3.74) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2000 
תוספת 

RENAGEL 
 למחיר דיאליזה

2.87 2.60  -- -- 0.27 9% 

2001 
הדמיה באמצעות 

PET-FDG 11.94 -- 11.68 -- -- 0.26 
ראה הכללה 
נוספת בשנת 

2005 

2001 

הרחבת הזכאות 
הפסקת הריון 

-17לנערות בנות 
18 

0.84 0.30 0.11 0.10 0.63 (0.29) -35% 

2001 
התקן 

גסטרוסטומיה 
 "כפתור"מסוג 

0.48 1.62 6.51 0.12 0.20 (7.97) -1669% 

2001 
ציוד מתכלה 
לחולים בעלי 

 סטומה
19.10 9.67 5.95 1.95 1.18 0.36 2% 

2001 
משאבה תת עורית 
 192%- (21.77) 0.35 4.52 9.77 18.45 11.32 להזלפת אינסולין

2001 

טיפול בחדר מיון 
עבור נפגעי 

מות במשפחה אלי
ונפגעי תקיפה 

מינית יינתן ללא 
 תשלום

-- -- -- -- -- -- 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב
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שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

תאור הטכנולוגיה 
 ל"בחוזר המנכ

סכום ממודד 
שיעור  )גרעון(עודף  לאומית מאוחדת מכבי  כללית 2006לשנת 

 חריגה

2001 
טיפול פוטודינמי 

ניוון  ( AMD-ב
 )מולקולרי

41.67 15.67 0.15 --  25.85 62% 

2001 

פוטותרפיה 
ופןטוכימיה לחולי 

לימפומה עורית 

)mycosis 
fungoides (

 Tומסוג תאי 

-- 1.82 2.57 -- 1.56 (5.95) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2001 
שקיפות עורפית 
בהריון מרובה 

 עוברים
1.28 0.14 -- 0.05 0.05 1.05 82% 

 PDT 30.00 -- -- -- -- 30.00 100% -חובות עבר  2002

2002 

טיפול בהקפאה 
עמוקה בסרטן 

הערמונית לחולים 
המצויים בסיכון 
גבוה לניתוח או 
 לטיפול בקרינה

-- 0.26 0.70 0.23 0.19 (1.38) 
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

2002 

טיפול תוך עורקי 
-במפרצת של אב

העורקים בחזה 
 בעזרת תומך שתל

2.09 2.80 1.14 0.20 0.33 (2.38) -114% 

2002 
שתל שבלולי 

 (1.30) 0.80 0.50 -- -- -- לילדים
הכללה ללא 

 תוספת תקציב

 34% 0.17 0.03 0.08 0.02 0.20 0.50 מיפוי קרנית 2002

2004 

מערכת קיצוב דו 
חדרית ללב 
לטיפול באי 

 ספיקת לב קשה
6.97 2.22 0.94 0.30 0.41 3.10 44% 

2005 Visudyne 30.49 -- -- -- -- 30.49 100% 

 
בסכום " PDTת עבר חובו" תחת השם 2002בשנת , נומינלי₪  מליון 36 בתקצוב של AMD תחת השם 2001בשנת :  פעמים3הטכנולוגיה הוכללה בסל 

 סכום. (נומינלי₪  מליון 90סכום ההכללה הכולל הינו  כ . ₪ מליון 29 בסכום נומינלי של VISUDYNE תחת השם 2005 מליון ובשנת 24.72נומינלי של 
.₪ מליון 16 עמד על כ 2006סך הוצאות הקופות עבור כלל ההכללות בשנת ). ₪ מליון 102ממודד של כ   

2005 
ת בדיקת עמידו

 לטיפול HIVנגיף 
 תרופתי

0.59 0.28 0.06 0.02 -- 0.24 40% 

2005 
בדיקת דימות 

PET-FDG 14.04 23.91  4.10 2.91 (16.87) -120% 

הבדיקה נעשתה במרוכז בשל חוסר האפשרות של הקופות להפריד את ההוצאה על פי .  נעשו שתי הכללות לטכנולוגיה-  PET-FDG - בדיקת דימות 
  .התויות

2005 
השתלת ואחזקת 

תותבי ) החלפת(
 דיבור

0.51 0.38 0.06 0.08 0.03 (0.04) -8% 

2005 
טיפול בקוצבי מוח 

 20% 1.06 0.10 0.78 0.85 2.42 5.21 להפרעת תנועה

2005 
שירותי שיקום 

 59% 5.51 0.40 -- 0.15 3.29 9.34 עבור חולי לב

2005 
משאבות 
 88% 0.24 -- -- -- 0.03 0.28 לרמודולין

2005 
אמצעי מניעה 

 45% 1.47 0.05 0.09 0.66 1.00 3.27 20לנערות עד גיל 

2005 
תומכן עורקי 
כלילי משחרר 

 תרופה
52.59 50.73 9.17 4.32 5.85 (17.48) -33% 
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שנת 
כניסה 

ראשונה 
 לסל

תאור הטכנולוגיה 
 ל"בחוזר המנכ

סכום ממודד 
שיעור  )גרעון(עודף  לאומית מאוחדת מכבי  כללית 2006לשנת 

 חריגה

2006 
אבחון גנטי טרום 

 PGD( 0.28 0.03 0.04 0.01 -- 0.20 73%(השרשתי 

2006 
אבחון גנטי טרום 

) PGD(השרשתי 
 וץ גופיתוהפריה ח

1.76 -- -- 0.01 -- 1.75 99% 

2006 
אנדוסקופיה 

 92% 3.57 0.00 0.03 0.11 0.18 3.89 באמצעות קפסולה

2006 
טיפול בכאב בגלי 

 23%- (0.72) 0.02 0.08 0.14 3.55 3.07 רדיו

2006 
קוצב וגאלי 

לטיפול 
 באפילפסיה

5.51 0.95 0.85 0.32 0.19 3.19 58% 

 99% 5.28 0.07 -- -- -- 5.35 שתל קוכליארי 2006

 
 5.35 בתקציב של 2006בשנת , ₪ מיליון 0.46 בתקציב של 2000בשנת , ח" מיליון ש4.66 בתקציב של 1999בשנת :  פעמים בסל3הטכנולוגיה הוכללה 

.₪ מליון 11.3 עמד על כ 2006ת סך הוצאות הקופות עבור הפרוצדורה בשנ. ₪ מליון 10.5 בסך של כ2006כ תקציב ממודד לשנת "כלומר סה, ₪מיליון   

2006 
קלט אקג 

אוטומטי מושתל 
 תת עורי

0.94 -- 0.17 -- -- 0.77 82% 

 1%- (4.00) 30.33 34.81 74.64 232.94 368.72 כ"סה

 

עבור אותן פרוצדורות אשר ניתנות במסגרת בתי החולים נלקחו בבחינת נתוני ההוצאה  -הערה 

 .8 2006ופות בשנת בחשבון נתוני ההנחה להן זכו הק

  :להלן הנתונים 

  

  

  

                                                                 
8
, חשבות משרד הבריאות, "בתי החולים הכלליים הממשלתיים ותאגידי הבריאות "2006 – 2000ניתוח פיננסי  

  .2007נובמבר 

9
  .נתוני קופת חולים כללית הועברו אלינו בניכוי הנחת מחזור 

 2006שיעור ההנחות שקיבלו קופות החולים מבתי החולים בשנת 
 אחוז ההנחה הנחת מחזור הנחת קפינג קופה

 5% 2.90% 2.30% 9כללית
 15% 8.60% 6.70% מכבי

 23% 8.50% 14% מאוחדת
 12% 5.40% 6.70%  לאומית
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 ומסקנות םממצאי –' פרק ו

10.₪ מיליארד  12.224  היא 1998שנת עלות הסל ב .1
 

11.₪ מיליארד 24.041 היא 2006שנת עלות הסל ב .2
 

נוסחה בעזרתה מחשבת (פי שיטת קפיטציה - בין קופות החולים עלחולקו סכומים אלה .3

 חלוקת קפיטציה 2006שנת ב). הממשלה את התקציב שהיא מחלקת לקופות החולים

 .9.1%לאומית , 10.4%מאוחדת , 21.9%מכבי , 58.6%כללית : הייתה

  בגין החלטות וועדות הסל בשנים 2006סכום התוספת התקציבית לסל הבסיסי של שנת  .4

 . ₪רד א מילי1.95 הוא  2006 – 1998

 1.418 עבור תרופות הוא 2006 לשנת החלק מסכום התוספת התקציבית לסל הבסיסי .5

  .₪מיליארד 

  .₪ מיליארד 1.27הוא הקופות עבור תרופות אלו סכום ההוצאה המדווחת של  .6

 ולא התייחסנ. ₪ מליון 369-פרוצדורות רפואיות שאינן תרופות שתוקצבו בסכום של כ .7

 עבור מזון רפואי והתפתחות הילד לגביהן לא התקבל מידע ₪ מליון 37- לתקציב בסך כ

 .מספק ממשרד הבריאות וקופות החולים

  .₪ מיליון 373 -סכום ההוצאה המדווחת של הקופות עבור טכנולוגיות אלו כ .8

  2006 – 1998 של הקופות בגין תרופות שנוספו לסל בשנים 2006 התקציבי לשנת העודף .9

  .₪  מיליון 147 -כהוא 

 – 1998 של הקופות בגין פרוצדורות שנוספו לסל בשנים  2006 התקציבי לשנת החוסר .10

  .₪ מיליון 4 - כהוא 2006

 . הוצאות הסל בקופותאין הנחיות מחייבות באשר לאופן הרישומים של .11

לא נמצאה בקופות מערכת תיעוד מוסדרת המאפשרת קבלת רישומי הוצאות ספציפיות  .12

 .לכל התוויה או שימוש לטכנולוגיות

 .2005-1998 לשנים מלאמערכות המחשוב בקופות לא אפשרו לקבל מידע  .13

ל נמצא כי התוספת התקציבית לס)  והמגבלות שצויינותחת הנחות הבסיס (2006בשנת  .14

 .גבוהה משימושי הקופות באותה שנה

                                                                 
10

  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995קובץ נתונים סטטיסטיים  

11
  .2010ינואר , משרד הבריאות, 2009 – 1995ובץ נתונים סטטיסטיים ק 
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 כדי לגבש מסקנה מהימנה באשר לפערים בין 2007-2010יש לבצע בדיקות נוספות לשנים  .15

 .תקצוב לשימוש

 .את נתוני וחישובי וועדת המשנהויש לתעד ולשמר את נתוני וועדת הסל  .16

ור יש לקבע בתקנות את נהלי הדיווח והרישומים החשבונאיים של הקופות בכל הקש .17

 .לטכנולוגיות רפואיות

לא ניתן להסיק מנתונים אלו דבר וחצי דבר אודות מימוש או פגיעה בנגישות מבוטחים  .18

 .טכנולוגיות רפואיותלתרופות ו
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 נספחים

 . תוספת תקציבית לסל כולל מידודים– 1נספח 

  

החלטות ועדת הסל כפי  שנת כניסה
 י טל "שניתנו לנו ע

העברות לקופות בפועל 
 2006במחירי 

המחירים של ניר 
במונחי (לפיהם נמדד 
2006( 

₪ מיליוני    

1998 150 194 194 
1999 157 190 190 
2000 255 318 318 
2001 199 230 230 
2002 178 169 216 
2003  68 0 
2004 60 43 65 
2005 388 276 404 
2006 695 459 333 

 2,083 1,947 1,950 

  

 .2006 בדיקת פעימות שנת – 2נספח 

  

  

 עודף שימושים תקציב תאריך עדכון סל
 2006ממודדים לשנת ₪ מיליוני  
 40 29 69 06-מאי
 19 15 34 06-יולי

 20 3 23 06-ספטמבר
 79 47 126 כ"סה

  

  




