הנחיות ניגודי עניינים-חברי ועדת סל שירותי הבריאות 2020
הרכב הוועדה הציבורית להרחבת הסל נקבע במספר החלטות ממשלה ,ולפיהן
הועדה תכלול חברים מתחום הרפואה ,כלכלה ,נציגי קופות חולים ונציגי ציבור
ובהם מומחים מתחום האתיקה.
תפקידה של הועדה הוא להמליץ בפני הממשלה על שינויים בסל הבריאות.
מבנה זה של ועדת הסל ,נקבע על מנת להבטיח כי החלטות הועדה יתקבלו
מתוך ראיה חברתית-ציבורית כוללת ,בשים לב להיבטים ציבוריים שונים
הקשורים לסוגיה המורכבת שבפני הועדה וזאת לצד נקודת המבט המקצועית
רפואית ובהתחשב במסגרת המשאבים שהקצתה הממשלה לסל הבריאות
עבור שנת התקציב הבאה.
עוד טרם תחילת דיוני הועדה ,כל אחד מחברי הועדה נדרש לחתום על טופס
גילוי נאות ,בהתאם לנוהל עבודת הועדה המפורסם באתר המשרד .הטופס
מועבר לבחינת הלשכה המשפטית של משרד הבריאות ,אשר בהתאם לזיקה,
באם קיימת ,מנחה את חברי הועדה כיצד לפעול.
בנוסף ,עוד בטרם תחילת דיוני הועדה ,נדרש כל חבר להצהיר לפני מליאת
הועדה על הגילוי הנאות וההנחיות שקיבל (באם קיימות).
חשוב לציין כי ,מעבר להקפדה על נושא הגילוי הנאות ומניעת ניגוד העניינים
באמצעות בחינה והנחיה של הלשכה המשפטית של כל חבר ועדה ,מנגנון
עבודת הועדה נבנה כך שימנע הטיות אפשריות בתהליך קבלת ההחלטות
ובגיבוש ההמלצות .עבודת חברי הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי
הבריאות מבוססת על חומר מקצועי אשר נאסף לאורך השנה ומהווה תשתית
מחקרית רחבה לצורך קבלת החלטות מקצועיות.
ההחלטה להחתים את חברי הועדה על טופס גילוי נאות מהווה פתרון הולם
לצורך לאזן בין חשיבות הבחירה ברופאים פעילים בעלי ידע מקצועי עדכני,
אשר משתתפים ומכירים תחומי מחקר עדכניים ,לבין הצורך לאפשר לוועדה
לעבוד בשקיפות ,למנוע לחצים ומשוא פנים .החתימה של חברי הועדה על
הטופס ,מאפשרת גילוי נאות וקבלת הנחיות ספציפיות שמונעות הטיות
אפשריות אלו ,ובה בעת השגת הרווח הטמון בהשתתפות אנשי מקצוע מומחים
בתחומם.
חברי הועדה עובדים בתחושת שליחות ציבורית ,וממלאים את תפקידם תוך
רגישות ואיזונים נדרשים כל זאת ,כדי לממש את רוח החוק ולאפשר לציבור
בישראל  -קבלת סל שירותים מתקדם ,רחב ונגיש תוך הקפדה על עקרונות
השוויון ותוך שקיפות מלאה.

להלן מוצג המידע שמסרו חברי הועדה לשנת  2020במסגרת טופס "גילוי
נאות" אותו מילאו .המידע מוצג שמית ,לפי סדר שמות המשפחה ,פרטים
שמסר החבר בדבר זיקותיו השונות (לרבות זיקות קרוביו) וההנחיות שקיבל,
ביחס לזיקות עליהן דיווח.
יצוין כי הנחיות הלשכה המשפטית ניתנו בהתייחס לזיקות שפורטו בטפסי
הגילוי הנאות .במקרים חריגים הוסר פרט מידע עקב חשש לפגיעה בצנעת
הפרט.
לכל אחד מהחברים ניתנה הנחיה כללית המפנה להנחיית הלשכה המשפטית
כדלהלן " :למעט השתתפות במחקרים עליהם הצהירו (ולמטרה זאת עמידה
בקשר עם גורמי המקצוע מטעם אותם חברות - ,המלווים את המחקרים ,אך
זאת רק בהיבטים הלא ממוניים של הנושא) ,נאסר עליהם לעמוד בקשר עם
חברת תרופות/אמ"ר כלשהי ,במהלך חברותם בוועדה ,אלא אם כן קיבלו לכך
אישור מראש ,של הלשכה המשפטית במשרד ,באמצעות מרכזת הוועדה .בכלל
זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,נאסר עליהם לבקש או לקבל ,במישרין או
בעקיפין ,מימון למחקרים ,נסיעות לכנסים וכו' ,גם אם המדובר במימוש תוצאות
בקשה או הסכמה למימון ,שהוגשה או ניתנה לפני תחילת החברות בוועדה,
אלא באישור מראש כאמור .כמו כן ,ככל שיחול שינוי בפרטים טעוני הדיווח,
עליך לעדכן באופן מידי".
להלן מוצג המידע בנושא הגילוי הנאות של חברי הועדה הציבורית להרחבת סל
שירותי הבריאות לשנת . 2020

שם

הצהרה בדבר זיקה

הנחיות הלשכה המשפטית

ד"ר סוהיר אסדי

ביצעה מחקרים במימון החברות -
KBP BIOSCIENCES, GSK,
 AKEBIA, TRENDLINES ,וכן כי
הרצתה בכנס שארגנה חברת
boehringer ingelheim Israel ltd
אשתו היא יו"ר האיגוד להמטו
אונקולוגיה ילדים ובתוקף
תפקידה ,מעלה בקשות לוועדת
הסל
השתתפה בכנסים במימון החברות
רוש  ,MSD , MERCK ,מדיסון,
הרצתה בכנסים שארגנו החברות
 ,MSDרושADVISORY BOARD ,
BAYER
חוקרת ראשית או חוקרת משנה
במחקרים של החברות
Merck Sharp & Dohme Corp
EORTC

להימנע מלהשתתף בדיונים
בטכנולוגיות של חברות אלה

פרופ' נחמן אש

פרופ' אירית בן אהרון

להימנע מלקחת חלק בדיונים שבהם
נדונה בקשה שהוגשה על ידי אשתו
או על ידי האיגוד הנ"ל
להימנע מלהשתתף בדיונים
בטכנולוגיות של חברות אלה.
בנוסף -נדרש גילוי ביחס למחקרים
של חברות מסחריות המבוצעים
במחלקה האונקולוגית ברמב"ם בהם
היא אינה מעורבת ישירות אך
אחראית עליהם מתוקף תפקידה.

Halozyme Inc
Bristol Myers Squibb Research
and Development
Incyte- Corporation
סיילנסיד בע"מ
SynCore Biotechnology Co. Ltd
מר אורן גבע

סמנכ"ל בחברת  MSDהינו עמית
לעבודה לשעבר וחבר.

בסוף אוקטובר ייתכן שישתתף
בכנס -ISPORישראל  -העמותה
הישראלית לפארמו-כלכלה וחקר
תוצאים.
מר מוריס דורפמן

אין

הגב' אורנה הוזמן-בכור

אין

ד"ר גרשון הורוביץ

אין

הגב' נעה היימן

פרופ' שלמה וינקר

חברות והיכרות רבת שנים אישית
ומשפחתית עם הבעלים והמנהל
של חברת  orcamוכן על חברות
והיכרות אישית עם סמנכ"ל חברת
MSD
אין

ד"ר אסנת לוקסנבורג

אין

ד"ר ניקי ליברמן
פרופ' רות לנדאו

הרצה בכנס שארגנה חברת
טקדה בשנת .2018
בנה עובד בחברת טבע

ד"ר דוד מוסינזון

אין

ד"ר ספי מנדלוביץ

אין

הרב אברהם מנלה

אין

מר ודים פרמן

חברות עם עובדים בכירים
בחברת נוברטיס וMSD-
נשלח במסגרת תפקידו לנסיעה
של קידום יחסים כלכליים בתחומי
רפואה עם ממשלת סאו פאולו,
במסגרת נסיעה זו ארגנה

אם מדובר בחברות קרובה -ראוי
שיתקיים גילוי.
ככל שמדובר בחברות מיוחדת
החורגת ממסגרת זו ,כגון חברות
קרובה מאוד ורבת
שנים/משפחתית/נסיבות אחרות
המעלות חשש לניגוד עניינים -קיימת
מניעה לדון.
לעניין הכנס -ככלל ,השתתפות בכנס
(בשונה ממתן הרצאה) ,אינה מהווה
ניגוד עניינים (בתנאי כמובן שהחברה
המסחרית אינה נותנת למשתתף
בכנס כל תמורה בגין השתתפותו).
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
להימנע מלהשתתף בדיונים העוסקים
במוצרים המיוצרים ע"י חברת orcam
גילוי בפתח הדיון לגבי ההיכרות.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
להימנע מלהשתתף בדיונים הנוגעים
לטכנולוגיות של החברה.
להימנע מלהשתתף בדיונים העוסקים
במוצרים המיוצרים או מופצים על ידי
טבע.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
כלשהו מדיוני הועדה.
חברות כשלעצמה אינה
.1
מהווה זיקה ,ככל שהיא אינה חורגת
ממסגרת של היכרות או חברות
"רגילה".
אם מדובר בחברות קרובה -ראוי
שיתקיים גילוי.
ככל שמדובר בחברות מיוחדת

עו"ד יעקב קווינט

פרופ' זאב רוטשטיין
אלוף במיל' יפתח רון-טל
ד"ר סיגל שפרן תקוה
פרופ' עמוס תורן

החורגת ממסגרת זו ,כגון חברות
השגרירות הרצאה שלו על
מערכת הבריאות הישראלית בכנס קרובה מאוד ורבת
שנים/משפחתית/נסיבות אחרות
שאורגן על ידי חברת אבוט.
המעלות חשש לניגוד עניינים -קיימת
מניעה לדון.
בהתאם לאמור בטופס ,קשר
.2
במסגרת תפקידו כמפקח על
עם חברה מסחרית הנובע כולו
מחירי התרופות מתקיימות מעת
מתפקידו של חבר הוועדה כעובד
לעת פגישות עם חברות תרופות
מדינה או עובד קופה -אינו מהווה
בנושאים שוטפים הקשורים
זיקה .הדבר נכון גם לגבי השתתפות
לפיקוח
והרצאות בכנסים במסגרת תפקידו
של עובד המדינה.
אשתו ואחיו עובדי קופ"ח מאוחדת גילוי בפתח הדיון לגבי הקשר
למאוחדת.
בנוסף ,גיסו ) אח של אשתו (עובד
להימנע מלהשתתף בדיונים העוסקים
בחברת מדיסון.
בטכנולוגיות של חברת מדיסון.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
אין
כלשהו מדיוני הועדה.
אין צורך להימנע מהשתתפות בדיון
הרצה בכנסים של cybertechו
כלשהו מדיוני הועדה.
חברות תקשורת שונות-ללא
תשלום
להימנע מלהשתתף בדיונים על
הרצתה בתוכניות לימודים וכנסים
מוצרים של חברות אלה
שאורגנו על ידי חברת נוברטיס
וחברת רוש
להימנע מלהשתתף בדיונים על
ביצע מחקרים שמומנו על ידי
מוצרים של חברות אלה
החברות MSD, BMS, jazz,
Amgen

