
 
 נייר עמדה ראשון

 אודות הרפורמה בביטוחי הבריאות:

נכנסה לתוקפה הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים, על פי אתר האוצר שלי "הרפורמה  2016ראשון לפברואר ב
המבוטחים במרכז. מטרתה להגביר את התחרות בשוק ביטוחי בביטוח הבריאות מקיפה ודואגת לשים אתכם 

מטרה נוספות שהוצהרה בוועדת גרמן  1". הבריאות על ידי הפיכת מוצרי הביטוח לפשוטים, ברורים וברי השוואה
 היא הפחתת תופעת כפל הביטוחים.

מהציבור  44.9% -שב"ן( כמהציבור מחזיקים בביטוח מורחב של קופות החולים ) 74.4%על פי נתוני משרד הבריאות 
מדובר מהם מחזיקים בביטוח קולקטיבי דרך מקום עבודתם,  65%בישראל מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי, 

 2שנים. 5המתחדש באופן אוטומטי כל  ביטוח

 

 מה הבטיחו לציבור ?

יבו את , לציבור הובטחו שורת צעדים אשר יט3טרם כניסת הרפורמות, וחרף הזהרותיהם של מומחים רבים
 .)שב"ן ומסחרי( זכויותיהם וכן יפחיתו את עלויות פוליסות הביטוח הפרטיות בישראל

 יצירת כוח מיקוח איכותי מול הרופא העצמאי  .1
 ביטול אפשרות ההחזר תביא לצירופם של רופאים נוספים ורבים לשורות ההסדר .2
 פרוצדורות רפואיות שונותחברת הביטוח תוביל להורדת עלותן של  –ריכוז התשלום בידי גורם אחד  .3
 תתרחש ירידה בהוצאה הפרטית לבריאות .4
 היצע הניתוחים לציבור לא יפגע ואף יעלה .5
 לא תתקיים כל פגיעה ברצף ואיכות הטיפול הרפואי .6

 

 מה התרחש בפועל ?

והליווי המשפטי של חברות הביטוח אשר  , ההון הרבאל מול יכולת המיקוחלבדו המבוטח נאלץ להתמודד  .1
 מקשות מאוד על מיצוי הזכויות בפוליסות השונות )גם הפוליסות עוד טרם הרפורמה(

 
 להצטרפות:נוספים חסומות בפני רופאים של רופאים הנן מצומצמות מאוד ו רשימות ההסדר .2

 כמעט ואין קבלה של רופאים חדשים להסדרים .א
 בהסדרים, באיזה אזור גאוגרפי ובאיזו התמחותאין שקיפות כמה רופאים יש  .ב
 אין קריטריונים ברורים להצטרפותו של רופא להסדרי הביטוח  .ג
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אל מול הרופאים קידמו והשב"ן מחיר הפרוצדורה למבוטח נותר כמעט ללא שינוי אולם חברות הביטוח  .3
ן, או לחילופין לבצען תת תקצוב לפעולות רפואיות שונות מה שעלול לעודד רופאים שלא לבצעתמחור של 

 באופן פרטי בלבד )ללא כיסוי ביטוחי(
 

בהוצאות על ביטוחי  7%חל גידול של  2017, בשנת הפרמיות אמנם ירדו אבל ההוצאה הפרטית לבריאות עלתה .4
 4בהוצאות על ביטוחי בריאות משלימים %2-בריאות פרטיים, ו

ללא צדורה ורה יותר מעלות הפרעלות ההשתתפות העצמית עלתה משמעותית כך שלפעמים היא יק .א
 השימוש בביטוח

חסרים רופאים ברשימות ההסדר של חברות הביטוח והשב"ן ולכן הציבור משלם מכיסו לרופאים להם  .ב
 הוא נדרש ואינם בהסדרים

המשתלים בהם עושים שימוש כחלק מהרפורמה הנם בסיסים ביותר. המתקדמים אינם מכוסים ודורשים  .ג
 המבוטחעתה תשלום מלא מצד 

 5)מסחריים או שב"ן( הפרטים ביטוחי הבריאותלא נמצאה ירידה בהיקף רחישת  .ד
 
 

מבוטחים אשר שילמו משך שנים על הזכות לניתוח אינם יכולים לממש את זכותם, והיצע הרופאים אליהם  .5
 הם יכולים לפנות קטן משמעותית בדגש על אזורים פריפריאליים שונים ובעלי התמחויות ייחודיות 

 
 :בנגישות, איכות ורצף הטיפול הרפואי קיימת פגיעה ניכרת .6

מטופלים לא יכולים להמשיך טיפול אצל רופא המלווה אותם שנים כיוון שהוא לא נמצא בהסדרים  .א
 החדשים

 של רופאים בהסדריםמקצועי וגאוגרפי קיים מחסור  .ב
 מכוסהבתי החולים מסרבים להזמין משתלים מתקדמים בשל עלותם הגבוהה שאינה  .ג

 

 א ארצ"י ?ומי ה

ופועל מאז למען חיזוק מעמדם,  2017ארגון הרופאים העצמאים )ע"ר(, הראשון והיחיד בישראל, קם בשנת  –ארצ"י 
ביסוס כוחם וייצוגם של הרופאים העצמאים אל מול מקבלי ההחלטות, הרגולטורים, המבטחים הפרטיים 

מכלל הרופאים הפעילים  35% -רופאים עצמאים, המהווים כ 9,600 -ארצ"י מייצג כ והמסחריים והציבור הישראלי.
 בישראל.

 

 מה ארצ"י דורש ?

הרחבה דחופה של מספר הרופאים העצמאים בהסדרי חברות הביטוח והשב"ן ובקרה ופיקוח מוסדר של הקיצוץ  .1

 המתמיד בתעריפי העבודה של הרופאים הנעשים באופן חד צדדי על ידי המבטחים

 קביעת קריטריונים ברורים ואכיפתם לכניסתם של רופאים להסדרי חברות  הביטוח והשב"ן .2

 החזרה של פעולה ה"החזר" בעבור טיפול ויעוץ רופאי דבר שיאפשר חופש בחירת רופא וטיפול למבוטחים  .3

 הצגה שקופה וקבועה של מספר הרופאים בכל הסדר של חברת ביטוח ושב"ן בהתבסס על חלוקה גאוגרפית .4

 ומקצועית של הרופאים

הסרת החסימה הטכנולוגית הקיימת כיום, בפוליסות הביטוח המסחריות, על משתלים וטכנולוגיות טיפול  .5

 מתקדמות 

 לפרטים ותאום ראיונות :

 Gri.netali@gmail.com       054-9425433    לי גרייבר -נטע
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