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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת		עפו אגבאריה
					מוחמד ברכה
					חנא סוייד
					דב חנין				
					פ/1395/18			
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות – טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול), התשס"ט–2009

תיקון סעיף 9
1.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156., בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :


"(ג)
(1)	מדי שנה יתעדכן סל שירותי הבריאות, כהגדרתו בסעיף 7, בשיעור של 2% (להלן – עדכון טכנולוגיות חדשות).



(2)	עדכון טכנולוגיות חדשות ישמש להוספת תרופות, מכשור ושיטות טיפול חדשניים לסל שירותי הבריאות בלבד.  



(3)	70% מעלות סכום עדכון טכנולוגיות חדשות ימומנו על ידי תוספת תקציב למשרד הבריאות כפי שיקבע בתקציב המדינה מדי שנה בחוק תקציב שנתי, בסעיף תקציב נפרד שייקבע לעניין זה, ו-30% מעלות הסכום ימומנו מתוך תקציב משרד הבריאות. בפסקה זו – "תקציב שנתי וסעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.".
דברי  הסבר
ברחבי העולם מושקות מידי שנה טכנולוגיות רפואיות חדשניות, תרופות חדשות, שיטות טיפול חדשניות ומכשור חדש ומשופר, שיש באפשרותם להציל חיים, או לכל הפחות לשפר במידה ניכרת את איכותם. למרות זמינותן של טכנולוגיות רפואיות ותרופות חדשניות המצילות חיים בעולם, לא אפשרו גזרות התקציב בשנים האחרונות תוספת משמעותית של תקציבים למטרה זו בישראל.
הואיל וקדושת החיים הינה ערך עליון, ומכיוון שאסור שרמת הרפואה בישראל תפגר אחר רמת 


הרפואה בארצות המפותחות, מיועד התיקון המוצע להבטיח שמדי שנה יתאפשר להוסיף לסל שירותי הבריאות תרופות וטכנולוגיות חדשניות המצילות חיים ו/או המשפרות את איכות חייהם של אזרחי המדינה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת ענבל גבריאלי, אהוד רצאבי, אתי לבני, שאול יהלום, משה גפני, אמנון כהן, איתן כבל, חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2611).
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דני נווה (פ/178/17).
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הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
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