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הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון

פ/193/17

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית), 
התשס"ו-2006

תיקון  סעיף 9
1.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156. (להלן – "החוק העיקרי"), בסעיף 9(ב)(3), הסיפה המתחילה במילים "או לעדכן את עלות הסל" – תימחק.
החלפת התוספת החמישית
2.
במקום התוספת החמישית לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת חמישית
(סעיף 9(ב)(1))
לעניין סעיף 9 – 
"מדד יוקר הבריאות" – מדד המתקבל משקלול המדדים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן "הלשכה") בתוספת 2 אחוזים בשל התייקרות בעלויות הטכנולוגיה ושיטות טיפול חדישות ובשיעור המשוקלל של גידול האוכלוסייה והזדקנותה בשיעורים שתפרסם הלשכה לפי מרכיבים כמפורט להלן:
	חמישים וחמישה אחוזים יהווה עלות מחיר יום אשפוז בבתי חולים כלליים בהתאם למחירון המתפרסם מעת לעת בהיתרים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.;
	עשרים ושניים אחוזים יהווה מדד השכר למשרת שכיר במגזר הבריאות;
	שלושה עשר אחוזים יהווה מדד המחירים הסיטונאיים לתרופות;
	עשרה אחוזים יהווה מדד המחירים לצרכן.".




דברי - הסבר

מנגנון עדכון עלות סל הבריאות הקבוע בתוספת החמישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, איננו כולל שלושה מרכיבים חשובים ביותר: גידול האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה ושיפורים טכנולוגיים. העדרם של מרכיבים אלה שוחק את עלות הסל במאות מיליוני שקלים, לכן התיקון המתחייב לאלתר הינו תיקון מנגנון העדכון, כך שיבטא גם את המרכיבים הנ"ל.

כן מוצע לשנות את מרכיבי מנגנון העדכון למרכיבים הרלוונטיים הקבועים בהצעת החוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על-ידי חבר הכנסת דוד טל (פ/1154) ועל-ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/2289).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת אפרים סנה וקבוצת חברי הכנסת (פ/258) והוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום 17.12.03.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת אפרים סנה וחיים אורון (פ/2610) ועל ידי חבר הכנסת רן כהן (פ/997).
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