
 
  2020 באפריל 7

 :לכבוד

 

אוכלוסיות עבור  משלוחי תרופות עד הביתב הפליית הישובים הערבים: הנדון
 בתקופת משבר הקורונה בסיכון

 
בדרישה לאפשר משלוחי תרופות באמצעות מרשם אלקטרוני אנו פונים אליכם בדחיפות 

. שיצרו קופות החוליםלכלל הישובים לרבות הישובים הערבים שאינם כלולים כיום בהסדר

ההסדר למשלוח תרופות מרשם בינן לבין ספקי התרופות  על קופות החולים להבטיח כי 

רשת "סופר פארם" לבתי מבוטחים המשתייכים לקבוצות הסיכון להדבקות  בפרטו

ללא הפליה, ובפרט בתקופה זו שבה רבים ובקורונה, מאפשר קבלת השירות באופן שוויוני 

 רופות, על פי הנחיות משרד הבריאות. מנועים מלצאת מביתם על מנת לרכוש ת

 

מנעות מהגעה לבתי יהסכנה ממשית להידבקות,  וקיומה  שלנגיף הקורונה  בשל התפשטטות .1

הגנה לוחיוני הכרחי  ה צעדהינעסק, ובפרט לבתי מרקחת המועדים להפוך לאתרי הדבקה, 

 .קשישיםויים, ובפרט עבור חולים כרונ אוכלוסיות בסיכון להדבקות,חברי של  םעל בריאות

תרופות מרשם  לרכושקופות החולים  שרותפמא אלה,להגן על אוכלוסיות  ניסיוןכחלק מה .2

בהמשך לכך כאשר , מרשמים אלקטרוניים המועברים ישירות לבתי המרקחתבאמצעות 

  .של המבוטחים משלוחים עד פתח ביתםהתרופות עצמן מסופקות באמצעות 

 128בהתאם לנוהל מס' ולאוכלוסיות בסיכון, עפ"י הנחיות משרד הבריאות ניתן   זהשירות  .3

שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות בעניין " –של המשרד הבריאות 

וכן  ,(שלהבנתנו תקף גם בשעת חירום זו) מכירה מקוונת או שליחים ומענה בשעת חירום"

לאחרונה לרבות "עקרונות לקבלת תכשירים בהתאם להנחיות שפרסם משרד הבריאות 

 מתנדבים".\מבית מרקחת על ידי שליח

" פארם )ישראל( בע"מ-סופרובמסגרת הסדר בין חלק מקופות החולים לחברת ך, כבהתאם ל .4

 רכושיכולים כיום ל מכבי, כללית ולאומיתמבוטחי קופות החולים  (,סופר פארם)להלן: 

 פרופ' אהוד דודסון

 מנכ''ל קופת חולים כללית

 

 מר ניסים אלון

חולים כ''ל קופת נמ
 לאומית

 מר רן סער

 מנכ''ל קופת חולים מכבי

 מר ניצן לביא

מנכ''ל סופרפארם 
 ישראל בע''מ

 

 

 באמצעות דוא''ל:
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. יוער, מבוטחה לבית עד  התרופות את ולקבל פארםאתר הסופר מרשם באמצעות  תרופות

 מסויימות ם, כאשר תרופות נרקוטיותתרופות המרש את כללא ניתן לקבל במשלוח  כי כיום

 . מוחרגות מההסדר

חברת סופר פארם מציעה את שירותי  ,יעתנוליד ושהגיעותלונות בהתאם למידע  .5

 ולו אחד. -אין אף ישוב ערבי המשלוחים לרשימה סגורה ומוגבלת של ישובים, שביניהם

 מאתר סופר פארם  מצ''ב העתק הישובים שאליהם מבוצעים משלוחי תרופות מרשם אלקטרוני 

הפונים אליהן בעניין רכישת תרופות  את המבוטחים בעצמן נדגיש, כי קופות החולים מפנות .6

 לאפשרות לרכוש תרופות באמצעות מרשם דיגיטלי -מרחוק ללא הגעה לבתי מרקחת 

אף מפנות למדיניות המשלוחים של סופר פארם חלקן באמצעות סופר פארם בלבד, ו

ולהגבלות שנקבעו בה לעניין אופן והיקף מתן השירות )ראה למשל הפניה למדיניות משלוחי 

 (. כביבאתר קופה''ח מתרופות 

ולמעשה מונע מהם את קבלת השירות זה מפלה לרעה את תושבי הישובים הערבים  מצב .7

כאמור, רכישת  .לקבלת התרופות לביתםת לרשותם חלופה , ומבלי שעומדבאופן גורף

בהסכם בין קופות החולים נעשית  התרופות וקבלתן לבית המטופל באמצעות מרשם דיגיטלי

אפשרות לקבל את תרופותיהם במשלוח מכל בית מרקחת,  לחולים אין, ולבין בית המרקחת

שירות  בוטחיםעל פי בחירתם. על כן, ומכיוון שחלה על קופות החולים חובה להעניק למ

היה על קופות החולים לוודא, כי ההסכם עם חברת סופר פארם יבטיח שירות  –שוויוני 

 .לכלל המטופלים ולתושבי כלל הישובים ללא הפליה

שירות  לכלל הישובים הערבים מהווה פגיעה בשוויון, ועולה כדי הפליה אי הנגשת ה .8

-אסורה  במתן שירותים כהגדרתה בחוק איסור הפליה בשירותים ובמוצרים התשס''א 

למעלה מכך, מניעת קבלת השירות בישובים הערבים מהווה גם פגיעה בבריאותם של . 2000

בהעדר גישה לשירות משלוחים המשתייכים לאוכלוסיות המצויות בסיכון מוגבר. 

הנדרשות  האחרונים נאלצים לצאת מביתם ולהגיע לבתי  המרקחת כדי להשיג את התרופות

. בשל המצב ומחסור זמני באספקתן של תרופות מרשם רבות, מבוטחים שאינם יכולים להם

שאינה כוללת  מדיניות המשלוחים שלב לקבל את התרופות במסגרת השירות לשעת חירום

לרכוש את התרופות בבתי מרקחת פרטיים,  ,בלית ברירה ,, נאלצים לעיתיםים ערביםישוב

 שאינם בהסדר עם קופת החולים, ולוותר על השתתפות הקופה במימון התרופות.

הנגשת והדחוף להחיוני  צורךת הומתוך הבנ, בסיכוןבריאותם של חולים במטרה להגן על  .9

 כם נבקש  - בסיכון מוגבר בתקופה הנוכחית כלל החולים המצוייםהטיפול התרופתי עבור 

מחובתן של קופות כאמור,  .ערביםהביישובים גם  תרופותהשירות משלוח להנגיש את 

החולים לספק את שירותיהן, בין אם ישירות ובין אם באמצעות ספק חיצוני, בצורה 

 לכל מבוטחיהן. וללא הפליה שוויונית והוגנת 

זמנת התרופות באמצעות מרשם אלקטרוני כי כיום מערך המבדיקה שערכנו, עולה בנוסף,  .10

של הסופר פארם, וכן מערך המענה הטלפוני  טוהמשלוחים באתר האינטרנ והזמנת

לצורך והמסרונים הנשלחים לתיאום משלוחי התרופות אינם נגישים כלל בשפה הערבית. 

 מערך ההזמנות מידע אודות השירות ושל  מלאה של הנגשהנדרשת  מתן שירות שוויוני,

 . בשפה הערביתעצמו, 

https://www.maccabi4u.co.il/15991-he/Maccabi.aspx?TabId=38609_38619


 
 לנוכח דחיפות נושא הפנייה, נבקש לקבל מענה בהקדם ככל הניתן. .11

 

 בברכה וכבוד רב,      

                                                                                          

 עו"ד רים אסדי                                                                     רעות שאער                   

 לזכויות החולה המשפטית הקליניקה                                           מנהלת פניות הציבור            

 המכללה למנהל ,מסלול האקדמיה                                     בישראל האגודה לזכויות האזרח   

 

 העתקים:

 sar@moh.gov.ilח"כ יעקב ליצמן שר הבריאות, במייל: 

ilסימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, במייל:-משה בר mankal@moh.health.gov   

 מנהלת אגף הרוקחות –מגר' הדס רותם 

   המשנה למנהל הכללי –פרופ' איתמר גרוטו  

  ראש שירותי בריאות הציבור –פרופ' סיגל סדצקי  

 ים ראשיים בקופות החולים חרוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פארם  –רשימת יישובים בהם ניתן לקבל 'משלוח תרופה עד הבית' מחברת סופר  –נספח א' 

 כיום: 
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 הודעה שנשלחת למבקשי שירות תרופה עד הבית מחברת סופר פארם :  –נספח ב' 



 

 


