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ירושלים
ד"ר נטפוב הנכבדה,
הנדון :

פרסומת אסורה

כזכור ,התרענו בפני משרד הבריאות בעבר לא אחת על פרסומים פסולים או אסורים ,שיוצאים מקופות
החולים בתחום רפואת השיניים ,בין אם מהקופה עצמה ובין אם מחברת הבת שלה.
חמורה מכל הינה העובדה ששוב רופא השיניים העצמאי הבודד עומד חסר יכולת להתמודד מול תאגידי ענק
כמו קופ"ח ומשלם את המחיר הבלתי הפיך .מצ"ב כדוגמא בוטה הפרסום הבא:

לא זו בלבד ,שהקופה מפרסמת מחירי טיפולים בניגוד להוראות החלות על כל העוסקים ברפואת שיניים
בישראל ,ואף מפרסמת "מבצעי הנחות" לצורכי קידום מכירות ,אלא שהפרסום לוקה גם בדברים אלה:
.1

לא ידוע לנו כי ניתן אישור לפרסום כזה ולהוצאות הכרוכות בפרסום ,אישור הנדרש
בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנות שהותקנו על פיו.

.2

הקופה מנצלת מאגר מידע של לקוחותיה ,שאמור להתנהל עפ"י חוק ,לצורך קידום
מכירות אסור של תוכניות השב"ן ושל טיפולי שיניים שאינם כלולים בסל.

.3

המחירים המוצעים הינם מחירים חסרי היתכנות כלכלית על פניהם ,ומצריכים סבסוד
כבד של הקופה .צריך להיות ברור ,שהמימון שיידרש לכיסוי הפערים בין העלויות הריאליות של
הטיפולים לבין המחיר הסימלי שהקופה מפרסמת יבוא בהכרח מכספי ציבור שלא נועדו לכך.

.4

הקופות מנצלות את כוחן תוך ניצול מאגרי המידע שלהן וכספי הציבור המופקדים
בידיהן כדי ליצור תחרות בלתי הוגנת ברופאי השיניים העצמאיים הפרטיים .

.5

לצערנו ,פניות קודמות להתערבותכם בנושא לא נשאו פרי .המסר שמתקבל במצב כזה
אצל הקופות הינו כי הן חופשיות להמשיך בפרסומים פסולים כאלה ,והפרסומים נמשכים ,ואף
מחמירים ומתגברים.

נבקש שתפעלו בצורה נמרצת להפסקת התופעה הזו מול הקופות וכן גם מול הגורמים בקופות האחראים על
פרסומים כאלה.
כמו כן ראוי לקיים בדיקה וחקירה רציניות מאיזה כספים ממומנות "הסובסידיות" הגדולות הללו לטיפולים
המפורסמים ,ומה המקור החוקי לכך ,אם בכלל.

בברכה,
ד"ר ליאור קצפ
יו"ר הר"ש
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