עמוד 1

עמוד 2

לאחר מהפכת טיפולי השיניים לילדים :האם גם קשישים יזכו לטיפולי חינם?

"השיניים שלי גומרות א1תי.
הלוואי שהמדינה הייתה
עוזרת" .ליליאנה כהן ,אתמול
צילום :אלעד גרשגורן
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לאחר שהוציאו את קצבאות הביטוח הלאומי הזעומות על מזון ,שכר דירה ובעיקר תרופות,
לעשרות אלפי זקנים עניים בישראל טיפול שיניים נותר בגדר חלום • יוזמה חדשה של חבר
כנסת איציק שמולי שואפת לשנות זאת :ביום ראשון תגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה
הצעת חוק שמבקשת להבטיח טיפול שיניים על חשבון המדינה לכל מי שמעל גיל 65
תלםיהב
לליליאנה כהן ,גמלאית פרג  69מהיפה ,אין פנסיה
ואין חסכונות" .אני חיה מביטוה לאומי ,ואין לי
כלום .אני מוציאה מהכנק  1,400שקל ומזה אני חיה",
היא מספרת" .יש לי שלוש שיניים שכורות ולמטה חס 
רות לי כמה ואני צריכה השתלה .הייתי אצל רופא שי 
ניים ונפל לי סתר .זה גומר אותי .אני בקושי חיה" .בלי
האפשרות להרשות לעצמה את עלות הטיפולים ,היא
חולמת על דבר אחד" :הלוואי שהיו לי טיפולי שיניים
בחינם" .ביום ראשון תעלה לוועדת שרים לענייני חקיקה
הצעת חוק שעשויה להגשים זאת.
ההצעה ,שאותה יוזם ה״כ איציק שמולי)המחנה הציוני(,
מבקשת לקבוע כי כל מי שמעל גיל  65יהיה זכאי לקבל
שירותי רפואת שיניים מונעת ,משמרת ומשקמת)על פרטי
החקיקה  -ראו מסגרת( .המשמעות היא שמימון סתימות,
שיניים תותבות ושתלים )בין היתר( יהיה על חשבון המ
דינה.

כהן אינה היחידה שמחזיקה אצבעות להצלחת החקי
קה 43.4% :מהקשישים בארץ מעל גיל  65ויתרו על טיפול
שיניים בגלל קשיים כלכליים ,כך עולה ממחקר של מכון
"ברוקדייל" שפורסם לפני כמה חודשים.
גם א' ,חולת סרטן וניצולת שואה בת  78מאזור המרכז,
מתקשה לממן טיפול שיניים .״רק הבדיקה עולה לי 300
שקל ואני צריכה לעבור ניתוח בלסת עם אשפוז ,וזה כולל
 1,000שקל לכל יום" ,אמרה בעצב" .אין לי כסף לזה .את
הקצבה של השואה אני מעבירה לשכר דירה ואת הביטוח
הלאומי לחשמל ולמים .יש לי שן שהשורש שלה
מגיע עד הלסת וחייבים ניתוח שאפשר לעשות
רק פרטי ,לא מסכימים לעשות בחינם .זה כואב
ואני כל הזמן על אנטיביוטיקה .הלוואי שהמדינה
הייתה עוזרת לי".
ח״כ שמולי ,שמשמש יו״ר השדולה למען
הגמלאים בכנסת ,מבקש להרחיב את הכיסוי
הרפואי שמספקת המדינה גם לרפואת שיניים,
"החוק הזה נולד אחרי שקשישה מפתח־
תקווה סיפרה לי בדמעות איך היא
וו״כ שמולי

ואחרים מורחים דבק כדי שהשיניים יחזיקו מעמד יום
נוסף" ,אמר" .למה הקשישים המסכנים צריכים להמשיך
לסבול מכאבי תופת כשיש עודפים אדירים כאלה בקופת
האוצר .שהממשלה הזו תסתכל לקשישים העניים בעיניים
ובשיניים לפני שאומרים עוד פעם שאין כסף ומעבירים
אותו למקומות אחרים".
התוכנית השאפתנית שלו צפויה לעלות ביוקר 160 :מי
ליון שקל ליתד דיוק .עם זאת ,ח״כ שמולי ,שהציע להעלות
את דמי ביטוח הבריאות ב״ 0.05%כדי לממן זאת ,טוען כי
טיפול שיניים מונע יסייע לבלום בעיות רפואיות
רציניות יותר שעלולות להיווצר כתוצאה מהזנחת
בריאות הפה.
משרד הבריאות חולל מהפכה בשנים האחרו
נות לאחר שהכליל את טיפולי השיניים לילדים
בתוך סל הבריאות כדי לאפשר שירותי חינם.
אבל כלל לא ברור אם הקשישים יזכו להצלחה דו
מה :הצעת חוק זהה כבר הועלתה בעבר על ידי ח״כ
חיים כץ )ליכוד( ולא עברה ,בין היתר בשל
העלות הגבוהה.
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רפואת שיניים מונעת ,שיניים תותבות ,שירות
דנטלי נייד ושתלים
שימור ושיקום
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