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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הבנסת:

 הצעת חוק לפיעוי נפגעי גזזת, התשב״ד-1994* [799]

 1. בחוק זה - הגדרות

;Tinea Capitis^ ״גזזתי׳ - מחלת 

 ״ועדת מומחים״, ״נכות״ ו־״פגיעה״ - במשמעותם בחוק ביטוח נפגעי חיסון, התשץ-989ו';

 ״השר״ - שר הבריאות.

 2. המדינה תפצה כל אדם שנגרמה לו פגיעה בתוצאה מטיפול במחלת הגזזת שקיבל חובת פיצוי

 מרשויות המדינה או מהסוכנות היהודית לארץ ישראל בין אם הטיפול ניתן בישראל ובין אם

 ניתץ מחוץ לישראל.

 3. סכומי הפיצוי ייקבעו בתקנות על־ידי השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה גובה הפיצוי

 והרווחה של הכנסת.

 * הצעת חוק מסי שע״ח! הועברה לועדה ביום ה׳ ב*דר התשניד (6ו בפברואר 1994).
 י ם״ח התשץ, עמי דו.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ו, עמי 266.
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 4. המדינה תישא בהוצאות הטיפול הרפואי של נפגע ובלבד שהטיפול כאמור אינו ניתן

 במסגרת סל שירותי הבריאות של קופת החולים שבה הוא מבוטח.

 5. ועדת המומחים תקבע אם קיים קשר סיבתי בין הטיפול במחלת הגזזת שקיבל אדם כאמור

 בסעיף 2 לבין הפגיעה ובן תקבע את דרגת הנכות בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף

, ותקבע את שיעור הפיצוי.  61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968י

 6. (א) קביעת ועדת המומחים ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי.

 (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן(א),
 את אופן הגשתו, ואת סדרי הדין בו.

 7. השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע את
 הזכאים לפיצוי במקרה מוות.

 8. הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה זכאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין
 [נוסח חדש]2 בשל אותה פגיעה, וכן להיפך.

 9. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 היום מתגלות תופעות לוואי קשות הגורמות לנכות
 קשה ולעתים גם למוות של אזרחים שטיפול בהם בוצע לפני

 עשרות שנים.

 מן הראוי למצוא דרך לפיצוי הולם לחולים אלה בפי
 שנעשה לגבי קבוצות אחרות של חולים שהמדינה מצאה

 דרך לפצותם לפי חוק.

 עלות הצעת החוק לפי הערכת המציע היא 100 מיליון
 שקלים חדשים.

 חבר הכנסת עמיר פדץ

 המדינה הגיעו גלי עליה מארצות שונות.

 טהגיעו בשנית ה־50 סבלו מחבלי קליטה
 ן היתר עקב חוסר נםיונה של מדינת ישראל

 בקליטה עולים בהיקפים באלה.

 יאות היה אחד התחומים שבו בוצעו ה1ר
ר מאוחר יותר בי היו בלתי יעילות ולעתים : 
 דגזזת קיבלו טיפולים בהקרנות. התברר כעבור
 אלה לא רק שבחלקן היו מיותרות אלא שגרמו
 יים בלתי הפיכים עד בדי מחלת הסרטן

 ביותר אחרות.
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 טיפול רפואי

 קביעת ועדת
 מומחים

 הזכאות במקרה
 מוות

 ברירת תביעה

 ביצוע ותקנות

 עם הקמר:

 העולים
 קשים, וזאת בי

 תחום
 פעולות שחסת

 מזיקות. חולי
 זמן שהקרנות

 לנזקים בריאוון;
 ומחלות קשות
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