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 ?מי השחקנים בזירה

 .קופות חולים במאבק קשה להקטנת גירעונות כספיים 4•

ניתן גם להוסיף את מערך טיפת חלב שנאבק למציאת  –

 .רופאים

בתי חולים המשפיעים העיקריים על הלך הרוח של •

 .המתמחים

 לקוחות\מבוטחים\תפישות השירות של ציבור המטופלים•

 משרד הבריאות הרגולטור שצריך לאזן בין המגמות•

 



 מושג חדש שטבעתי

• “P/D mismatch” 

• Patients to doctor mismatch 

ישנם פערים עצומים וגדלים בין יכולת המערכת •

 .לספק שירותי פדיאטריה לבין ציפיות הציבור

 

 



 !!מחסור ברופאי ילדים בקהילה

 (ר"מב" )2015, כוח אדם במקצועות הבריאות" -מקור

,             65מעל גיל  26%, אלף רופאים 35-מתוך כ•

10% (65-74) 

 (55-64)אלפים  5-כ. 45-64מחצית מהמומחים בגילאי •

כלומר  ) אלף רופאים לא מועסקים בבתי חולים  14-כ•

 (מרביתם במסגרות קהילה

אלפים רופאים עולים קיבלו רישיון   10-בשנות התשעים כ•

 (מהרופאים 31%. )ברפואה

 

 



 !!מחסור ברופאי ילדים בקהילה

 (במשפחה 92)מומחים לפדיאטריה   91הצטרפו  2015-ב•

 588 -סך מתמחים בילדים•



 !!מחסור ברופאי ילדים בקהילה

הכוונת המתמחה במחלקות הפדיאטריה להמשיך  •

 .על-את הקריירה להתמחות

דעות קדומות על רפואת  , אי חשיפה לקהילה•

 .הקהילה

================================= 

בשנים הקרובות צפויים לפרוש אלפי רופאי ילדים  •

 .בקהילה לגמלאות

 .כמות לא פרופורציונלית בין פורשים למצטרפים•

 



 ציפיות הקהל

 .תודעת שירות של משפחות המטופלים•

,  שיתוף בקבלת החלטות, למידיות Y-ציפיות דור ה•

 .שימוש באמצעי תקשורת ומידע שונים עם הרופא

 .ימים בשבוע 6זמין מאד ציפייה לרופא ילדים •



 mismatch-תוצאת ה

 חיזור פרוע על כל רופא פוטנציאלי•

 שחיקה-הכבדת העול על הקיימים•

 .עבודה מעבר גיל פרישה•

 "חורי שירות"•

לא מקצים מספיק מומחים לתחומים  •

מחסור בשירות  -כמו גושן או קשב

 השוטף

 



אז איך מתכוננים לרפואה ברפואת הילדים  

 ?שנים 10בקהילה בעוד 

 על-שיווק רפואת הקהילה כחלופה להתמחות•

 עידוד מסגרות של קבוצות רופאים שיכסו את השבוע•

רפואה לסינון וויסות  -אחיות וטלה' בטריאזשימוש •

 ביקורים

הכשרות המשך למומחי רפואת משפחה לטיפול  •

 (אבל גם מקצוע צפוי למחסור. )...בילדים

 פתיחת מסלול של התמחות בילדים מטעם הקהילה•

 .רעיונות הקהל לדיון•

 



 או

תודה רבה ובהצלחה  
 לכולנו


