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טיפתחלבבמדינתישראלהעברת
האחריותלקופותחולים?
ד"רשמואלגרוסרופאנפתהשרון,משרדהבריאות

דבריםשנאמרובכינוסאיגודרופאיהילדים,מלוןדן-פנוראמה,ת"א28.11.07-
אני מקדם בברכת הצלחה את ראש
שירותיבריאותהציבורהחדשבמשרד
הבריאותד"ראיתמרגרוטו,הנמצאכאן
איתנו.
אני מודה למארגנים שהזמינו אותי
להשתתףבדיוןזה,אנישמחלהופיעבפני
קהלאוהדשלעמיתירופאיהילדים,בד"כ
אנימופיעלדיוןבועדותהכנסת,אצלנערי
האוצרומשרדהבריאות.
העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר

∞∑≠±∏∞∞≠≤≤≠∂¥

אניאמורלשכנעאתכםשהשירותשל
טיפתחלבמוטבשיישארבידימשרד
הבריאות.כשהייתיצעיראמרליפעםרב
אחד,בנושאהחזרהבתשובה":בחיים
שלךלאתצליחלשכנעמישהושלארוצה
להשתכנע!" אם כן ,הציבור שלפני
מתחלקלשלושקבוצות,שתייםעםדעה
מוצקהלכאןולכאןוקבוצהאחתשעדיין
מהססתופתוחהלשכנוע.דברימופנים
לקבוצהזוולעודקבוצה,כפישאמרפעם
כבודהנשיאג'ורגWבושבאחדמנאומיו:
"ישלידעותמוצקותמשליאבלאנילא
תמידמסכיםאיתן".
בדיון שלי אשתמש באקסיומה אחת:
לאניתןלתתשירות,ברמהכזואואחרת,
ללאתקציבמתאים.
בשנת1986הזמינופרופ'ורסנווד"רטנא
-יו"ראיגודרופאיהילדיםורכזתתחום
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רפואת הילדים בקופת חולים כללית,
בהתאמה,אתפרופ'צ'רני,אחדמבכירי
האקדמיההאמריקאיתלרפואתילדים-
ה , AAP -לבדוק את נושא הרפואה
המונעתבארץ.הואשההבארץכשבועיים
ובהםבדקאתהמערכותבקופותהחולים
ואת משרד הבריאות ,הוא הגיש דוח
מפורטבתוםהשבועיים,בוהואממליץ
בחום לשמר את השיטה הישראלית,
לשירותמונעברפואתילדיםולהשאיר
אתהשירותבמשרדהבריאותולא כפי
שהואמתבצעבארה"ב.
בשנת,1996ארגוןהרפואההמונעתשל
משרדהבריאות",טיפתחלב",קיבלאת
פרסארגוןהבריאותהעולמיה,WHO-
כאחדהארגוניםהמוצלחיםביותרבעולם
כולו.

מאזשנת,2000נעריהאוצר,במטרה
להפריטאתהשירותמייבשיםאותו.הם
אינםמאפשריםקליטתרופאיםחדשים
לאחריציאתםלגמלאותשלהרופאים
בשירות.דברזהגרםבמהלךהשנים,
שאםהמפתחלמספרהמשרותבשירות
הוא1250תינוקותלמשרתרופאילדים,
הרי שכיום טיפות החלב של משרד
הבריאותמטפליםב93,000-תינוקות,
לפימפתחזההיוצריכיםלהיותבמערכת
כ 74.5 -משרות .בפועל קיימים 43
משרותרופאיילדים.כאשרחסריםלך
כמחציתמשרותרופאיילדיםבמערכת,
איזה שירות רוצים שיינתן???
בנושא ההפרטה :דגל המדיניות של
האוצר:להפחיתאתמספרעובדיהמדינה
כדישהאישהשמןלאירכבעלהאיש
הרזה)האזרח(.
מהיהפרטה?הפרטההיאלקחתגוףאו
מערכתששייכתלכולנו)מיסים(,מערכת
זואמורההייתהלדאוגלאינטרסיםשל
הכלל ,ולקחת מערכת זו ולתת אותה
לאדםאולגוףפרטי.
מה קורה כשזה כבר לא שלנו?
כשהמערכתכברלאשלנו,הםמתחילים
לדאוגלאינטרסיםשלאנשיםאחרים,
שהםלאאנחנו! כאשראנימסתכלעל
גוףכמוקופתהחוליםשהואאכןציבורי,
אבל מתנהל כגוף פרטי לחלוטין .מה
שמענייןאותוזהשכרהבכירים,לעמוד
בתחרותעםהקופותהאחרותולסייםאת
השנה באיזון תקציבי .ישנן מערכות

שניתןלהפריט.אלוהןמערכותשהמוצר
שלהן נדרש על ידי הלקוחות,וקיימת
תחרותעלמתןהשרותשלהן.בריאות
הצבור ,רפואה מונעת וטיפת חלב,הן
מערכותהדרושותלטובתהאוכלוסייה,
כאשרהפרטיםאינםבהכרחמביניםאת
החשיבות והצורך בשרות זה .אי לכך
הפרטהשלטיפתחלבאיננהמערכת
לתחרותביןהפרטיםבאוכלוסייהועלולה
להתמוסס במערכות עסקיות.
זוהיאחובתהשלהמדינהלמתןשרותזה.
במצבזה,תקציבשלמשרדהבריאות
השייךלכולנו.יעבורלקופותהחולים,אלו
מחויביםקודםלשירותהאקוטיובמצב
שלמשברתקציבי,ישתמשובתקציב
שלהרפואההמונעתלרפואההאקוטית
והשירותהמונעשלהקופותיתמוסס.
באשר להמשכיות הטיפול .אין ספק
שרופא הבודק את הילד כשהוא חדש
בשבילו,יבצעאתבדיקתהסקירהוהסינון
ביתרפרוטויסודיותמאשרהרופאשכבר
ראהאתהילדהזהמספרפעמיםלבדיקה
אקוטית.
בשנת1990הייתירכזפדיאטריהשל
מחוזדן-פ"ת,בקופ"חכללית.היולנו
שלושמרפאותבמחוז,שגםנתנושירות
מניעתי:ד"רנעמיעילםביהוד,ד"רסנדלר
וד"ר סטופל בהוד השרון ,וד"ר צייגר
במרפאתהמעוררבגבעתיים.בכלפעם
שנפגשתיאיתם,הםביקשוממניבכל

לשוןשלבקשהשאקחמהםאתהרפואה
המונעת,עבורהתוגמלובסךשל₪70
תוספתלחודש!
אלו הם נתוני אמת מן השטח.
באשרליעילות השירותשלגופיםפרטיים
לעומתגופיםממשלתיים.ישלנודוגמא
מצוינתלשירותרפואיובריאותיהפרטי
ביותר,וזהבארה"ב.היעילותשלשירותי
הבריאותבארה"בהיאמןהנמוכותביותר
בעולם.גודלתקציבהבריאותמןהתל"ג
שםהואכ15-עד16אחוזלעומת8%
אצלנו.השוויוןבמתןשירותיהבריאות
בארה"בהואגרועביותר.
ניתןלתתשירותמניעתיטובע"ירופאי
הילדיםבקהילה,בארץכמואוסטרליה,
בהרופאהילדיםכדילהבטיחלעצמו
משכורתסבירה,רשומיםאצלוכ500-
נפשות,אזהואיכוללהיותגםהעו"ס,גם
לעשות ביקורי בית ,גם האחות וגם
הפסיכולוג.
אצלנו כאשר אנו עמוסים ב1500 -
נפשות ילדים כדי להתקיים ,הצעתי
החמה לכם עמיתי רופאי הילדים
בקהילה ,להשאיר את השירות בידי
משרדהבריאות,ולתמוךבאופןמאסיבי
ואקטיבי ,לתקצוב נכון ואמיתי של
השירותהמונעלילדיםבטיפותהחלב
בישראל,למעןילדיישראל.

למהכדאילספקאתשירותיטיפתחלב
במסגרתקופותהחולים
ד"ריעקבאורקין

מנקודתראותםשלהרופאים
.1רפואהראשוניתהיארפואההוליסטית,
הרואה את המטופל ברצף הזמן ,בבריאות
ובחולי.רופאשהואכשירלטפלבילדהחולה
צריךלעסוקגםבשמירהעלבריאותו.מניעת
תחלואההינהמטרהחשובהוהיאחלקמשגרת
עבודתושלרופאראשוני.הרופאיםבקופות
מעודדים הורים להיגמל מעישון ,מעודדים

לחיסונים ,מבצעים מעקבי גדילה ,הערכת
השמנה והדרכת הורים בנושאי אכילה,
התפתחות והתנהגות .לאחרונה יצא חוזר
משרד הבריאות ובו נקבע" :על כל תינוק
להיבדקבדיקהגופניתלאיתוראייציבותשל
מפרקירך...בכל בדיקתתינוקעלידירופאעד
גיל שנה" .זאת בעצם הודאה של משרד
הבריאות בכך שמערך הרפואה המונעת
שבאחריותואיננומסוגללאתרבאופןמלאאת

התינוקות עם  .DDHרופאי הקופות נעשו
שותפיםלאחריותבמקרהשDDH-לאאותר
ועליהםלעסוקבפעילותטיפתחלב)ט.ח(.בכל
ביקורשלתינוק.האםסיפוחזוחלשלפעילויות
ט.ח.אלתוךשגרתעבודתםשלרופאיהקופות
צריךלהמשךמבלישהדבריוכררשמיתומבלי
שמלוויםלכךהתנאיםוהתמורההמתאימים?
הגיעההשעהשפעילותט.ח.תכנסלקופות
"דרךהדלת",ויחדאתהכלהדרושעלמנת

לבצעהבאופןמיטבי.
הכללתפעילותזובהגדרהשל"פרוצדורה"היא
ההזדמנותשלרופאיהילדיםבקהילהלהגדיל
אתהכנסתםבאופןחוקיומסודר.
.2לרופאבקופתהחוליםישיותרהזדמנויות
מאשרלרופאט.ח.לאתרבעיותהמתגלות
בבדיקהגופנית,אולשמועמההוריםעלבעיות
מתחוםט.ח..זאתמשוםשבשניםהראשונות
לחייםתינוקותנבדקיםעל-ידיהרופאבקופה
פי10יותרפעמיםמאשרעלידירופאט.ח..
.3ישנםהטועניםש"רופאיקופתחוליםלא
יודעיםלבצעעבודתט.ח:".זהנכוןשרובםלא
עוסקיםבכךבאופןשגרתיולכןלאמכיריםאת
הנהלים,אבלאתהידעהםרכשו,בהתמחות
ובעיקראחריההתמחות,בכלאותןשניםשבהן
נאלצולשמשיועציםלמטופליםשהופנואליהם
מטיפותהחלב.השלמתידעבתחוםט.ח.היא
מעשיתופשוטה.
.4בקופותהחולים,במסגרתפרויקטיאיכות,
מתבצעותפעילויותמתחוםט.ח..מההערך
המוסףבהפנייתילדיםבנישנהעל-ידיט.ח.
לקופהלשםביצועבדיקותתד"ש,אםבדיקה
זאתמבוצעתממילאבאופןשגרתיבקופה?
זאתכפילותמיותרת.
.5תיקיט.ח.ותיקיקופותהחוליםלעולםאינם
נפגשים.איןהתאמהבתוכנותולאניתןלהעביר
עקומות גדילה ונתונים אחרים באופן
אלקטרוני.העדרזמינותושלבסיסהנתונים,
שנבנהבתיקט.ח,.כמסייעלטיפולהרפואי
בילדעםבעיההמופנהלקופתחולים,הוא
בזבוז.
.6העיסוקבט.ח.הואגורםמפחיתשחיקה.
הטיפולבאוכלוסיהבריאהועםהוריםפחות
לחוצים מגוון את העבודה ומספק תרומה
ארוכתטווחלמטופלים.מישמתנערמעיסוק
בקהילה בבעיות גדילה ,רפואה מונעת,
התפתחות והתנהגות ,מבזבז חלק נכבד
מהפוטנציאלשלההתמחותשלו.
מבחינתעבודתהסיעוד
.1פעילותט.ח.מבוססתעלמערךהסיעוד
והרפואה המונעת היא חלק אינטגראלי
מהגישההסיעודית.במצבבוהטיפולמפוצל
ביןמספרגופים,ובייחודברמתהתקשורת
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הרופפתביניהם,קייםסיכוןשהמטופל"ייפול
ביןהכיסאות".מוטבלכןלאחדאתהשירות
תחתקורתגגאחת.
.2במסגרתקופתחוליםנמצאצוותרבתחומי
המשתמשבאותובסיסנתונים.בסיסנתונים
זה מאפשר ניהול טיפול )case
(managementיעיל,בייחודכאשרמדובר
במטופליםעםבעיותמורכבות.
.3המטפליםבמסגרתהקופהחייבים,מתוקף
עבודתם,להיותמעוריםבנהליםובמגבלותשל
שאר השירותים להם זקוק הילד .האחיות
בקופה מכירות היטב את הילדים ויש להן
אמצעי תקשורת מגוונים עם הרופאים
והמטפליםהפרא-רפואיים.זהמאפשרלהן
להתאיםהיטבאתהטיפולואתהציפיותממנו
לכלמטופל.
.4איןבסיסלטעוןשהידעוהניסיוןשלאחיות
בריאותהציבורהואכהייחודיעדשהואמצדיק
להמשיך ולשמר את פעילות ט.ח .במשרד
הבריאות.הישגיטיפותחלבשלהקופותאינם
פחותים מאלה של משרד הבריאות.
.5בסקרמכוןברוקדייל(1),שנעשהבקרב
2500אמהות,נמצאששביעותהרצוןהכללית
משרותיט.ח.שלאמהותשקיבלושירותזה
במסגרתקופתהחוליםהייתהגבוההיותר
מאשרשלאמהותאשרקבלואתהשירות
במסגרתמשרדהבריאות.
.6בעבודתהשלפרופ'חווהפלטי)(2מסוכמת
עמדתןשלאחיותבריאותהציבורכך60%":
מאחיותט.ח.סברושהשירותהמונע)בוהן
עובדות(אינועונהיותרעלהיעדיםוהצרכים".
כךמעידהנחתוםעלעיסתו.
.7מהיקרהעםאחיותבריאותהציבורשל
משרד הבריאות כאשר יועברו השירותים
לקופות?"הקופותזקוקותלאחיותבריאות
הציבורככוחאדםמנוסהנוסף.הןתשתלבנה
בקופותבהתאםלכישוריהן.איהעברתםשל
שירותיט.ח.לקופותרקמפנישהדברמנוגד
לאינטרסשלאחיותבריאותהציבורלשמראת
מקוםעבודתן,הואטעות.מוטבלשמראת
זכויותיהןואתערכןעל-ידיהעסקתןבקופות.
מבחינתהילדומשפחתו
.1לפינוהלימשרדהבריאותתינוקותנבדקים
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בט.ח.חמשפעמיםבמהלךחמששנותחייהם
הראשונות-בגילחודשיים9,חודשים,שנה
וחצי ,שנתיים וחצי וחמש שנים .כלומר,
בממוצעכפעםבשנה.בתדירותכזאתההורים
בקושימכיריםאתרופאט.ח..
.2מהקורהכאשרמופנהילדמט.ח.עםממצא
שהרופאבקופהאינומסכיםלגביו?לדוגמא:
ילדבןשנהוחציעםאוושהבלב?האםההורים
יקבלואתדעתושלהרופאבקופהאושיפנו
לייעוץנוסף?האםלאסבירשעדגילשנהוחצי
לרופאהקופההיהכברמספררבשלהזדמנויות
לאתר אוושה ולברר אותה? האם מצפים
שרופאהקופהימשיךברורעלידיקרדיולוג,
למרותדעתו,רקעלסמךההפניהמט.ח.ורק
כדילשמורעלכבודושלעמיתו?מימשלם
אתהמחיר?ההוריםאינםזקוקיםלעודכתובת
שתבצע בדיקה גופנית שגרתית לילדם.
.3ילדיםלעולםאינםנזקקיםלשירותיבריאות
לפיהחלוקהלרפואהמונעתאוקורטיבית.ילד
המגיע עם מחלה זיהומית ותוך כדי שיחה
ההורה מעלה שאלה בנושא האכלתו או
התנהגותו,הואדברשבשגרה.האםמישהו
מציעשהרופאישיבלהורהשהשאלההזוהיא
מתחוםרפואהמונעתולכןעליולפנותלתחנה
של משרד הבריאות לקבלת תשובה?
.4הטענהש"לאראוישבמסדרוןבמרפאה
ישבוילדיםחוליםוילדיםבריאיםיחד"היא
נכונה,אבלזהקורהכלהזמןובכלמקום.האם
תינוקבריאשמגיעלט.ח.לאהגיעמביתשבו
הורהאואחאחרמצונן?האםלאלוקחיםאותו
אחרכךלמקומותציבורייםשבהםישחולים?
זאתהיתממותלטעוןשהפרדתהשירותים
מבטיחהסביבהסטריליתושניתןלהבטיח
סביבהכזאתבט.ח..יחדעםזאת,מוטבלבצע
פעילותט.ח.במרפאותבאגףהמוגדרלפעילות
זובלבד,אליויתבקשולהגיערקילדיםבריאים.
הדבר קורה בפועל במרפאות הקופה בהן
מבצעים פעילות טיפת חלב .פעילות ט.ח.
צריכהלהיותמתוכננתמראש,כוללהקצאת
זמן מספיק לכל מטופל .יש לעמוד על כך
שפעילות זו לא תהייה מעורבת בעבודה
קורטיבית.רופאהמקייםפעילותט.ח.בקופה
יעסוקרקבכךבאותהססיה.צריכהלהיות
מחויבותשלהקופהלתנאיםהללוופקוחשל
משרדהבריאות.

מבחינתתכניתהחיסונים
.1בתקופהבהכלהחיסוניםניתנועלידיט.ח.
הושג כיסוי חיסוני מרשים .כיום ,מחצית
מהחיסוניםניתניםבקופותהחולים.צהבתB
בט.ח,.רוטה-וירוסבקופתחולים,מחומשת
בט.ח,.שפעתוRSVבקופתחוליםMMR,
בט.ח,.פנוימוקוקוסבקופתחולים,צהבתA
בט.ח,.אבעבועותרוחבקופתחוליםועודהיד
נטויה.גםלהוריםוגםלרופאיםקשהלהתמצא
בסבךהזה.אםכלהחיסוניםהםרפואהמונעת,
אזלמהנותניםאותםבשנימקומותשונים?
מעטמדימההוריםמקבליםבט.ח.מידעעל
חיסוניםמומלציםשישלקבלםבקופתהחולים.
התוצאההיאהזדמנותמבוזבזתloss of-
-opportunityלהתחסנות.לדוגמא:קיים
סיכויסבירשילודיגיעלט.ח.לפניגיל12
שבועות,מבלישביקרעדאזבקופה.אםלא
ימליצולובט.ח.עלחיסוןלרוטה-וירוסהוא
יאבדאתההזדמנותלהתחסן.איחודשירותים
היהפותרבעיהזאת.כשאנישואלהורהלילד
האם ילדו חוסן נגד אבעבועות רוח ,ברוב
המקריםתשובתותהיה":הואקיבלאתכל
החיסוניםבגילשנהבטיפתחלב".תשובה
כזאתמעידהעלכךשבט.ח.לאהמליצולובגיל

שנהלפנותלקופהלהתחסןנגדאבעבועות
רוח.
.2הפיצולבאתריםבהםניתניםהחיסוניםגורר
פיצולברשומותשלהחיסונים.איהסדרשנגרם
עלידיכךהואמסוכן!איןביטחוןשחיסונים
שניתניםבמקוםאחדרשומיםבמקוםהשני.
איךאפשרלתזמןנכוןמתןחיסוניםכאשררק
חלק מהמידע גלוי לכל מטפל? איך ניתן
להתחשב בבעיות בריאות של הילד ובני
משפחתוכאשרבעיותאלהמתועדותבמדויק
יותר בתיק שבקופה ואינן חשופות בפני
המטפליםבט.ח.למהלבלבלאתההוריםעל
ידישניגופיםיועצים,העשוייםלהמליץעל
סדרעדיפותשונהשלמתןחיסונים?מוטב
שהחיסוניםיינתנועלידיגוףאחדהרואהאת
כלהתמונהולארקאתחלקה.אתהתמיכה
הרבהביותרליצירתרשומהאחתשלחיסונים
בישראל צריכים לתת הרופאים המומחים
במחלותזיהומיותובבריאותהציבור.עלידיכך
הםיתרמורבותלשמירהעלאחוזכיסויחיסוני
גבוהלגביכללהחיסוניםהמומלציםלילדים
בישראל.
.3לטענהשאיחודהשירותיםיגרוםלירידה
באחוזהכיסויהחיסוניבאוכלוסייה,ניתןלהשיב
שהדברתלויבעידודלביצועהחיסוניםשינהיגו

הקופות .אחוז החיסונים במסגרת שירותי
הרפואההמונעתלפעוטותשלהקופותאינו
שונהמזההמושגבתחנותט.ח.שלמשרד
הבריאות .בעזרת מערכות המחשוב של
הקופות,המסוגלותלספקדוחותברמתהרופא
והמטופל הבודד ,ובעזרת התרעות בתיק
הממוחשב של כל מטופל ,יובטח אחוז
התחסנותגבוה.
מבחינתמערכתהבריאות
.1כברכיוםכשלישמילדיישראלמקבלים
בנגישות,זמינותורמהגבוהה,שירותיטיפות
חלבמחוץלמתקנימשרדהבריאותולכןאין
צורךבפיילוט.
.2מדיניותמשרדהבריאותבנושאיטיפתחלב
מושפעת ממה שהמשרד מסוגל לספק על
חשבוןמהשצריךלספקובכךנפגעתרמת
השירות.
.3טיפותחלב"אדישות"להוצאותשהןגורמות
לקופותהחוליםעקבהפניותאליהןלברורים
וייעוציםובכךישפתחלבזבוזמשאביהציבור.
.4צפוישיחסרורופאיםהמוכניםלעבודבטיפות
חלבשלמשרדהבריאות.
אתהמאמרכולוניתןלקרואבאתרהאינטרנט
שלחיפ"א.
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