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 פתח דבר

ה� בקהילה וה� , שינויי� רבי� מאפייני� את התפתחות מערכות הרפואה

, הטכנולוגיות והמבניות, הדמוגרפיות, בתו� ההתפתחויות. החולי�
בבתי

חולי� ה
החולי� והטיפול בבתי
הקשר בי� הטיפול הנית� לפרט בקופות

, לעיתי� א� נגר� נתק ממש ברצ� הטיפולי בחולה. נעשה מורכב יותר

או ביציאתו מה� , בעת שהוא חוזר לשירותי המרפאה לאחר אשפוז

העבודה שלפנינו דנה בסוגיית רציפות השירותי� . לצורכי אשפוז


שלמה מור' ר יאיר בירנבאו� ופרופ"ד, ר יובל וייס"ד. והתיאו� ביניה�

את הבעיות הנוצרות בקשרי� בי� השירותי� השוני� יוס� מציגי� 

מכלול . ומעלי� הצעות לשינויי� בנקודות הקשר, במערכת הבריאות

ואמור לשפר את תפקוד המערכת בחוליה , ההצעות הוא מרכזי ביותר

 . החולי�
המקשרת בי� רפואת הקהילה ורפואת בתי

יכות אי� ספק ששתי החטיבות העיקריות של השירותי� שמות את א

. אול� קיימי� ג� הבדלי� תיפעוליי� ביניה�, הטיפול בראש מעייניה�

וה� , החולי� קיימי� שירותי רפואה מתקדמי� ויקרי� יותר
בבתי

, נוטי� לפתח את הטכנולוגיות החדשות ביותר ולהציע� לחולי�

החולי� במאבק לשמור על התקציב ועל תחולת סל 
בהותיר� את קופות

שנוצר בי� , למתח, לניגוד הזה, לעיתי�, ולה חשו�הח, לפיכ�. הבריאות

 . באשר להסכמה על הטיפול שיינת� לו, ספקי השירותי� לבי� המבטח

כל הצעדי� . מחברי העבודה ממליצי� על כמה צעדי� לתיקו� המצב

כמו , החולי�
המוצעי� יחזקו את הקשר בי� המרפאות בקהילה ובי� בתי

נציג אישי לחולה התאמת ; י�חול
הקמת משרד קשר רפואי בכל בית

ויצירת ממשק  ;לחולי�מחלקת א� יצירת זיקה ל; בתו� בית החולי�

 .מקוו� בי� מערכות המידע בכל ארגוני הבריאות

אנחנו מודי� לצוות החוקרי� על המאמר המעמיק בסוגיית הרצ� 

אנחנו מקוי� שראשי מערכת הבריאות ימצאו עניי� בעבודה . הטיפולי

תהיה לה תרומה לטיפול בתחו� זה של הקשר בי� וש, ובהמלצותיה

 . החולי� בקהילה
שירותי האשפוז ושירותי קופות

 

 יעקב קופ 
 2006ינואר , ו"טבת התשס, ירושלי�
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 היחסי� בי	 שירותי הרפואה בקהילה 
 ומערכת האשפוז

יוס��שלמה מור, יאיר בירנבאו	, יובל וייס
∗

 

 מבוא וסיכו� . 1

 שירות  מרשי� בהבטיחוי מהווה הישג חברתיחוק ביטוח בריאות ממלכת

יחסי הגומלי�  .רפואי ברמה גבוהה ובנגישות סבירה לכל אזרחי ישראל

החולי� מאיד� 
החולי� מחד וקופות
בתו� מערכת הבריאות בי� בתי

שינויי� בתו� המערכת ומחוצה . הולכי� ונעשי� מורכבי� יותר ויותר

עלייה בכמות , בתוחלת החיי� העליי, הזדקנות האוכלוסייה: כגו�, לה

שינויי� , הופעת� המתמדת של טכנולוגיות חדשות, החולי� הכרוניי�

עליית מחירי השירותי� , הנחיות רגולטוריות, בשיטות התגמול והסבסוד

מעצבי� באופ� תדיר את התנהגות ספקי , ושינויי� בנורמות החברתיות

ו לנתק הול� תהליכי� אלו הביא. השירות מחד ושל המבטחי� מאיד�

ומתעצ� בי� המערכת הרפואית האמבולטורית ובי� המערכת הרפואית 

 . וכתוצאה לטיפול תת מיטבי בחולה ולהעדר רצ� טיפולי, האשפוזית

החולי� חופשיי� לפתח שירותי רפואה 
שבתי, המציאות היא

תו� קיו� תחרות ביניה� ופיתוח מקביל של , )ויקרי�(מתקדמי� 

תהלי� זה מוא� במקרי� . חולי�
במספר בתיזהי� /שירותי� דומי�

בעוד , ללא מגבלה של סל שירותי הבריאות, רבי� מטעמי יוקרה ותחרות

ג� תגמול . לשמור על התקציב, ככל יכולת�, החולי� מנסות
שקופות

הקופות בגי� ההתפתחות הטכנולוגיות החדשות אינו מדביק את עלות� 

                                                 
 ; כר�� הדסה עי�החולי��בית סג� מנהל ,יובל וייסר "ד ∗

 ; כר�� הדסה עי�החולי��ביתומנהל  ל"משנה למנכ, יאיר בירנבאו�ר "ד

  .ל הסתדרות מדיצינית הדסה"מנכ, יוס��שלמה מור' פרופ

: קבוצת העבודה, המלח החמישי�יוני כנס י�העבודה נסמכת על חומר מד

 ".הקהילה ומה שביניה�, החולה, החולי��בית"
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לבי� , שמור על איזו� תקציביהמנסי� ל, וגור� למתח ניכר בי� המבטחי�

יש . המעוניני� לפתח ולהנחיל את הטכנולוגיות החדשות, החולי�
בתי


הקופות ובתי, כי שני הגופי� העיקריי� במערכת הבריאות, לציי�

 א� �שמי� את איכות הטיפול וטובת המטופל בראש מעייניה, החולי�

צב בלתי מציאות זו מביאה לעיתי� את החולה למ. נקודת מבט� שונה

החולי� מעוניי� לטפל בו בטכנולוגיה חדשנית והקופה 
בו בית, אפשרי

ברגעי� הקשי� ביותר מוצא את עצמו בלב , כ� החולה. מונעת זאת


התקשורת בי� קופת, בנוס�. מחלוקת בי� המבטח ובי� ספק השירותי�


החולי� לוקה בחסר והחולה המטופל בבית
החולי� ובית �החולי� נאל

החולה א� עלול . וודאות
� ע� בעיות של חוסר מידע ואילהתמודד ג

למצוא את עצמו אנוס לשמש כלי משחק במחלוקות המתגלעות בי� 

במציאות . החולי� בנוגע לקבלת טיפולי� ומימונ�
החולי� לבית
קופת

זו מוצא החולה את עצמו ניצב בפני המערכת הרפואית נבו� וחסר אוני� 

 .ולי� והשני מהקופההח
ומקבל מסר כפול האחד מבית

לאור מציאות זו אנו מציעי� לפעול לשיפור הקשר בי� המערכת 

הרפואית בקהילה ובי� המערכת האשפוזית וזאת ה� במישורי� 

תו� הוצאת החולה מהוויכוח בי� , ה� באפיקי� המנהליי�, הקליניי�

 :הצעדי� המומלצי� הנ�. המבטחי� לספקי השירותי�

החולי� על הקמת משרד �ולי� ובתיהח�גיבוש הסכמה בי� קופות •

 לפתרו� המחלוקות ביניה� ללא מעורבות חולי��קשר רפואי בכל בית

כי , אנו ממליצי�. החולה ותו� חלוקת הסיכו� בי� שני הגורמי�

יהיה בעל סמכות ביצוע כאשר הנדב� המרכזי  "משרד הקשר הרפואי"

 החולה מציר יש להוציא את .שינחה אותו הוא טובת החולה

באמצעות פתרו� , מחלוקת בד בבד ע� שמירה על רציפות הטיפול בוה

 .החולי�
החולי� ובית
דברות ישירה בי� קופתימהיר המבוסס על ה

החולי� בנוגע 
בכל מקרה בו מתגלעת מחלוקת בי� הקופה לבית

אשר יוקצה , למימו� בדיקה או טיפול יעמוד לזכות המשרד סכו� כס�


אנו מציעי� כי ה� בתי. החולי�
וביתידי הקופה 
בחלקי� שווי� על

החולי� וה� הקופות יפקידו אחוז מסוי� ממחזור הפעילות של הקופה 

 . החולי� לטובת משרד זה
בבית
יש לדאוג כי לכל מאושפז יהיה  .נציג אישי לחולה בתו� בית החולי� •

בכל הנוגע לטיפול בו " דר�
מורה"יהווה עבורו אשר , נציג אישי רפואי

 ויהיה א� אחראי על יצירת קשר ע� הרופא ,שפוזבמסגרת הא

 נציג זה יסייע לחולה לשמור על זכויותיו .כ�בבקהילה כשיש צור� 
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סימטריה של המידע בזמ� 
והא ולהתמודד ע� בעיות חוסר המידע

אנו  .וא� יסייע לחולה במעבר חזרה למסגרת האמבולטורית, אשפוזו

משרד הקשר " את כי אנשי הצוות הרפואי אשר יאיישו, סבורי�

איש  .החולי�
יהיו אמוני� ג� על הקשר בי� הקהילה ובית" הרפואי

צוות מסוי� ירכז את פרטי הטיפול בחולה ספציפי מתחילת האשפוז 

יהיה בקשר ע� הרופא בקהילה על מנת לקבל פרטי� , ועד סופו

אותו .  ויעדכ� את הרופא בקהילה במהל� האשפוז�רפואיי� רלוונטיי

החולי� ויעדכנ� 
יה בקשר ע� הצוות המטפל בביתאיש קשר יה

תפקיד נוס� שיוטל על איש הקשר הוא . בהנחיות הקופה הרלוונטיות

שמירת רציפות הטיפול והדאגה כי ביו� השחרור כלל אבזרי הטיפול 

 .והתרופות הדרושות יהיו זמיני� עבור החולה
 מחלקת"מודל . מחלקת א�שיפור הרצ� הטיפולי בחולה באמצעות  •

, מחלקת א� אזורית הוא האחד: ע בשני אופני�וצי נית� לב"הא�

האזורי גורס זיקה בי�  המודל". קופתית"מחלקת א�  –והשני 

כל . נתונה ובי� אזור מגורי� נתו�ילדי� / גריאטרית / פנימית מחלקה 

. יופנה תמיד לאותה מחלקת א�לאשפוז חולה מאזור זה שיזדקק 

 רופאי מחלקת הא� ע� הרופאי� יתקיי� קשר רצו� של, כמו כ�

 במודל . המתגוררי� באזור מגורי� זה,הראשוניי� המטפלי� בחולי�

נתונה ילדי� / גריאטרית / פנימית  תוגדר זיקה בי� מחלקה הקופתי

, אשפוזלכ� שכשמבוטח של הקופה יזדקק  ,חולי� נתונה
ובי� קופת

 תישמר ,בשני המודלי�.  הספציפית לאותה קופההיופנה למחלקהוא 

הדבר מהווה בעיה . רוב להתאשפז במחלקה מסוימתילחולה זכות הס

הזיקה למחלקת א� מחייבת את . הגבלת חופש הבחירה לחולהבנוגע ל

במידה שקיימי� (חולי� 
החולה לפנות תמיד לאשפוז באותו בית

י� כי הנהלות המחוזות  ממליצאנו ). חולי�
באזור מגוריו מספר בתי

תו� ביצוע התאמות  גישה זו יבחנוחולי� ה
בתישל הקופות השונות ו

 .נדרשות לכל אזור
יצירת ממשק מקוו� בי� מערכות קידו� הפרויקט הלאומי שמטרתו  •

המטרה היא זמינות של מידע רלוונטי . המידע בארגוני הבריאות

תיק (ותמציתי אודות החולה בכלל אתרי מערכת הבריאות הציבורית 

ל להקמת מערכת מידע רפואית יש לפעו). רפואי אישי ממוחשב

 יצירת ממשקי� בי� המערכות הקיימותלאומית שתיבנה תו� 

המדובר במערכת . במרכיבי� השוני� של מערכת הבריאות בישראל

בי�  אותו את הלקוח במרכז ומאפשרת למידע ללוות ציבה המ,מידע
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תבילכלומר ממרפאתו למרפאות אחרות או , נותני השירות השוני�

 מערכת המידע תקשר בי� המערכת .ה לפי הצור� וחזרחולי�

 ותאפשר,  השוני��על מרכיביה, האמבולטורית למערכות האשפוזיות

ממקורות מידע שוני� , איסו� מקוו� של רכיבי מידע רפואיי�

 פרופילי שימוש על פיומבוזרי� והעברת� למשתמשי� מורשי� 

פר את  מערכת מקוונת זו תייעל ותש.תו� שניות ספורות, שוני�

הטיפול בחולה ותמנע ביצוע בדיקות חוזרות ומיותרות במרכיבי� 

 .השוני� של מערכת הבריאות

לאחר סעי� המבוא ורקע כללי קצר על , לפרק שני חלקי� עיקריי�

הפורס את תמונת המצב של מער� האשפוז והמער� , מערכת הבריאות

מתח בי�  של הפרק מתייחס לסל השירותי� ול3סעי� ). 2סעי� (בקהילה 

, הסעי� ד� במבוטח למול סל השירותי�. החולי�
החולי� ובתי
קופות

החולי� ומציע חלופות שונות 
באופני� שוני� של הגדרת הסל עבור בתי

 עוסק בהסדרת הממשק 4סעי� . אות� נית� להנהיג בהסדרת השירותי�

החולי� וקופות החולי� להבטחת רציפות הטיפול ונפרסות בו 
בי� בתי

 . ישות עיקריות לשיפור הממשק בי� המערכותשלוש ג

  מער� האשפוז ומער� הקהילה     –רקע כללי . 2

היסודות .  מיטות14,350
חולי� כלליי� ובה� כ
 בתי47בישראל פועלי� 

של מערכת האשפוז הונחו עוד בטר� הקמת המדינה והתפתחותה של 


מערכת הרפואה בישראל עוצבה תו� כדי התפתחויות פוליטיות

עד היו� מתקיימת מערכת . היסטוריות שפקדו את המדינה מאז הקמתה

 :האשפוז על שלושה נדבכי� עיקריי�

החולי� 
רוב� נבנו על בסיס בתי: �החולי� הממשלתיי�בתי .1

שהועברו ע� קו� המדינה לשירות הרפואי של , הצבאיי� הבריטיי�

ובהמש� הועברו מאחריות הצבא ) הרפואה
לימי� חיל(ל "צה

 אחוז ממיטות האשפוז 50
במערכת זו כ. הבריאות
ת משרדלאחריו

 .הכלליות במדינה
ידי 
החולי� הוקמו על
בתי: החולי� של שירותי בריאות כללית�בתי .2

. הקופה בהתא� לריכוז חברי ההסתדרות הכללית וצורכי הקופה

 . אחוז ממיטות האשפוז הכלליות30
במערכת זו כ
 דתית הלי� בעלי אוריינטציחו
בעיקר בתי: החולי� הציבוריי��בתי .3

בני , נצרת, ירושלי�(מובהקת הממוקמי� בערי� בעלות צביו� דתי 
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החולי� 
בבתי. החולי� של הדסה
חריגי� בתוכ� שני בתי). ברק

 .   אחוז ממיטות האשפוז הכללי20
הציבוריי� כ 


עקב בניית� של שלוש המערכות במקביל נוצר מצב בו פריסת בתי

על בגוש ד� 
כ� נית� למצוא שלושה מרכזי( מיטבית החולי� בישראל אינה

במרחק דקות נסיעה מועטות ביניה� בעוד שבעיר הרביעית בגודלה 

מערכות אלו פועלות ללא תאו� רוחבי ). חולי�
אי� בית, אשדוד, בישראל

 . דבר הגור� לבזבוז משאבי� רב ולתחרות עזה

 מיטות 2.13היחס בי� מספר המיטות לגודל האוכלוסייה עומד על 

כמו ג�  ,)OECD( נמו� בהשוואה למדינות המפותחות והוא נפש לאל�

. שהוא הקצר ביותר בעול� המערבי, ) ימי�4.2(מש� האשפוז הממוצע 

 ה הוא גדול יחסית ילעומת זאת מספר האשפוזי� ביחס לגודל האוכלוסי

החולי� בישראל ה� מהגבוהי� 
ושיעורי התפוסה בבתי, ) נפשלאל� 17.8(

 ).  אחוז96(ל� בעו

נובע  ) אחוז80
כ(החולי� למימו� פעילות� 
עיקר ההכנסה של בתי

 אחוז ממכירת שירותי 20
וכהחולי� 
ממכירת שירותי בריאות לקופות

, טחו�ימשרד הבל ו"צה כגו�, גורמי� מממני� אחרי�/בריאות למבטחי�

 . ומימו� עצמי של המטופלי�,  המוסד לביטוח לאומי,מבטחי� פרטיי�

א� ה� תולדה של , חולי�
קהילה פועלות כיו� ארבע קופותב

 : טרו� ואחרי קו� המדינהתפוליטיו
התפתחויות היסטוריות

, חולי� של ההסתדרות הכללית
לשעבר קופת: שירותי בריאות כללית .1

שנוסדה בתחילת המאה העשרי� ונועדה להבטיח שירותי רפואה 

ת ממלכתי היו טרו� חקיקת חוק ביטוח בריאו. לחברי ההסתדרות

 אחוז 55
 אחוז מתושבי המדינה וכיו� מדובר על כ80
חברי� בה כ


שירותי בריאות כללית היא הקופה היחידה שבבעלותה בתי. בלבד

 .חולי� כלליי�

נוסדה בתחילת שנות הארבעי� של המאה : מכבי שירותי בריאות .2

החולי� 
 התמזגה קופת1975ידי קבוצת רופאי� ובשנת 
העשרי� על

24
מכבי שירותי בריאות מבטחת כיו� כ. חולי� אס�
 ע� קופתמכבי 

 .חולי� פרטיי�
אחוז מתושבי המדינה ובבעלותה בתי
חולי� 
קופה זו היא תולדה של מיזוג בי� קופת: חולי� מאוחדת�קופת .3

שהייתה , חולי� מרכזית
שפעלה במושבות הוותיקות וקופת, עממית


לי� מאוחדת מבטחת כחו
קופת. שייכת למפלגת הציוני� הכלליי�

 . אחוז מתושבי המדינה12



                                                                        מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל                                                     10

נוסדה בשנות השלושי� של המאה הקודמת : חולי� לאומית�קופת .4

10
הקופה מבטחת היו� כ. והייתה קשורה לתנועה הרוויזיוניסטית 

הקופה בבעלות הסתדרות העובדי� . אחוזי� מתושבי המדינה

 .הלאומית

  2004, י�החול�התפלגות כלל המבוטחי� בי� קופות. 1לוח 

 (%)מבוטחי�  החולי��קופות
 100.0 הכל
ס�

 54.8 שירותי בריאות כללית
 23.8 מכבי שירותי בריאות

 11.6 חולי� מאוחדת
קופת
 9.9 חולי� לאומית
קופת

 החולי�החולי� ובתיוהמתח בי� קופות סל השירותי�. 3

 ונכנס לתוק� בתחילת 1994 ממלכתי שנחקק בשנת חוק ביטוח בריאות

) הקופות( הביא לשינוי מהותי במערכת היחסי� שבי� המבטחי� 1995

החוק קבע סל שירותי . החולי�
 בתי–ובי� ספקי השירות האשפוזי 

בעוד שהמערכת  ,הסל מחייב את הקופות בלבד. בריאות לו זכאי כל תושב

 הסל .להעניק לפוני� אליה סל שירותי� רחב בהרבה, האשפוזית רשאית

ובכלל� ,  לספק למבוטחיהמחויבתהחולי� 
תי� שקופתרוימגדיר את הש

רותי� יהוא לא מגדיר את הש "ממוקד חולה"אינו  מכיוו� שהסל. אשפוז

ובכלל� , ידי כלל ספקי שירותי הבריאות האפשריי�
המסופקי� על

בהעדר מאפייני� . החולי�
כגו� בתי, החולי�
של קופות" קבלני משנה"

שבעוד שרשימת הרי , ישראלאינטגרציה במערכת הבריאות ב של

אי� כל פירוט לגבי ,  בקהילה מפורטת)בעיקר תרופות (הטיפולי�

שוני בי� סל עשוי להיבצר   לאור זאת. רותי� שיש לספק באשפוזיהש

 .החולי�
לבי� השירות הנית� בבתי, רותי� המוגדר בחוקיהש

מקבלות מהמדינה תשלו� פרוספקטיבי , המבטחות, החולי�
קופות

על גודל , רותי�יהמבוסס על סל הש, רותי� למבוטחיה�יפקת השעבור אס

). הקפיטציהנוסחת (אוכלוסיית מבוטחיה� ועל הרכב גילאי המבוטחי� 

ועיקר הסיכו� (החולי� מוטלת החובה 
על קופת, בתמורה לתגמול זה

 . אשפוזובעת כולל, לדאוג לסיפוק צורכי הבריאות של המבוטח) הכלכלי
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 החולי��שר בי� קופות החולי� ובתיהמבוטח למול הק. א

רותי� והספק מהווי� יחידות שונות יבניגוד למערכת שבה רוכש הש

מבנה המערכת באר� , )אינטגרציה אנכית( כלכלית אחת ישותבמסגרת 

 כלכליות ישויותהוא כזה שהמערכות האמבולטוריות והאשפוזיות מהוות 

כשליש � של  בעלישה� ג�, למעט שירותי בריאות כללית(נפרדות 

 מותנה ביניה�ספק 
קשר רוכשהולכ� , )ממיטות האשפוז הכלליות

 ,בניגוד לתשלו� הקבוע). פקיתואינטגרציה א(במערכת חוזי� והבנות 

, ברוב המקרי�, היא נדרשת לשל�, שהקופה מקבלת מהמדינה מראש

 רותי� אות� סיפק למבוטחיהחולי� עבור הש
תשלו� משתנה לבית

עלול , פקיתונטגרציה איא  קשר זה של).  ספקטיביתגמול רטרו ("שלה"

יש דילמה בי� המחויבות המוגבלת יחסית החולי� 
מצב בו לביתליצור 

לחולה והמחויבות המוחלטת שלו   בה מבוטח החולההחולי�
לקופת

 משתדל, החולי�
במסגרת המחויבות לקופת. החולי�
בביתהמטופל 

ההכרחי ולהעתיק חלק להעניק למטופל רק את הטיפול החולי� 
בית

. )כגו� ביצוע בדיקות הדמיה שלא במסגרת האשפוז(מההוצאות למבטח 

להעניק לחולה את החולי� 
במסגרת המחויבות לחולה מחויב בית

הלחצי� הכלכליי� המופעלי� על . הטיפול המרבי שביכולתו לספק

החולי� לשמירה על 
גורמי� להקטנת התמריצי� של ביתהמערכת 

 בזמ� אשפוזו ועל רצונו להסיט חלק מהמחויבות לקופה לה לחומחויבותו

 .במסגרת האמבולטורית

החולי� לחולה לא קיי� קשר חוזי מחייב כפי שקיי� בי� 
בי� בית

מוגדר רותי� י שלא קיי� סל). החולי�
קופת(המטופל והמבטח שלו 

החולי� והחובה להעניק את מגוו� הטיפולי� והשירותי� המפורטת 
לבית

. החולי�
החולי� ולא על בית
קופתהמבטח כלומר על לת על מוטבסל 

לחולה המאושפז אי� כמעט השפעה על סוג שירותי הבריאות , לכ�

 . החולי� או על היקפ�
הניתני� לו בבית
פועל כל לאור זאת  .מגבלת תקציב קשהקיימת כל אחד מהגורמי� ל

. חרי� האהשותפי� במערכת לפי התמריצי� הקיימי� לגביו וללא שות�

החולי� 
בבית רותי� המסופקילקופה יש תמרי� ניכר לפקח על היק� הש

 יהמוניטר של המרכיב המרכזי ואולי היחידילאור תפקידו . המחירועל 

עולה השאלה של מקומ� של  החולי�
החולי� לבית
 בי� קופתביחסי�

החולי� יש אינטרס מובהק 
לבית. מרכיבי איכות הטיפול בחוזי� אלו

 אלופגע מקיומ� של פערי� יהחולה עלול לההוצאותיו ולכ� לצמצ� את 
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בעוד , ולמצוא עצמו כלי משחק בי� מוסדות גדולי� שעתותיה� ביד�

  .שמצבו הבריאותי מחייב טיפול מיידי

נראה כי במצב הקיי� גלומי� ג� יתרונות מנקודת המבט של , מאיד�

החולי� והתגמול 
רותי� מחייב לבתייסל ש העדר :החולי�

 שה� ,רותי�יהחולי� עצמאות לאספקת ש
מקני� לבתי, רטרוספקטיביה

, ושמעצ� היות� חדשי�, הקליניי�בבחינת חוד החנית של החידושי� 

החולי� מעניקי� טיפול 
בתי. רותי� הציבוריינכללי� בסל השה� אינ� 

 הכלכליות החלשות השכבות רפואי לכל שכבות האוכלוסייה ולכ� בני

נמצא . החולי�
ותי בריאות בסיסיי� במסגרת בתישירמ יכולי� ליהנות


רותי� הניתני� במסגרת בתיי יותר לקבלת שה פונכי ציבור זה אכ�

. הגבוהות הכלכליות
 החברתיות השכבותלבניבהשוואה , החולי�

כ� נוצר תיקו� ו האחרוני� פוני� יותר לשירותי� אמבולטוריי� ופרטיי� 

 .  בריאות בסיסיי� לאוכלוסייהשוויוניות באספקת שירותיה
אימסוי� ל
בעשורי� האחרוני� התרחשה מהפכה במערכות הבריאות , במקביל

הטיפול הרפואי , עיקר ההלי� האבחוני, כאשר מחד גיסא, בעול�

 מתפתחתהחולי� 
בבתי, ומאיד� גיסא, והאחריות לחולה עברה לקהילה

רפואה מורכבת הדורשת טיפול נמר� והמתבססת על טכנולוגיות 

, מחד, הירידה בשיעור המחלות הזיהומיות. ניות ומתוחכמות ביותרחדש

 התחלואה הפכה יתרבמהובילו לכ� ש, מאיד�, ההאוכלוסייוהזדקנות 

והטיפול  חולי� רבי� סובלי� ממספר מחלות בו זמנית. כרונית ומורכבת


ל בה� הביא polypharmacy) בנוס�). ריבוי תרופות אצל אותו מטופל ,

נוטה   כ� שהמטופל,של הרפואה" אורי� ותומי�"תפס כהחולי� נ
בית

ההמלצות וההנחיות של את , בצדקתמיד שלא ו, לבטל בקלות יתרה


א� ה� עומדות בסתירה להמלצות שהתקבלו מבית, הרופא הראשוני

 . החולי�

 השני�החולי� התקצרו ע� 
האשפוזי� במחלקות השונות בבתי

אבחנתיות (הרפואיות גיות טכנולובשיפור ה בשל ה�, משבועות לימי�

 פרירידה במסה בשל וה�, ההתקדמות בהבנת המחלותו) וטיפוליות

. מצד הקופותלקיצור מש� האשפוז לח� ההמיטות לנפש במדינת ישראל ו

ההולכי� , המבוססת על מתמחי�, שיטת העבודה במחלקות העמוסות

 בכירי� מספר רב של רופאי�על  ו, בבקרי� שלאחר תורנותהביתה

מובילי� ג� ,  המטפלי� בחולה הבודד,פאי� יועצי� ממחלקות שונותורו

 מתגוננת לרפואה, במקרי� רבי�, ועל מעברלירידה באחריות האישית 

ליי� יותר מאשר שיקולי� קליניי� הנוגעי� לטובת אמשיקולי� מדיקולג(
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של טיפול במשכי מציאות הכ� נוצרה . ולפגיעה ברציפות הטיפול) החולה

החולי� לעומת הטיפול ארו� הטווח והמתמש� 
 בבתיותרזמ� קצרי� י

החולי� מתרחשת בצמתי� 
השהייה הקצרצרה בבית, ע� זאת. בקהילה

 . קריטיי� של בריאות החולה

בפני , ברגעיו הקשי� ביותר ,החולה המאושפזניצב  ,בסופו של דבר

ללא כתובת ברורה , וודאות
 במצב של חוסר מידע ואיהרפואהמערכת 


ובמקרי� רבי� הוא א� ב� ערובה בי� בית,  לפנות לסיועכליואליה 

מבנה המערכת והתהליכי� שתוארו גורמי� , בנוס� .החולי� והקופה

 להפו� לנקודות כשל וה� עשויי�, לבעיות ה� בהלי� האבחוני וה� בטיפול

בעיות אלו כוללות . בקהילה והחולי�
בבית, מערכתיות הפוגעות במטופל

מעבר מידע לקוי בי� הקהילה , אבחנתי
רצ� הטיפוליקיטוע ה: בי� היתר

 הסתמכות על בדיקות וטיפולי� ולעיתי�, כפל בדיקות, החולי�
ובית

 .שלא בוצעו או שלא פוענחו כהלכה

הממשק בי� את כיצד נית� לשפר , לאור זאת הדיו� מתמקד בסוגיה

על מנת לוודא שהחולה לא יהיה צד החולי� 
החולי� וקופות
בתי

יזכה לטיפול המיטבי , החולי�
חי� המתמשכי� בי� הקופות לבתיבוויכו

 ?  טיפולית בוהרציפות ותישמר 

כי הפתרונות האפשריי� לבעיה שהוצגה לעיל מסתמכי� , אנו סבורי�

 כיצד נית� להתגבר על בעיות ; ובממשק הקליניממשק מנהליעל שינוי ב

החולה כשחק� החולי� מבלי לערב את 
החולי� וקופות
מנהליות בי� בתי

� רצי� יובילו לשיפור ב קליניי� ממשקשיפורי� ב.  בניה�במחלוקת

החולי� 
בי� קופת) שיתו� ביצירת מידע חדש ובעיבוד מידע קיי�(הטיפול 

ידי שינויי� בזיקות בי� המחלקה המאשפזת 
 וזאת עלהחולי�
ובית

 בניית מערכת. החולי�
והקופה המבטחת ומינוי נציג אישי למטופל בבית

החולי� 
בי� בתימערכת מקוונת מידע רפואי לאומית אשר תפעל כ

היא , לשיתו� במידעהחולי� השוני� וזאת בכל הקשור 
והקופות ובי� בתי

שינוי נוס� המשפר את הממשק הקליני בי� המערכת האמבולטורית 

 .והאשפוזית
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 החולי��לבתישירותי� סל הגדרת . ב

השירותי� אשר האזרח זכאי טוח בריאות ממלכתי כולל פירוט יחוק ב

בחוק מצוי� שירותי� הסל . החולי� בה הוא מבוטח
לקבל מקופת

, אביזרי� ומכשור רפואי, כרשימה מפורטת של אלפי תכשירי� רפואיי�

מאז  .מינוני� ועוד, הכוללת התוויות טיפוליות, בדיקות ופרוצדורות

ירוט אלו א� הוגדרו בפשנוספו במהל� השני� שירותי� , החלת החוק

נוס� לגבי התוויותיה� והשימוש בה� באמצעות חוזרי� של משרד 

 .הבריאות

להחליט על מת� תרופות או טכנולוגיות אחרות  חולי� רשאית
קופת

, א� מדובר בהחלטה עצמאית של קופה, מעבר לסל שירותי הבריאות

 .אשר אינה מחייבת את הקופות האחרות


זרח בקהילה ישירות עלמרבית הטכנולוגיות הרפואיות מסופקות לא

, ניתוחי�(א� חלק� , )קורי� אצל רופאיב, תרופות(החולי� 
ידי קופות

החולי� 
מצריכות קבלת השירות בבתי)  ועוד,קבלת תרופות באשפוז יו�

אמור החולי� 
סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות .במימו� הקופה

טכנולוגיות את כלל ה הלי� מוסדר אשר מתעדלהיות מעודכ� אחת לשנה ב

. המועמדות להוספה לסל וקובע אילו תכללנה במגבלת התקציב הקיימת

א� ג� חלק , מרבית הטכנולוגיות המועמדות לסל ניתנות בקהילה

כלל יהמתאימות במאפייניה� לה(חולי� 
מהטכנולוגיות המתבצעות בבתי

  .על הכניסה לסל השירותי� הלאומי" מתחרות"נדונות ו) בסל

ממוקד "הוא  חוק ביטוח בריאותבאות המוגדר סל שירותי הברי

 לספק מחויבתהחולי� 
שקופת השירותי� מגדיר את והוא "מבטח

מגדיר ואינו , "ממוקד חולה"אול� הסל אינו  .ובכלל� אשפוז, למבוטחיה

ידי כלל ספקי שירותי הבריאות 
 המסופקי� על�השירותיאת 


 בתי– החולי�
תשל קופוהעיקריי� " קבלני משנה"ובכלל� , האפשריי�

החולי� לה� נקבע סל שירותי� 
 שבניגוד לקופות,יוצא מכ�. החולי�

 מחויבותת ייממלכתי אינו מגדיר את סוגהבריאות הטוח יחוק ב, מחייב

אי� למעשה חוק או , מעבר לכ�. החולי� לאספקת שירותי� לאזרח
בתי

החולי� לספק 
תקנות כלשה� אשר מגדירי� אילו שירותי� על בתי

 . שירותי חדר מיו� למעט, ה המטופלת בה�ייכלוסלאו

 �שירותיבי�  ועדת הסל אינה מפרידה בדיוניה והחלטותיהויש לציי� ש

המצב הקיי� , ע� זאת.  הניתני� בקהילה�שירותיניתני� באשפוז לבי� ה

 לשירותי י�עדה נוגעו הוהנושאי� עליה� מחליטה מ אחוז95
שכ, הוא

 �לשירותי  אחוזי�5
לה ורק כבריאות המסופקי� במסגרת הקהי
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 שבעוד שרשימת הטיפולי� ,כ� מודגש המצב. אשפוזהמסופקי� במהל� 

 שיש לספק �השירותיהרי אי� כל פירוט ממשי לגבי , בקהילה מפורטת

החובה לקלוט את האזרח בחדר , א� כ�, החולי� חלה
על בית. באשפוז

 טיפול זה אול� אי� כל הגדרה של מה צרי�, המיו� ולספק לו טיפול

החולי� 
ידי בתי
הרכב והיק� השירותי� הניתני� על, אופי. לכלול

י� שנוצרו טסטנדר: ידי גורמי� שוני� ביניה�
הוגדרו לאור� השני� על

שיקול דעת של הנהלות , צרכי� רפואיי� קיימי�, במערכת הבריאות

 �השירותיכ� נוצר מצב אפשרי של קונפליקט בי� סל . החולי� ועוד
בתי

 . החולי�
לבי� השירות הנית� בבתי, גדר בחוקהמו

מכא� עולי� שני היבטי� שיש לדו� בה� לגבי שירותי הבריאות 

 הא� יש מקו� ,הלאומי, ההיבט האחד: החולי�
המסופקי� בבתי

,  ההיבט השני.החולי�
בחוק של סל שירותי בריאות מחייב לבתילהגדרה 

י� לספק בהתא� החול
של הגדרת שירותי בריאות שעל בית, החוזי

 . החולי�
לחוזה התקשרות בינו לבי� קופת

– עיקריי� מרכיבי�המורכבת משני , מערכת הבריאות הישראלית

 אחד מחויב  מרכיבמצויה כיו� במצב בו , החולי�
החולי� ובתי
קופות

 ונותר בעלבעוד השני פועל ללא הגדרות מחייבות , לסל שירותי� פרטני

סל " הא� יש מקו� להגדיר –השאלה נשאלת . דרגת גמישות גבוהה

נתאר את המצב , על מנת לדו� בשאלה זו?  החולי�
ג� לבתי" שירותי�

נציע , החולי�
החולי� לבתי
את המאפייני� השוני� בי� קופות, הקיי�

את החלופות הקיימות בראייתנו ונבח� את היתרונות והחסרונות לקיו� 

 .לי�החו
החולי� ולבתי
סל שירותי� מוגדר לקופות

 חולי�    �וקופות חולי��בתי מאפייני� שלהבדלי� ב. ג

 : רפואיי�הכלכליי� וה, מההיבטי� הארגוניי� נתייחס לחלק

כלומר , מצד אחד" קבועה"החולי� קיימת אוכלוסייה 
בבתי

קיימת חולי� א� מאיד� 
מאושפזי� המרבי� לחזור לאשפוז באותו בית

בהתא� , החולי� השוני�
בתיהמטופלי� בי� חלק לא מבוטל מניידות של 

 .החולי�
בחירה של קופותהלטיפול הרפואי הנדרש והסכמי 

מורכבות הטיפול המתאפשרי� ביכולות הרפואיות ובקיימת שונות 

 השירותי� המבוצעי� –בהשוואה לטיפולי� בקהילה , החולי�
בבתי

החולי� ה� ברוב המקרי� מורכבי� יותר מהשירותי� הניתני� 
בבתי

  דבר המצרי� מיומנות – ברמת סיכו� גבוהה יותר לחולי�ה� ו, בקהילה

 . גבוהה ומערכת ארגונית שונה
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, הצור� במת� מענה באמצעות טיפולי� דחופי� בכל שעות היממה

כלול בסל או הטיפול הא� " או "זכאות"  ברורלש�ללא יכולת לעיכוב 

 בעוד שבמערכת הקהילתית. החולי� לקופות
 מבדיל בי� בית–" לא

אשר אורכי� , יימי� ויכוחי� בי� גורמי� שוני� לגבי הגדרות הסלק

,  מסתיימי� בהכרעת בית משפטולעיתי� חודשי�  אולעיתי� שבועות

 .החולי� אי� אפשרות להמתי� להחלטות מסוג זה
לבית

 ובהתא� שלה�מספר המבוטחי� לפי החולי� מתוגמלות 
קופות

 לעקרונותצע בהתא� עדכו� הסל שבאחריות� מבו. לנוסחת הקפיטציה

שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכ� באמצעות תקציבי� שוני� 


בבתי, לעומת�.  לצור� הרחבת סל השירותי�1998שהועברו החל משנת 

החולי� 
בתי. החולי� קיי� קשר בי� הכנסות המוסד לרמת הפעילות


פועלי� בהתא� להכנסותיה� המתקבלות ממכירת שירותי� לקופות

. ועוד למטופלי� באופ� פרטיחברות ביטוח ו, לאומי
ביטוח, ל"צה, חולי�

החולי� לגבי יכולותיה� 
א� קיימת שונות בי� בתי, בהתא� לכ�


בתישל מנגנו� לעדכו� תקציבי כל לא קיי� , בניגוד לקופות. הכלכליות

 . ולמת� מענה לקידו� הטכנולוגיהחולי�


 וה� בבתיהחולי�
ההתפתחות הטכנולוגית קיימת ה� בקופות

 ההתפתחות בכלל מערכת הבריאות מהירה ובשני� האחרונות, החולי�


בבתי,  בנוס�. החולי�
הקצב מהיר יותר בבתי,  יחד ע� זאת.ביותר

קיי� . שונות" בשלות"החולי� מתבצע אימו� טכנולוגיות שה� בדרגות 

ממגוו� , החולי� הנובע בי� השאר
דח� פנימי חזק לקידו� טכנולוגי בבתי

, קשרי עבודה בינלאומיי�מ, �תמחויות והשירותי� הפועלי� במסגרתהה

 .לעיתי� א� ממניעי� כלכליי�מעורבות אקדמית וומ

 יתרונות וחסרונות בקיו� סל שירותי בריאות מוגדר   . ד

את זכויות האזרח באופ� ברור  סל שירותי הבריאות מגדיר: יתרונות

כל אזרח יכול לדעת . ומהווה בסיס למת� השירותי� במערכת הבריאות

החולי� 
ללא קשר לקופת, כל האזרחי� .מה� השירותי� לו הוא זכאי

 .זכאי� לסל שירותי� אחיד, בה ה� מבוטחי�

" מה כלול בסל"מאפשר הגדרה ברורה של  קיו� סל שירותי� מפורט

שקיפות הגדרות אלו אמורה למנוע מצבי� של  ".מה אינו כלול בסל זה"ו

החולי� בה הוא מבוטח לספק לו טכנולוגיות 
מקופת דרישת האזרח

עצ� הגדרת סל שירותי בריאות מפורט מביאה בעת . שאינ� כלולות בסל

 של מה� השירותי� אשר אינ� כלולי� משלימהובעונה אחת להגדרה 
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באופ� זה נית� למפות שירותי� אלו ולנהל תהלי� של קביעת סדרי . בסל

  .ור� הכללת� בסלעדיפויות וקביעת רמת המימו� הנדרשת לצ

 ,שניתנו לאחרונה, של בתי המשפטפסיקות מ כי ,בהקשר זה יש לציי�

 . כי לעיתי� נדרשת הקופה לממ� שירותי� ג� כאשר ה� מחו� לסל,עולה

 ,סלהכלולות בהטכנולוגיות של  וקביעת סדרי עדיפויותתהלי� עדכו� 

טות  מאפשר דיו� ציבורי בהשוואה למצב בו קבלת ההחל,ברמה לאומית

 בנוס� למטרת� לתרו� ,האחרוני� .מתבצעת ברמת המוסדות הרפואיי�

של  הנוגעות לשיקולי� ,ה� בעלי מטרות נוספות,  בריאות הציבוררלשיפו

 . שיקולי� כלכלי� ועוד,  כגו� שיקולי מוניטי�,המוסד עצמו

תהלי� כניסת הטכנולוגיות לשימוש ומימונ� מתרחש אחת : חסרונות

י� חייב להתבצע ברמה הלאומית ע� אילוצי�  שהתהלהיות, לשנה

הכנסת בקצב זה יוצר בעייתיות , לעיתי�. מקצועיי� ותקציביי� שוני�

להמתי� פרק זמ� נאלצי� חולי� ו , יותריודינמטכנולוגיות באופ� מהיר 

 .ארו� עד שיתאפשר לה� לקבל את הטכנולוגיה במימו� ציבורי

לאפשר את ת מחייבת  השוויוניובתנאי� של שמירה עלהגדרת סל 

אות� קריטריוני� ב העומדי�מטופלי� כלל ה טכנולוגיה לאותה

       מונע אפשרות של התנסות הדרגתית בטכנולוגיותזה מצב . מקצועיי�

רק  או רק בחלק מהמוסדות המקצועיי�הכנסת הטכנולוגיה , לדוגמא(

�  במיוחד במצבייש חשיבותהתנסות הדרגתית ל). ידי חלק מהרופאי�
על

 שקיימת ,בה� קיי� רצו� להתחיל שימוש בטכנולוגיות חדישות ביותר

למרות שה� לעיתי� , חשיבות להיחש� אליה� ולמיומנות הכרוכה בה�

 .נמוכה" בשלות"בדרגת 

צפוי המצב , במצב בו מערכת הבריאות פועלת באילוצי תקציב

 החלטה על הכנסה גורפת של טכנולוגיה רפואית לסל ,להחרי� ע� השני�

 ,)זכאות לכל האזרחי� המתאימי� לקריטריוני� המקצועיי�, קרי(

מתבצעת א� ורק לגבי טכנולוגיות אשר לגביה� נאס� מידע רב ושאי� 

באופ� זה לא  .עוררי� על יעילות� ומקומ� ברצ� הטיפולי בחולה

  .קריטריוני�ה אשר אינ� עונות על ,מתאפשרת הכללת טכנולוגיות אחרות

 הסלכאשר א� וא� , החולי�
 א� ורק על קופותבמצב הקיי� הסל חל

לפגיעה ביכולת  הדבר עלול להביא,  על כלל מערכת הבריאותיחול

 .טכנולוגית
המערכת להמשי� ולהתקד� מבחינה רפואית

 ברמה הלאומית תו� הקצאת � ניהול סל שירותי� מצריקיומו של

 בעדכו�  שהצטבר�הניסיובא� להסתמ� על . משאבי� ומנגנו� עדכו� ריאלי

 של חוסר ודאות לגבי ממדקיי� , החולי�
סל שירותי הבריאות של קופות
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 לטווח התכנו�מוביל לפגיעה ביכולת  מצב זה. היק� העדכו� ותדירותו

פגיעה בגמישות ההחלטה ובאוטונומיות של המוסדות  ולארו�
הבינוני

פולי� ושירותי� אחרי� אשר יטה,  לגבי ההחלטה על הבדיקותהרפואיי�

 . ורי� להתבצע במסגרת�אמ

במסגרת סל (החולי� לספק 
 אות� מחויב בית�שירותיהגדרת 

עלולה להביא ללגיטימציה ) חולי�
שיוגדר בחוק  או חוזה ע� קופת

שעלות�  ובראש� הטיפולי� החדשניי�, החולי�
 בבית�שירותילמניעת 

 ובהתחשב ,באופ� זה. בחוזה/ושאינ� מוגדרי� עדיי� בסל, גבוהה

פתרו� מימו� השירותי� יוסט לאזרח , הקיימי� י� הכלכליי�באילוצ

כמו  .ופגיעה בשוויוניות והכלכלי עליברמה הפרטית תו� הגברת העומס 

החולי� למכור 
 התמריצי� של בתיכ� יש לבחו� את השאלה הנגזרת של

השוויוניות והשפעת תמריצי� אלו על שירותי� שאינ� כלולי� בסל 


 לבתי�שירותישהגדרת סל , � חשש כבדקיי� ג. הבריאות תבמערכ

הדיפרנציאציה בי� סוגי ביטוחי הבריאות תגדיל עוד יותר את החולי� 

 . את הפגיעה בשכבות החלשותבמקבילהשוני� ותגדיל 

   החלופות השונות. ה

מצריכי� פתרונות ה, החולי� מאפייני� שוני�
החולי� ולקופות
לבתי

 –  המש� השיטה הקיימת היאהחלופה הראשונה. שוני� לפעילות�

 את השירותי� החייבי� בפירוטמגדיר ההמש� המצב בו אי� חוק , כלומר

החולי� חופשיי� במידה רבה 
בתי. החולי�
ידי כל בתי
להינת� על

אילו , אילו טכנולוגיות לאמ� ומתי, להחליט איזה שירותי� לפתח

רחב של הדבר מוביל לקיו� מגוו� . נות  ועודיתחומי� לפתח כמרכזי מצו

המצב הקיי� , יחד ע� זאת. טכנולוגית בפיזור ארצי
פעילות רפואית

החולי� לממ� שירותי� וקידו� טכנולוגי מרווחי� 
מחייב את בתי

, תרומות( או ממקורות אחרי� )שכמעט ואינ� קיימי� (תפעוליי�

שוויו� בהיק� החוסר פעילות מסוג זה בעייתית עקב . )מחקר ועודתקציבי 

 וקשיי�, החולי� השוני�
פתחות הטכנולוגית בי� בתיהצמיחה וההת

 ,ת שאינ� ממומנות ציבורי, במימו� טכנולוגיות חדשותי� וגוברי�הולכ

 .ללא קבלת פתרו� הול� ברמה הלאומית

, קיי� סל שירותי בריאות ותהלי� תיעדו� ברמה הלאומית, בנוס�

 י�כלכלי, �ייאפידמיולוג, אשר מחליט על בסיס שיקולי� רפואיי�

� ֵדהתהלי� מתע. חברתיי� אילו טכנולוגיות יש להכליל במימו� ציבוריו


 ג� טכנולוגיות המתבצעות בבתי, בי� השאר,כוללי�ה,  שוני��שירותי
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על כניסה לסל מול עצמ� ומול " מתחרות"טכנולוגיות אלו . חולי�

בתהלי� הרחבת סל , לדוגמא. טכנולוגיות אחרות הניתנות בקהילה


טכנולוגיות בתי"רו� נדונו מספר טכנולוגיות המזוהות כהשירותי� האח

 ".טנט מצופה תרופהס"כגו� " חולי�

 מדובר –" החולי�
מקד� טכנולוגי לבתי "להגדיר היא שנייהחלופה 

הדבר . החולי� עבור קידו� ופיתוח טכנולוגיות
בתוספת משאבי� לבתי

גדלת ה, ישאיר רמת גמישות גבוהה לקידו� יכולות מערכת הבריאות

מיומנות בתחומי� קליניי� חדשי� ושוני� ואת היכולת להמשי� ולהוביל 

חלופה זו מצריכה הגדלת  .את הקידו� הטכנולוגי של מערכת הבריאות

המקורות למערכת הבריאות וכ� החלטה על הקריטריוני� על פיה� יוקצו 

מסקירת חומר מקצועי בנושא עולה . החולי� השוני�
המקורות בי� בתי

בעת החלטה על אופ� בה� ימי� מספר שיקולי� אשר נית� להתחשב כי קי

, החולי�
מגוו� השירותי� הקיימי� בבית,  לדוגמא.הקצאת המשאבי�

מידת האקדמיזציה של , שיקולי פריפריה מול מרכז, תמהיל החולי�


של בתי" חובות"יש לקבוע מה� המגבלות וה, כמו כ�. המוסד ועוד

 .החולי� אשר יקבלו הקצאה זו

הסל יכול . החולי�
 היא לקבוע סל שירותי� לבתיחלופה שלישית

למפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  להיות בדרגת פירוט גבוהה בדומה

 ). הגדרת תחומי הפעילות באופ� כללי(או בדרגת פירוט נמוכה יותר 

 היא מת� פירוט רב יותר לשירותי� הקיימי� כבר בסל חלופה רביעית

הפירוט יבוצע כתוספת בחוק ביטוח . החולי�
תיואשר מבוצעי� בב

בדר� זו יתאפשר להגביר את הבהירות לגבי זכויות . בריאות ממלכתי

 .במסגרת מערכת האשפוז, לה� הוא זכאי המבוטח  לשירותי�

 

. החולי�
 מפורט מחייב לבתי�שירותיסל שלא להגדיר , אנו ממליצי�


י� המחייבי� כל בית בסיסי�שירותיייתכ� שיש מקו� להגדרת מכלול 

 ,תמינימליודרגת איכות , מחד, כגו� שירותי  חירו� בחדר מיו�, חולי�

יש לבחו� א� יש , במסגרת זאת. מאיד�, good clinical practiceכגו� 

החולי� 
מקו� להגדיר ביתר פירוט מה� שירותי האשפוז שעל קופת

כי� יש לבחו� את דר, בנוס�. לספק למבוטחיה במסגרת הסל הקיי�

ישנ� פרוצדורות יקרות . משאבי� ייחודית לטכנולוגיות חדשותלהקצאת 

 ,) פולשניתרדיולוגיה
נוירוכגו� השתלת מח עצ� או (הדורשות מומחיות 

 פרוצדורות אלומומל� כי .  בלבדמסוימי�חולי� 
בבתי, לכ�, מסופקותה

ולוודא , "הקשות"בדומה לרשימת המחלות , ברשימה ארציתייכללו 
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בנוס� על התגמול עבור האשפוז הנית� כיו� על, תגמול לביצוע�הקצאת 


 וכ� להוציא� מחשבונות ההחולי�
ידי קופתCAP על מנת שלא לגרו� 

החולי� המבצע פרוצדורות יקרות אלו ימנע מביצוע� 
למצב בו בית

 . משיקולי� כלכליי� קצרי טווח

 החולי� להבטחת החולי� וקופותממשק בי� בתייצירת . 4
 רציפות הטיפול    

חולה ו של הל איכות חייעה� , השלכותטיפול בחולה יש הלהצלחת 

אחד  .סכו� בעלויות למערכת הבריאות ולמשק כולויומשפחתו וה� של ח

הוא שמירה על רציפות  התנאי� החיוניי� להצלחת טיפול בחולה

יחסי הגומלי� בי� המערכת הקיימת של  המציאות. טיפולית

למרות . פוגעת ברצ� טיפולי חיוני זה  האשפוזיתהאמבולטורית לזו

זמ� הביקור במרפאה הול� , ס התחלואה של המטופלי� הול� וגדלעומש

מכיוו� , במקביל. הלח� המופעל על הרופא הראשוני הול� וגדלו, ומתקצר

וה� ,  לפי מספר הנפשות הנמצאות בטיפול�נעשהשתגמול הרופאי� 

ובכלל� ביקור החולה , י� נוספי�אינ� מקבלי� כל תגמול עבור טיפול

שמירת הרציפות בי� ל שקיי� תמרי� שליליהרי , החולי�
המאושפז בבית

 . החולי�
הטיפול בקהילה לטיפול בבית

מקשה על רציפות הטיפול הוא פער היוקרה והמוניטי� של הפ� נוס� 

התקשורת מתמקדת בעיקר : החולי� ביחס לרופאי הקהילה
רופאי בית

הטיפולי� החדשניי� זוכי� לכיסוי תקשורתי . חולי�ה
ברפואת בתי

כאשר רוב הרופאי� המופיעי� בטלוויזיה ובעיתונות מדברי� על , ניכר

אורי� "החולי� כ
 עקב כ� נתפס בית.מצבי�  נדירי� וטיפולי� חדשניי�

  תמידשלא, של הרפואה כ� שהמטופל נוטה לבטל בקלות יתרה" ותומי�

קיומה של רפואה  . של הרופא הראשוניההמלצות וההנחיותאת , בצדק

 א� מגביר מצב )החולי�
ידי רופאי בתי
עלהמבוצעת רובה ככולה (פרטית 

. נתפס כטוב בהרבה מהרופא במערכות ציבוריות" פרטי"הרופא ה. זה

 מפרס� אחד העיתוני� היומיי� הנפוצי� מספר שני�מזה , לדוגמה

רפואת המשפחה . לפי תחומי� שוני�" טובי הרופאי�"רשימה של 

 .כלל אינ� מוזכרות ברשימה זוורפואת הקהילה 

החולי� וכלה 
דר� שלב הטיפול בבית, הרצ� נפגע החל משלב האבחנה

 שרק ,העובדות מצביעות על כ� .בשלב שחרור החולה בחזרה לקהילה

אפילו מקרב . מיעוט מהחולי� מתאשפזי� בהפניית הרופא הראשוני
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". מגיעי� למיו�"והרוב " תיאו� אשפוז"רק לחלק יש , מופני�החולי� ה

החולי� עד כדי חוסר הבנה לסיבת 
 גור� לחוסר מעבר מידע לביתמצב זה

המאושפז למת� , מאובחנת וידועה, למשל חולה במחלה סופנית(האשפוז 

 שבמסגרת האשפוז עובר בירור ,וריד למספר ימי�ואנטיביוטיקה דר� ה

עשוי להגיע לאשפוז חולה ע� , באותה מידה). מחודש של מחלתו היסודית

,  המציי� את הטיפול התרופתי אותו הוא מקבל,החולי�
מכתב מקופת

 הרופא יוכלהחולי� אליה 
אול� בשל כתב לא ברור והעדר כתובת בקופת

מנע ממנו הטיפול או שיקבל יי, החולי� לפנות לקבלת הבהרות
מבית

 . טיפול שגוי

הנחיות אות� ה חלות החולי� לא
מכיוו� שעל בתי, יתרה מזאת

 בלבול  בכל הנוגע להמלצה על  טיפול �להיגרעלול , קהילההתקפות ב

מקור� בקהילה החולי� חושבי� שההנחיות 
חלק מרופאי בתי. תרופתי

בעוד שלמעשה חלק ניכר מהשיקול הוא , בעיקר בשיקולי� כספיי�


�בדר, זהירי� יותר, הקווי� המנחי� לטיפול בקהילה, כ� למשל. רפואי

ודוגמא בולטת לכ� היא , במעבר לטיפולי� תרופתיי� חדשניי�, כלל

 יבחר מנגד א�. קהילהההחולי� ו
בתיבי� השוני בטיפול ביתר לח� ד� 

החולי� בזמ� אשפוזו של 
הרופא הראשוני להחלי� מידע ע� רופאי בית

 א� בחר הרופא הראשוני .ייתקל בקשיי תקשורת הוא חולה שבטיפולו

ייתקל , צ"אחה, ועשה זאת בשעות סגירת המרפאה, לבקר את החולה

.  על פרטיוברוב המקרי� בתור� בלבד שאינו מכיר בהכרח את המקרה

רוב להעברת השיחה בזמ� יייתקל בס, בחר להתקשר בשעות הבוקרא� 

 ". ביקור הרופאי�"עריכת 

 או אלו  רק עבור חולי� כרוניי�– בכל הנוגע לשחרור החולי� מאשפוז

תיאו� , יש תיאו� שחרור של החולה לקהילה,  זמ� ארו�המאושפזי�

חולי� אצל הבעיה מוחמרת . המאפשר את ארגו� המש� הטיפול בחולה

דוגמא . הכוונה לגבי המש� טיפולל הזקוקי� לעזרה בבית ו,קשישי�

כדי . לחולי� ע� טיפול נוגד קרישה) INR(לדבר ה� בדיקות קרישה 

יש צור� במידע לגבי ) יו� ליו�המשתנה מ(להחליט על המש� המינו� 

רק בחלק מהמקרי� . המינו� ותוצאות הבדיקות בימי� שקוד� לשחרור

מהווה חוליה ה, מכתב השחרור. מידע זה נית� לחולה או לרופא הראשוני

 מגיע לרופא הקהילה ,החולי� והקהילה
חיונית בשרשרת המידע בי� בית

הכרח בסמו� לשחרור  ולא בידי החולה או בני משפחתו
ברב המקרי� על

הוא לא שיתכ� , במקרה שהחולה איננו מגיע לרופא הראשוני. מאשפוז

� . ידע על השחרור ועל השינוי הטיפולי המומל
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 שהתבצע במש� השנתיי� האחרונות בי� המחלקות ,ראוי לציי� ניסיו�

קוד התנהגות " ליצור ,לבי� רופאי הכללית בירושלי�בהדסה הפנימיות 

רופאי הקהילה לצייד כל חולה קבוצה מ הזאת התחייבבמסגרת ". הדדי

 –במקרה של אשפוז שלא בהפניית הרופא הראשוני . במכתב הפניה

כמינימו� בכל פקס יצוינו . לשלוח פקס למחלקה מיד ע� היוודע האשפוז

בדיקות אחרונות המצויות בתיק ותוצאות ההתרופות , תהמחלות הכרוניו

 המיועד רק לרופאי ,ו להקדיש פקסבמקביל המחלקות הבטיח. הממוחשב

, ליצור מחיצה בתיק הרפואי המיועדת לדיווחי רופא המשפחה, הקהילה

להקפיד על קוד התנהגות והתבטאות כלפי רופאי הקהילה ובמיוחד 

למרות תמיכה ניכרת של ההנהלות בשני הצדדי� היה . בנוכחות המטופל

של רופאי המשפחה נית� אמנ� לציי� שההתעניינות  .השינוי קט� ביותר

קיימי� קשיי� , אול�, במטופליה� בזמ� אשפוז נמצאת במגמת עלייה

. כפי שתואר לעיל, מערכתיי� המעיבי� על מימוש התעניינות זאת

מציאות זו מעלה את השאלה של חשיבות הביקור הבלתי אמצעי של 

 .רופא המשפחה ביחס להעברת המידע  הנוגע לחולה המאושפז

 נית� לשפר באמצעות שלוש גישות רכותבי� המעאת הממשק 


באמצעות הרחבת התפקידי� של נציגות קופת, מבנית האחת: משלימות

 וכ� מינוי איש קשר בי� החולה ובי� החולי�
החולי� הפועלת בבית

ח וה� המערכת הרפואית " ה� ביה–מערכות הבריאות המטפלות בו 

 נתונה וקבוצת  בי� מחלקה יצירת זיקה קבועהידי�השנייה על .בקהילה

 היא השלישיתהגישה ). מודל מחלקת הא�(אוכלוסייה מוגדרת 

באמצעות מערכות מקוונות לניהול מידע רלוונטי והעברתו , טכנולוגית

 . בי� כל נקודות השירות בחולה

: החולי� והקהילה
יש להדגיש את ההדדיות של הממשק בי� בית

כ� יש , החולי�
יתכש� שיש חשיבות לכיוו� זרימת המידע מהקהילה לב

ורצי� ושהמידע " חלק"לדאוג ששחרור החולה חזרה לקהילה יהיה 

 בכל פתרו� יש בנוס� לשקוד על. החולי� יגיע לרופאי הקהילה
מבית


שיפור ההערכה המקצועית ההדדית ויחסי הגומלי� בי� רופאי בית

 . החולי� והרופאי� הראשוניי�
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 הגישה המבנית. א
 פואי יצירת משרד קשר ר) 1

 ,משמשי�החולי� 
בתו� בתיכיו� החולי� הנמצאי� 
מוקדי קופות

מהפניית חולי� לשירותי� בקרה על הוצאות הקופה הנובעות ל, בעיקר

מת� התחייבויות ושמירה על כ� (החולי� 
אמבולטוריי� בבית

ניצול נכו� של . או מהפניית חולי� לאשפוז) שההתחייבות לא תורחב

יאפשר פתירת מחלוקות " שרד קשר רפואימ"והפיכתה ל זונציגות 

בה� החולה ניצב בי� שני הגופי� , החולי�
מנהליות בי� הקופות ובית

החולי� ושמירה על 
החולי� וקופת
העברת מידע בי� בית, אובד עצות

על משרד הקשר להיות מאויש בבעלי מקצוע רפואיי� . רציפות טיפולית

לנציגי� אלו תהיה . החולי�
ה� של הקופה וה� של בית) רופאי� ואחיות(

סמכות לקבל החלטות הנוגעות לטיפול במבוטחי הקופה המטופלי� 

במסגרת חוק ביטוח ,  בעקבות הנהגת סל שירותי� מוגדר.החולי�
בבית

 את ותהחולי� ואינו מחייב ישיר
מחייב את קופותה, בריאות ממלכתי

  על כללועקב המצוקה הכלכלית במערכת הבריאות, החולי�
בתי

בעיות אלו . שבמרכז� נמצא החולה, מתעוררות מעת לעת בעיות, מרכיביה

רותי� אות� מקבל החולה יהתאמה בי� מגוו� הש
נוגעות למשל לאי

כגו� תרופות שמקבל באופ� כרוני (החולי� 
בקהילה לאלו הניתני� בבית

החולי� מסרב לספק� בטענה שאינ� קשורות 
החולי� ושבית
מקופת

 ,החולי�
החולי� לבית
או למחלוקות בי� קופת/ו, )לסיבת האשפוז

החולי� 
רותי� שניתנו בביתיאו לש, רותי� יקרי�יהנוגעות להספקת ש

החולי� המלצה 
רותי� וניתנה מביתישלא בהתא� להנחיות סל הש

 עלול החולה במקרי� מסוג זה. להמשי� הטיפול בה� ג� לאחר השחרור

בעוד שאי� כל הצדקה , תלמצוא את עצמו ממלא תפקיד בפתרו� המחלוק

יהיה בעל  "משרד הקשר הרפואי"כי ,  אנו ממליצי�.שימלא תפקיד כזה

יש  .סמכות ביצוע כאשר הנדב� המרכזי שינחה אותו הוא טובת החולה

 החולה מציר המחלוקת בד בבד ע� שמירה על רציפות להוציא את

דברות ישירה בי� יבאמצעות פתרו� מהיר המבוסס על ה, הטיפול בו

 . החולי�
החולי� ובית
קופת
החולי� בנוגע 
בכל מקרה בו מתגלעת מחלוקת בי� הקופה לבית

למימו� בדיקה או טיפול יעמוד לזכות המשרד סכו� כס� אשר יוקצה 


אנו מציעי� כי ה� בתי. החולי�
ידי הקופה ובית
בחלקי� שווי� על

פה החולי� וה� הקופות יפקידו אחוז מסוי� ממחזור הפעילות של הקו

חולה הנזקק לבדיקת הדמיה מורכבת . החולי� לטובת משרד זה
בבית
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באשפוז לא ישוחרר על מנת שהבדיקה תהיה על חשבו� הקופה או מצב בו 

נמנעת מהחולה במהל� אשפוזו תרופה או טכנולוגיה טיפולית חדשה עקב 

המצב יביא לניצול משאבי� טוב יותר מאשר שיתו� פעולה זה . מחירה

למניעת " כלב שמירה"החולי� משמשת כ
ציגות הקופה בביתהנוכחי בו נ

בנוס� משרד הקשר הרפואי יעמוד בקשר רצו� ע� הצוות  .חריגות תקציב

החולי� ובקהילה על מנת לשמור על זרימה דו כיוונית של 
המטפל בבית

, יש להבטיח כי בסופו של הלי�. מידע רפואי ורציפות הטיפול בחולה

 .אשר תהיה מוסכמת על שני הצדדי�, בלבדהחולה יקבל תשובה אחת 
בה� עלולה להתעורר מחלוקת מסוג , נית� לאפיי� מספר סוגי מקרי�

א� אופ� המת� או התערי� גוררי� שינוי בנוהל , שירות הקיי� בסל :זה

שירות חדש ; דומה / שירות חדש המחלי� שירות אחר בעלות זהה; קיי�

   .לחלוטי�

 לגבי אופ� הנתינה שלוגלעה מחלוקת א� הת, שירות הקיי� בסל. א

.  בגידולי שלפוחית השת�מיטומיצי�נית� לציי� את הטיפול ב, כדוגמא לכ�

 – 51720קוד  (ח"ש 254התערי� לכ� במחירו� משרד הבריאות הינו 


כ) בלבד(מחיר התרופה , )רפית בגידולי שלפוחית השת�תשטיפה כימו

בדיקת , תר רכיבי הטיפולללא התייחסות לי, וזאת,  לטיפולח"ש 1,000

, לאור זאת. 'השגחה לאחר הביצוע וכו, מת� החומר, הכנסת קטטר, רופא

, )כמקובל לגבי תרופות יקרות(נוצר נוהג בו הקופה מספקת את התרופה 

 במסגרת בחינה. חולי� מבצע הטיפול תו� שימוש בקוד מוסכ�
ובית

לספק תרופה החולי� 
שעל בית, הגיעה קופה מסוימת למסקנה, פנימית

באופ� חד צדדי ללא , שינוי זה בוצע. תו� חיוב הקוד שהוזכר לעיל, זו

כיוו� שמדובר בטיפול שאינו דחו� ונית� לדחותו  .התדיינות קודמת

החולי� נוצרה מחלוקת 
ואי� א� חובה לתת במסגרת בתי, במספר ימי�

 . ובמקרי� רבי� נדחה הטיפול בה�בה היו החולי� מעורבי�

ותינת� , לא יבוצעו חד צדדית שינויי� בנוהג קיי�� כי אנו מציעי

, לפתרו� המחלוקת)  חודשי�שלושהמומל� על תקופה של (תקופת זמ� 

ייפגשו ע� הצוות " משרד הקשר הרפואי" אנשי .תו�  המש� הנוהג הקיי�

יופנו לספרות מקצועית מעודכנת ויגבשו , יבינו את מהות הטיפול, המטפל

או , מחיר דומה במחירו� משרד הבריאות על פתרו� היכול להתבסס

יוגשו , נתוני הבסיס לתמחור .ידי הצדדי�
תמחור שיוסכ� עליו על

: כגו� (דעותבמידה וקיימי� חילוקי , במסמ� משות� למשרד הבריאות

 .יכריע משרד הבריאות בסוגיה) זמ� רופא נדרש
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ידאג להגדרת התמחור המחייב תו� זמ� מוקצב  משרד הבריאות

ידי 
המחיר שיומל� על. היוועצות ע� הצדדי� כמקובל כיו�ב, רוקצ

לפחות עד אשר יושל� , המשרד יהווה את המחיר על פיו ינהגו הצדדי�

 ).'פרסו� שינויי� במחירו� וכו, ועדת מחירי� (יהפורמלהתהלי� 

  דומה/ירות חדש המחלי� שירות בעלות זההש. ב

ידי 
� בפרוצדורה מונחית עלנית� לציי� ניתוח פתוח המוחל, כדוגמא לכ�

א� , בעקבות כ� מתקצר האשפוז בצורה משמעותית. היאמצעי הדמ

מבקש המבטח , במקרי� מסוג זה. קיימות עלויות חלופיות משמעותיות


ביתואילו , )שהתקצרו בצורה משמעותית(לשל� על פי ימי אשפוז 

 החולי� דורש שיפוי הול� בגי� עלות הטיפול החליפי עקב העלויות

כלל 
בדר�מעדיפי�  )על פי המלצותיו(הרופא המטפל והחולה . הגבוהות

 .פחות פולשני וטיפול חדשני

 על בסיס תוק� קבוצת עבודה משותפתכי במחלוקות מסוג זה מוצע 

שאכ� מדובר בטיפול חלופי , כדי להגיע להבנה, משרד הקשר הרפואי

 אנשי תכלול בנוס� לאנשי משרד הקשר הרפואי ג�הקבוצה . אמיתי

תבוצע ג� הערכה של השפעת השינוי הטיפולי על כמות . מקצוע ומנהלי�

 ביטוי ה� לעלויות הכרוכות �יית, המחיר שייקבע .החולי� המטופלי�

: כדוגמא. וה� לטענות בדבר עדיפות הפרוצדורה החדשה, בפרוצדורה

ועל מחיר זה יחולו כללי המחירי� , ייקבע מחיר לפרוצדורה

מעורבות משרד . � שאשפוז חוזר לא יחויב בנפרד כהדיפרנציאליי�

 .ועל פי המוצע לעיל, הבריאות כנדרש

 שירות חדש לחלוטי� . ג

לא יהיו  ולוועדה , במידה. יידו� במסגרת ועדת הסל הקיימתהשירות 

 או לי קופות"יש מקו� להקמת גו� מצומצ� של מנכ, אמצעי� לאור� זמ�

לקד� נושאי� , חולי�
נהלי ביתממנהלי� רפואיי� בקופות ונציגות של 

לא שבמידה ,  למטופלי� תישמר הזכות לרכוש השירות בתשלו�.בוערי�

שמדובר , החולי� יודיע בצורה ברורה
א� בית,  יימצא פתרו� מערכתי

ושאינו מזכה בהחזר , שאינו מוטל על הקופה, בשירות שאינו בסל

ת של השירות שהעדר יכולת מימו� עצמי, יש לוודא במקרה כזה. מהקופה

תמנע ממנו את קבלת הטיפול החדשני והמימו� לא , ידי החולה
החדש על

משרד "במסגרת , החולי� ולקופה
ידי הקר� המשותפת לבית
יינת� על

וזאת על מנת לוודא כי טיפולי� חדשניי� לא יהיו נחלת� " הקשר הרפואי
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של השכבות המבוססות בלבד או שכל עלות הטיפול החדשני תיפול על 

 .החולי�
כתפי בית

   החולי��נציג אישי לחולה בבית) 2
והקצאת זמני� , ריבוי הרופאי� המטפלי� בחולה בזמ� אשפוזו מחד

, בעייתית של הרופאי� בי� הטיפול בחולי� שבאחריות� הישירה

פוגמי� באפשרות לקשר , מאיד�, לתורנויות ולמחויבויותיה� האחרות

 . פזאישי בי� הרופא המטפל והחולה המאוש

על הרופאי� המתמחי� מחולקי� לעיתי�  באג� הפנימי, כ� לדוגמא

הרופא המקבל את החולה אינו בהכרח הרופא .  אחריות לחדרי חולי�פי

חולה החוזר תו� . הצוותרופאי מטפלי� בו כלל אלא , ממשי� בטיפולוה

 א� לא, כלל למחלקה בה אושפז בעבר
מתקבל בדר� פרק זמ� קצוב

הרופא המתמחה האחראי על החדר אינו  .ת מטפלצוובהכרח לאותו 

,  לבחינותלימודי�, מילואי�, חופשות(החולי� 
נמצא מדי יו� בבית

תחת אחריות , ידי רופא אחר
החולה מטופל עלוכ� ) תורנויות ורוטציות

ידי כל 
כלל על
המידע לחולה נית� בדר�. וותהרופא הבכיר של אותו הצ

בנוס� ו. ידי רופא תור�
 ובערב על,רופא שהמשפחה נתקלת בו באקראי

ידי מנהל המחלקה 
כלל קבלת חולי� ומשפחות על
מתקיימת בדר�

 . בהתא� למועדי� קבועי�והרופאי� הבכירי� 

ובעיקר , בכירורגיה: מציאות הטיפול באג� הכירורגי מורכבת א� יותר

המתמחי� . ישנ� התמחויות משנה, בכירורגיה הכללית והאורטופדית

ואילו המומחי� אחראי� ,  וחדרי�צוותי� לפי ,כלל
בדר� ,מחולקי�

כלל על המטופלי� בהתא� לסוג הבעיה של המטופל והתאמתה 
בדר�

לא תמיד המתמחה מתמצא במהות הניתוח . למומחיות הספציפית

  ,לכ�,  ועלולבקי דיו בנעשהולעיתי� ג� מומחה אחר לא , שהחולה עבר

 מצב בו המתמחה רלהיווצעלול בנוס� .  ליקוי בהעברת המידערלהיווצ

לעיתי� קרובות . האחראי על החולה והרופא המקצועי נעדרי� באותו יו�

ויש נתק , הרופא המומחה המקצועי לא תמיד מועסק במשרה מלאה

, הרופא המומחה ניזו� מדיווח המתמחי�. בקשר בינו לבי� המטופל

מהגיליו� כלל 
מנהל המחלקה שואב מידע בדר�; יצוות הסיעודההחולה ו

במרבית . שאינ� מתבצעי� מדי יו�, ומביקורי� אות� הוא עור�

בעיות על , המקרי� קיי� מעט מאוד ידע למטפלי� על צורכי המשפחה

צרכי� סוציאליי� ופיזיי� שלה� יזדקק החולה לאחר , סביבתיות

 .ו החולה במהל� אשפוזקורות על חסרמידע קיי� ולעיתי� , שחרורו
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מוצא עצמו במצב של חוסר מידע ואימאושפז החולה הבמציאות זו 

.  אליה יכול לפנות לסיוע במערכת האשפוזודאות וללא כתובת ברורה

מנסי� לסייע לה� החלק ניכר מהחולי� המאושפזי� מלווי� בקרובי� 

, לתמו� בחולה, צוות הרפואיהחולה ל בי�לתוו� ולקשר (בהתמודדות זו 

 . )'ות עבור החולה וכולקבל החלט, להעניק טיפול סיעודי ממשי

, החולי�
בתו� בית,  נציג אישי לחולהלשאו� לקיומו שליש , לפיכ�

רצוי . בכל הנוגע לטיפול בו במסגרת האשפוז" דר�
מורה"שיהווה עבורו 

 מידע הנוגע שיספק לחולה ,רופא בכיר במחלקה לש מחויבות להגדיר

ופא בקהילה  יהיה אחראי על יצירת קשר ע� הרהוא. למצבו ולטיפול בו

יסייע לחולה לשמור על , )למשל לתאו� שחרור החולה(כ� בכשיש צור� 

סימטריה של המידע 
והא זכויותיו ולהתמודד ע� בעיות חוסר המידע

וא� יסייע לחולה במעבר חזרה למסגרת האמבולטורית , בזמ� אשפוזו

לטיפול החולי� 
ידי בית
 הטיפול התרופתי המוצע עלתהתאמב ,כגו�(

כדי , אשפוזי� חוזרי�ג� ביש לפעול להרחבת קשר זה  ).' וכו,הקוד�

ע� תקשורת ה המש�יטופל באחריות אותו רופא בכיר ותו� שהחולה 

  . רציפות בטיפוללהבטיח אתרופא המשפחה בכדי 

הוא הצבת , יחסית ליישו�, והקלי�, אחד הפתרונות האפשריי�

הבכירי�  שמות הרופאי� מצויני�שלטי� במקומות בולטי� ובה� 

) לפי מספר חדר האשפוז(האחראי� על הטיפול בחולי� המאושפזי� 

 . ושעות הקבלה שלה�

).  case manager" (מנהל מקרה"פתרו� אחר נית� למצוא בדמות 

החולי� 
 היא לקופת מקיומו של הנציג האישימכיוו� שהתועלת הישירה


את הייתכ� שהמבנה הארגוני צרי� לכלול , החולי�
ולא בהכרח לבית

case managerבמסגרת קופת 
לש� כ� נית� . החולי�
החולי� ולא בית


 הנמצאי� בתו� בתי,החולי�
לנצל את המבנה הקיי� של מוקדי קופות

 כיו� היא בקרה על הוצאות הקופה הנובעות תהעיקרי שמטרת� ,החולי�


 נציגות זאת להעברת מידע בי� ביתשהסבת, ייתכ�. מאשפוז החולי�

לניצול  ביאת, החולי� ולשמירה על רציפות טיפולית
תהחולי� וקופ

אי� צור� , למעשה. משאבי� טוב יותר מאשר הכלת ההוצאות בלבד

אלא נית� להשתמש באנשי , לאייש את הנציגות רק ברופאי� למטרה זו

 . אחיותבעיקר ב, מקצוע נוספי�

 לפיה רופא ,"האנגלוסקסית"א לאמ� את הגישה י האפשרות אחרת

פתרו� .  החולה ג� בזמ� אשפוזואתוא הכתובת והוא מלווה המשפחה ה

והוא , זה מצרי� הקצאת תשומות נוספות מעבר לאלו הקיימות כיו�כ
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התועלת הכלכלית הכוללת שלו לפני החלתו או הערכה של  ,לכ�, מחייב

: החולי� באר� הוא מבנה סגור
שמבנה בתי, כמו כ�, יש לזכור. פסילתו

מטפל בחולה בקהילה והרופא מהקהילה לא החולי� לא 
הרופא בבית

שתי שדנה בבעיית ההפרדה בי� , ועדת מ�. מטפל בחולה המאושפז

 מערכת ליצור הבניסיונותינכשלה , האמבולטוריתו האשפוזית ,תוהמערכ

שפתרו� זה אינו ישי� בתנאי� הקיימי� היו� , ייתכ�. לגישור הפערי�

 .ת הבריאות בישראלולכ� יש למצוא את פתרו� המתאי� למבנה מערכ

 שינויי� התנהגותיי� ) 3

מערכת ההיכרות האישית בי� רופאי הקהילה לרופאי את יש לשפר 

לצור� . ביניה�לתקשורת טובה יותר להבטיח את הסיכוי  כדי, האשפוז

  :זה מוצעי� כמה שינויי� וכמה דפוסי פעולה

י שנל קשורי� שיהיו, מתמחי� מרפואת המשפחה במחלקות מצאותיה) א

 משמשי� קשר מצוי� לקהילה המתמחי�. הגופי� העיקרי� במערכת

 מומל� כי מתמחי� של .� מחויבות למוריה� משני התחומי�יומרגיש

אזור מוגדר יבצעו את הרוטציות הנדרשות ברפואה פנימית /מרפאה

קשר בי� , ע� השני�, רוברפואת ילדי� באות� מחלקות וכ� ייווצ

  .קות מסוימותהמרפאות באזור נתו� לבי� מחל

 הרצאות שקהל היעד ,לדוגמה. פעילות אקדמית משותפת קידו� )ב

 אבהחולי� 
להבדיל מרופא בית(שלה� הוא רופאי� משני תחומי� 

ידי איגוד רופאי 
ניסיו� כזה נעשה על). להרצות לרופאי הקהילה

על הגישה המשפחה ואיגוד האורטופדי במסגרת סידרת הרצאות 

 ). אוסטאוארטריטיס, כאבי גב(ופדיי� שכיחות  אורטוהטיפול בבעיות

החולי� בלבד ובמקרי� 
המחקר אינו נחלת בתי .קידו� מחקר משות�) ג

החולי� ורופאי 
רבי� נית� לבצע מחקרי� תו� שילוב בי� רופאי בית

 . הקהילה

כולל , ידי רופאי הקהילה
הגברת הוראת הסטודנטי� לרפואה על) ד

רפואה , אתיקה, תקשורת(לה יד מיטת החו
בקורסי� שלא על

היכרות שיש לה�  יהפכו לרופאי� הללוסטודנטי� ה). 'מניעתית וכו

 יש מקו� ליצירת קורסי� ,בנוס�. ע� חלק מרופאי הקהילה

: חולי�
ידי רופאי� ראשוניי� ורופאי בתי
המועברי� במשות� על

שנית� להיעזר בה� ללימוד , הנמצאי� באשפוזכיו� כשמאגר החולי� 

, נית� ללמד חלק מהקורסי� ברפואה פנימית, נטי� קט�הסטוד

הדבר יצרי� שינוי ( בקהילה תפיזיקאליאבחנה ברפואת ילדי� וב

 ).  בהקצאת המשאבי� של בתי הספר לרפואהארגוני ושינוי 
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תנאי . החולה יש לפעול להעצמתו של רופא המשפחה ומעמדו בעיני

י הקהילה יהיו בעלי הכרחי להעצמת הרופא הוא ההבנה שבעתיד כל רופא

התמחות במידה ותבוצענה החלטות המועצה הלאומית לבריאות 

.  לפיה לא יתקבל רופא לעבודה קבועה בקהילה ללא מומחיות,הקהילה

יש לוודא התעדכנות של רופאי הקהילה כדי לשמר רמה מקצועית גבוהה 

, בנוס�. שלה� ולפעול להגברת המעורבות האקדמית של רפואת הקהילה

החולי� 
הקפיד על תפיסתו של רופא המשפחה כשווה לרופא ביתיש ל

מוציא "בכל הנוגע לקבלת ההחלטות הנוגעות לטיפול בו ולא רק כ

יש לפעול לכ� שנוסח מכתב השחרור יהיה של המלצה ושיתו� ". לפועל

יש להקפיד שבכל , כמו כ�. ולא של קביעת עובדות ומת� הנחיות לביצוע

רופא :  שמותיה� של אנשי הקשרוינויצמכתבי הקבלה והשחרור 

 .  המשפחה ורופא המחלקה המאשפזת תו� ציו� ברור של דרכי התקשרות


החולי� וקופת
יש לפעול להטמעת הדדיות התקשורת בי� בית

החולי� יתנסו בעבודת רפואת הקהילה בי� 
חשוב שרופאי בית. החולי�

. פתא� כחלק מתכנית ההתמחות ובי� א� במסגרת הפעילות השוט

החולי� את מציאות העבודה של רופאי הקהילה 
הכרת� של רופאי בית

תביא להבנה טובה יותר של הכלי� הנדרשי� לשיתו� פעולה פורה שיביא 

 .  לשמירת רציפות הטיפול

  גישת מחלקת א� . ב
 ממשק בי� ליצוראחד הפתרונות המוצעי� לבעיית רציפות הטיפול היא 

מדובר במחלקה ". מחלקת א�"כונה מהידי מבנה ארגוני 
מוסדי על

מקיימת זיקה ישירה וקבועה לאוכלוסייה מוגדרת של חולי� האשפוזית 


כ� יופנה חולה לאותו צוות מטפל בבית. הזקוקי� לשירותי אשפוז

מכיר את ההיסטוריה , החולי� שעומד בקשר ע� הרופא הראשוני שלו

ישנ� שני . הרפואית שלו וידאג ג� לרציפות הטיפול לאחר שחרורו

זיקה לפי , או, זיקה לפי אזור מגורי�: מודלי� אפשריי� למחלקת א�

תוגדר זיקה בי� , לפי המודל הראשו�). חולי�
קופת(שייכות ביטוחית 

כל חולה מאזור זה שיזדקק . מחלקה נתונה ובי� אזור מגורי� נתו�

יופנה תמיד בעיקר במחלקה פנימית או במחלקת ילדי� , לשירותי אשפוז

תוגדר זיקה בי� מחלקה נתונה ובי� , לפי המודל השני. תה מחלקת א�לאו

, כ� שכשמבוטח של הקופה יזדקק לשירותי אשפוז, חולי� נתונה
קופת

 .יופנה למחלקת הא� הספציפית לאותה קופה
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חולי� קפל� בשנות ה
מודל שהתקיי� בבית. מודל אזור המגורי�) 1

חולי� כללית תושבי 
קופתחברי את ו , וכלל שלוש מחלקות פנימיות80

לכל מחלקה .  שחולקו לשלוש קבוצות לפי אזורי המגורי�,מחוז יהודה

פוני� לחדר המיו� . על פי חלוקה גיאוגרפית  תושבי�100,000
שויכו כ

הופנו למחלקות בהתא� , אשר הזדקקו לאשפוז במחלקה פנימית

  .לכתובת מגוריה�
גשי� שבועיי� ע� רופאי� בכירי� ובה� מנהל המחלקה יצאו למפ

מנהל מחלקה אימ� את מרפאות , לדוגמא. רופאי� במרפאות הקהילה

במפגשי� . ופגש את הרופאי� במרפאות אלה אחת לשבוע' וב' אשדוד א

הוצגו מקרי� , אלה נער� דיו� ומעקב אחר חולי� ששוחררו מהמחלקה

ר רופאי הקהילה הוזמנו לבק. לובנו סוגיות והתקיימו סמינרי�, בעייתיי�

בעת , חוליה� במחלקה ולהשתת� באופ� פעיל בהלי� האבחוני בחוליה�

פעילות זו בוצעה באופ� חלקי . אשפוז� או בעת ביקוריה� באשפוז יו�

 בשל מצוקת זמ� וג� , ידי מספר מועט בלבד של רופאי משפחה
בלבד ועל

 .מוטיבציה בלתי מספקת של מרבית רופאי הקהילהעקב 
; אבחוני
היו שמירת הרצ� הטיפולי,  ברוב� אשר הושגו,מטרות המודל

 שנמנע מה� טרטור מיותר ושעות המתנה בחדר ,שביעות רצו� המטופלי�

המש� בירור ומעקב אחר ; ירידה חדה באשפוזי� החוזרי�; המיו�

כרות וקשר יה; המשתחררי� לקהילה ותהלי� אבחו� וטיפול משותפי�

חיות הקהילה תיאו� בי� א; ישיר בי� רופאי הקהילה והמחלקה

הקטנת ס� ימי האשפוז ואור� ; והמחלקה לקראת שחרור החולה

 .האשפוז הממוצע
מנהלי ה� במחוזי והרפואי ההצלחת הפרויקט תלויה ה� במנהל 

 הפרויקט בשל חילופי� גווע ע� השני� .החולי�
בביתמחלקות ה

 .קהילה כאחדבהחולי� ו
בית ב וירידה במחויבות הצדדי��פרסונאליי
 מתקיי� בשני� האחרונות זה מודל . השייכות הביטוחיתמודל) 2

, החולי� וולפסו� ואס� הרופא וכולל שלוש מחלקות פנימיות
בבתי

 .חולי� אלה
ומבוטחי מכבי שירותי בריאות המאושפזי� בבתי
החולי� 
 הגיעה מכבי שירותי בריאות להסדר ע� בית2001באפריל 

מחלקה . טחי מכביאשר תאשפז מבו, אס� הרופא להקמת מחלקת א�

שמשה מחלקת הא� אליה הופנו רוב מבוטחי מכבי המגיעי� ' פנימית ג

החולי� 
 הגיעה מכבי להסדר דומה ע� בית2003במאי . החולי�
לבית

אחות ,  רופא–המחלקות תוגברו בתקני� לטובת הפרויקט . וולפסו�

השגת  –קבעה אמות מידה להצלחת הפרויקט " מכבי" .ומזכירה רפואית
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נבחנת ג� , בנוס�. המבוטחי�שביעות רצו� ו, טיפול ואבחו�בי איכות מדד

אור� האשפוז , טיפולבהשפעה על אימו� מדיניות הקופה באבחו� ו

עלות כוללת של המבוטח ומדדי� , מספר האשפוזי� החוזרי�, הממוצע


כאשר בית,  פרוייקט זה הותק� בעיתונות לא מכבר.כלכליי� אחרי�

 . מבוטחי מכבי לעומת אחרי�" חטיפו"החולי� הואש� ב
היתרונות המיידיי� של המודל נובעי� מ� הקשר ההדוק שנוצר בי� 

בי� . המחלקה לקהילה ומ� ההפריה ההדדית המתרחשת כתוצאה מכ�

החסרונות נית� למנות מניעה לכאורה של חופש הבחירה של המטופל 


יתירידה בהכנסות ב; )לא קיי� ג� כיו�(באשר למחלקה בה יטופל 

הצלחת הפרויקט תלויה בהכרה . החולי� בעקבות הירידה בימי האשפוז

החולי� ושל הקהילה בחשיבות ובתועלות ההדדיות של 
של בית

; בות המחלקה לתרבות הקופהידרישות אלה כוללות ג� מחו. הפרויקט

שביעות רצו� של סגל ; רמה רפואית גבוהה של המחלקה הפנימית

 המבוססת על מחלקה אחת ,החולי�
יתבהסכמה בי� הקופה ל; המחלקה

שימנע , החולי�
הגעה להסדר כספי ע� בית; ) בי� המחלקותללא רוטציה(

 .WIN-WINוינציח מצב של , )תמרי� (החולי�
הפסד הכנסה מבית


ההדדיות בי� ביתאת בשני המודלי� של מחלקת הא� יש להדגיש 

, ה מסוימתכש� שהחולה שיגיע לאשפוז יופנה למחלק. החולי� והקהילה

כ� יש לדאוג , והמידע אודותיו מהקהילה ינותב למחלקה האשפוזית


ורצי� ושהמידע מבית" חלק"ששחרור החולה חזרה לקהילה יהיה 

המערכת של יש לציי� את בהקשר זה . החולי� יגיע לרופאי הקהילה

שירותי בריאות כללית לשחרור מתוכנ� וכ� המערכת המקוונת להעברת 

 .החולי�
י� רופאי הקהילה ורופאי בתימידע בזמ� אמת ב

מספר קשיי� שיש לתת עליה� את הדעת בהקשר של מודל קיימי� 

החולה מנותב  – הגבלת חופש הבחירה לחולה,  ראשית:מחלקת הא�

לחולה , שנית ;)קיי� ג� כיו�(למחלקה מסוימת שלא על פי בחירתו 

 קושי להיווצרעלול  וחשובה זיקה לרופא מטפל יותר מאשר למחלקה

 שרופא עובר ממחלקה אחת לאחרת ואילו ייתכ�החולי� 
כאשר בבית


לקופת, שלישית .נותר בזיקה למחלקה הקודמת החולה שהיה בטיפולו

קל יהיה יותר , )שירותי בריאות כללית (חולי�
 שבבעלותה בתי,חולי�

 בעיה רביעית .החולי� האחרות
ליצור זיקה אזורית מאשר לקופות

כ� . מעורבות של יותר ממחלקה אחת בטיפולת תתעורר בא� קיימ

או  מאושפז במחלקה פנימית ונזקק להתערבות ניתוחיתהחולה , לדוגמה

  ?שונה במתאר הקשר ע� הקהילה נית� לשמור על כיצד. אונקולוגית
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עקב ההסכמה בי� (לעיתי� חזרת החולה בקביעות לאותה המחלקה 

מצבו של החולה לעומת מונעת חשיבה מחודשת על ) החולי�
הקופה לבית

חשש מקיבעו� (המצב הצפוי לו היה מתאשפז ג� במחלקה אחרת 

 ).מחשבתי אודות החולה
קיימת עצ� מבנה המערכת שבו , מעבר לשיטות התגמול השונות

יוצר קונפליקט של  רותי�ירותי� וספק השיהפרדה ברורה בי� רוכש הש

, שניי� ויקרי�רותי� חדיבדגש על ש, תמריצי� לאספקת שירותי בריאות

החולי� 
לבי� בתי, שרוכשות את הטיפולי�, החולי�
בי� קופות

הכרו� בחוזה אספקת , לבד מנושא התגמול הכספי. שמספקי� אות�

 השאלהעולה , החולי�
החולי� ובתי
שירותי הבריאות בי� קופות

החולי� לוודא אספקת שירותי בריאות 
 כיצד יכולה קופתהעקרונית

ולשמור בכ� על רציפות הטיפול , החולי�
תה בביתהתואמי� את מדיניו

 ?  בחולה

יש לחולה אפשרות לקבל מידע , במסגרת  מגעיו ע� הקופה המבטחת

ובכלל� על הטכנולוגיות מה� הוא (מלא על מצבו הרפואי ועל זכויותיו 

כמו כ� יש לחולה כתובת ברורה ). רותי�י במסגרת סל השליהנותזכאי 

, או להתלונ�, פנות על מנת לקבל מידע נוס�ומוכרת אליה הוא יכול ל


נציב קבילות הציבור במסגרת קופת (החולי�
שקופתבמידה וחש 

נציב פניות הציבור לעניי� חוק ביטוח בריאות ממלכתי החולי� או 

הוא , א� נזקק המבוטח לשירותי אשפוז,  זאתלעומת). במשרד הבריאות

 לו את הכלי� להתמודדאי� שעלול למצוא את עצמו ניצב בפני מציאות 


 ביתמחויבמציאות בה אי� הגדרה של שירותי הבריאות בה� : עמה

, החולי� לוקה בחסר
החולי� ובית
התקשורת בי� קופת, החולי�

החולה , מעורבות רופא המשפחה בטיפול בזמ� האשפוז מוגבלת ביותר

למרות (ידי מספר גדול של אנשי צוות שוני� 
החולי� על
מטופל בבית

ומשוחרר מאשפוז ללא תאו� מספק ע� ) אשפוז קצר יחסיתמש� 

נאל� החולה , נוס� על ההתמודדות ע� מחלתו. המערכת האמבולטורית

קטיעת רציפות הטיפול בו וא� , להתמודד ג� ע� בעיות של חוסר מידע

עלול למצוא את עצמו אנוס לשמש כלי משחק במחלוקות המתגלעות בי� 

החולי� מנסי� 
בתי. גע למימו� טיפולי�החולי� בנו
החולי� לבית
קופת

באופ� קבוע לאמ� ולפתח טכנולוגיות חדשות בעוד שלעיתי� הקופות 

מונעות את השימוש בטכנולוגיות אלו מחשש להגדלה משמעותית של 

במציאות זו מוצא החולה את עצמו ניצב בפני המערכת . העלויות

של מחלתו יוצע לו מחד יתכ� כי ברגעי השיא .  נבו� וחסר אוני�הרפואית
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מטעמי� , החולי� ומאיד� הקופה נאלצת
בבית) ויקר(טיפול חדש 

במקרי� רבי� נוצרת . למנוע ממנו את הטיפול, עקרוניי� ותקציביי�

בעוד שהקופה מקבלת תדמית " מושיע"ח מצטייר כ"סיטואציה בה ביה

נטול שיקולי� רפואיי� שרק מניעי� תקציביי� , "מרושע"של גו� 

 .ר לרגליומשמשי� נ

החולי� 
בתיי� כי הנהלות המחוזות של הקופות השונות ו ממליצאנו 

ח והקהילה במטרה "את ההצעות השונות לשיפור הממשק בי� ביה יבחנו

 .קיימא
ליצור מודל מקומי בר

  הגישה המקוונת. ג

, משרד הבריאות נרת� לא מכבר להקמת מערכת מידע רפואי כלל ארצית

יה הרשות לקבל מידע רפואי עדכני בנוגע בה למשתמשי� מורשי� תה

 . למטופלי� הפוני� אליה�

 �מערכות מידע מקוונות קיימות כיו� בכל ארגוני הבריאות באר

לשיתו� " הבטחה טכנולוגית"קיימת , לכאורה. ברמות חדירה שונות

קיו� ממשקי� רציפי� והעברת מידע על החולה בי� , נתוני� קליניי�

, כאשר בוחני� בפועל את רמת שיתו� הנתוני�, אול�, הארגוני� השוני�

שלוש מערכות  קח לדוגמהינ .מסתבר שהמציאות אינה פשוטה

מאגר אבחנות השחרור , ר"מערכת הנמ: ממוחשבות לניהול מידע רפואי

 :החולי� ומאגר רישו� סרט� במשרד הבריאות
מבתי


 בתי11 מער� מחשוב אדמיניסטרטיבי של  מהווהר" פרוייקט הנמ

) לפחות( שני� 4הפרוייקט נמצא כיו� באיחור של . י� בבעלות אחתחול

כשאי� פתרו� מוסכ� ,  אחוז100מעל של חריגה תקציבית ב, בלוח הזמני�

האבחנות הנקלטות במערכת אינ� . ולוחות זמני� למחשוב התיק הרפואי

 .ידי מאגר האשפוזי�
ניתנות עדיי� לקריאה על

ועוסק בפריט , פועל מכוח חוקהחולי� 
מאגר אבחנות השחרור מבתי

מקודד בכל האר� הוא ו) שחרור(בנקודת זמ� אחת ) אבחנה(מידע בודד 

כחי של הפרוייקט ומצבו הנ. באמצעות אנשי מקצוע )  ICD(באותה שיטה 

חולי� 
כאשר שלושה בתי,  בלבד אחוז80
בהנתוני� מעודכני� בו ש הוא

 . תקנה המחייבת למרות הלמשרד הבריאותכלליי� לא מדווחי� כלל 

עוסק ה, מאגר רישו� סרט� במשרד הבריאות ג� הוא מאגר מחייב

 האגודה למלחמה בסרט� מממנת ,עקב חשיבותו. בפרטי מידע בודדי�
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, יחד ע� זאת. תקני מזכירה כמעט בכל מכו� אונקולוגי למטרת דיווח

 . עדכו� הנתוני� הוא באיחור של שנתיי� עד שלוש

למעשה קיי� . מערכות אלו אינו טכנולוגיהגור� לליקויי� בהפעלת 

עול� . פרדוקס מובנה במפגש התרבויות בי� הרפואה והטכנולוגיה

המחשבי� והתקשורת מציב בפני עול� הרפואה תשובה מצוינת ומחפש 

לתת לטכנוקרטי� לעצב את מרחב הפתרונות  הנטייה. שאלה טובה

ביבות � בסי העובדי� מצו, לכאורה,גורמת לכ� שדברי� פשוטי�

 .  לעול� הרפואהבכניסת�מסתבכי� קשות  –מסחריות ותעשייתיות 


ה, קייזר פרמננטה. בנושאי� אלו אנו לא לבדHMO המוביל בעול� 

החל בפיתוח עצמי של מערכת מידע , מערכות מידעבבשימוש 

לאחר השקעה של , 1997
ב. IBM בצוותא ע� 1990
 בIIאינטגרטיבית דור 

בפברואר . ב"וייקט הדגל והוחל בהפצתו בארההושק פר, מיליארד דולר

 לרכש מערכת מידע אינטגרטיבית EPIC נחת� חוזה ע� חברת 2003

ובהכרזה ,  מיליארד דולר1.8בעלות של ,  הרופאי�11,000שתקשר את 

 !  נכשל–למעשה שפרוייקט הדגל הקוד� 

וכדוגמה " כא� כל המערכות" הוצג פרוייקט הדגל של קייזר, בזמנו

רק לאחר חמש שני� הוב� . רציה מוחלטת בי� הגורמי� השוני�לאינטג

אזרחי כלומר יותר מכל  –ליו� מבוטחי� י מ8.4לקייזר יש . עומק השבר

 !מדינת ישראל

של המערכות המקוונות במערכת הבריאות של הבעייתיות  � נוסממד

המאמר . יורק טיימס
מאמר שפורס� זה לא מכבר בעיתו� ניוב נידו�

 למרות התרומה האפשרית של המערכות המקוונות ,מתאר כיצד

ח המפורס� "בהתא� לדו(ולו בהיבט החיוני של מניעת טעויות , למערכת

, ולמרות לח� כבד של צרכני שירותי הבריאות, )1999 מבר מנובIOMשל 

 מלא מנצלי� באופ�ב "רק עשרות בודדות של מרכזי� רפואיי� בארה

. תנגדות הרופאי� ומנהלי המרכזי�וזאת בעיקר בשל ה, מערכות מקוונות

 חוששי� שההשקעה הכספית הניכרת בהטמעת המערכות המנהלי�

חולי� בינוני ועוד 
ליו� דולר לביתי מ7.9
כ(היקרות לא תחזיר את עצמה 

ואילו הרופאי� טועני� שהשימוש , ) מליו� דולר אחזקה שנתית1.3

, שות לעצמ�מכפי שה� יכולי� להריותר , במחשב גוזל הרבה זמ� יקר

צמת הבעיה ומוחשיות לעשתי דוגמאות . במציאות העמוסה לעייפה

 Cedars-Sinai Medical Centerהחולי� 
האחת של בית: מובאות במאמר

שטענו שמערכת המחשב מהווה הסחה , שבלח� הרופאי�, לס'בלוס אנג

בוטלה תכנית מקוונת שכבר חוברה , גדולה מדי ממחויבות� הרפואית
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דוגמא אחרת מובאת . החולי�
 המיטות של בית870
שליש מליותר משני 

הוטמעו מדדי , ש� רק בלח� מתמש� וניכר של חברת בואינג, מסיאטל

 .איכות

 הנוגע ליצירת מערכת ,ראוי לציי� מיז� של שירותי בריאות כללית

 מקוונת להעברת מידע רלוונטי ותמציתי בי� כל נקודות השירות השונות

 השמה את ,ערכת המהווה אוטוסטרדת מידעהמדובר במ. במסגרתה

הלקוח במרכז ומאפשרת למידע ללוות את המטופל לנותני השירות 

חולי� אחר וחזרה 
כלומר ממרפאתו למרפאות אחרות או בית, השוני�

הרי , מכיוו� שהרשומה הרפואית היא קניינו של המטופל .לפי הצור�

ו לחלק מאנשי שתהיה לו זכות להגביל נגישות למידע או לחלק ממנ

,  האוטוסטרדה מאפשרת איסו� מקוו� של רכיבי מידע רפואיי�.הצוות

 לפיוהעברת� למשתמשי� מורשי� , ממקורות מידע שוני� ומבוזרי�

 .תו� שניות ספורות, פרופילי שימוש שוני�
, מחוזות, חולי�
בתי( אוס� וירטואלי של תחנות היאהאוטוסטרדה 

בזמ� ובמבנה , באופ�, מידע נשאר במקו� בה כל ה,)'מעבדות וכו, מכוני�

ייחודה של המערכת ביכולתה לאסו� את המידע  .שהוא נוצר בכל תחנה

לאחד אותו , מכל מקורות המידע המבוזרי� בארגו�  דרישהעל פי

  מת�בנקודת העכשווי ולהעבירו תו� שניות אל נות� השירות" חבילה"ל

אמינה ושלמה של המידע , השירות תמונה עדכנית כ� מקבל נות�. השירות

ע� . הרלוונטי לצור� קבלת ההחלטות ומת� טיפול רפואי  איכותי ויעיל

 ,ע� מידע שונה Minimal Data Setהמידע מאורג� במתכונת של , זאת

מוגדר בהתא� למידע הזמי� לסוגי מטפלי� שוני� לפי פרופיל הרשאות ה

י� "בד� בול א מצב ששנמנעכ�  ,שכל איש צוות צרי� לש� הטיפול בחולה

 ".   של מידע

מאפשרת לנות� השירות גלישה , בסביבת האינטרנט הפועלת, המערכת

הועבר באמצעות שהמכילי� את המידע , וניווט בי� דפי מידע שוני�

חולי� 
 לאחרונה הצטרפו למערכת זו מספר בתי.אוטוסטרדת המידע

הפ� ובכ� חל מ) � והדסה"רמב, שיבא(שאינ� שייכי� לקופה , גדולי�

 . בכל הקשור להעברת מידע במערכת הבריאות בישראל
 :למערכת מספר רכיבי� מרכזיי�

 המערכת  מאפשרת לנות� השירות לכתוב ולהוסי� –כתיבת מסמכי� 

, מכתבי קבלה ושחרור רפואיי�: כגו�, מסמכי� לתיקו של המטופל

הזמנת , סיכומי ביקור אמבולטורי, מכתבי קבלה ושחרור סיעודיי�
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,  חלק מהמידע הרפואי הנע באוטוסטרדהה�מסמכי� אלו . ועודבדיקת 

 .אל ומאת נותני השירות השוני�
 המערכת  מאפשרת קשר בי� נותני השירות –קשר בי� נותני השירות 

רופאי� , ראשוניי� רופאי�, חולי�
בתי
קהילה(השוני� בארגו� 

ברה הע, בי� היתר, קשר זה כולל).  ועוד,החולי�
בתיבי� , מקצועיי�

העברת , דיגיטלית של מכתבי סיכו� אל רופאי המשפחה

אינדיקציה , הודעה בדבר שחרור מתוכנ�, מידע/התקשרויות/מסרי�

 .ביקור במיו� ועוד/נותחו/בדבר מטופלי� שאושפזו
בעלי מאפיי� ,  רשימות מקוונות עדכניות של מטופלי�–רשימות ניווט 

, � כרגע במחלקה כלשהירשימת השוהי): המעודכ� לכל רגע נתו�(משות� 

24
רשימת החולי� של כל מרפאה שביקרו באחד מחדרי המיו� השוני� ב 

מחוז המאושפזי� /מנהלת/רשימת החולי� של מרפאה, שעות האחרונות


כעת בבית �או העוני� על תנאי ) מטופלי� כעת(חולי� כלשהו באר

מטפל בצורה זו יכול כל רופא . ועוד") חריגי מעבדות"לדוגמא (כלשהו 

 .חולה שלו בזמ� האמתלעקוב אחר 
 המכילי� את המידע הרפואי ,דפי אינטרנט –דפי מידע רפואי 

, אבחנות, קהילה/החולי�
בבתיביקורי� ( :ההיסטורי אודות המטופל

, דימותבדיקות תוצאות , תוצאות מעבדה, תרופות קבועות, רגישויות

שחרורי� /לותקב, מידע לגבי פרוצדורות, ותפתולוגיבדיקות תוצאות 

 ).סיכומי ביקור אמבולטורי ועוד, שחרורי� סיעודיי�/קבלות, רפואיי�
היכולה להביא אל נות� ,  מערכת מתקדמת–אתראות ובקרות 

 Notification, Email, SMS, Pop-up) באמצעי� מתקדמי�, השירות
Messages(,הקשורה למטופל שלו,תוצאה חריגה/ אתראה בדבר אירוע  :

, תוצאת מעבדה חריגה, אשפוזי� גדול מידי בחודש' מס, כניסה לאשפוז

 .ביצוע ניתוח ועוד

עיקר הדיו� אי� להקדיש את שהטכנולוגיה קיימת וזמינה ולכ� מתברר 

והבעלות ארגו� לסוגיות האתיות ולשאלות של אלא  הגדרת הטכנולוגיהל

 :השאלות העולות על הפרק בהקשר זה ה�. על המידע

 ?באיזו רזולוציה ובאילו קבועי זמ�, למי, ו�איזה מידע באמת נח) 1

אחריות ההצגה מוטלת ועל מי , כיצד יש לארג� את המידע) 2

 ?והאינטגרציה

 תיק המבוטח –קרי , הא� המידע צרי� להיות מחולק לפי יוצרי המידע) 3

עיו� בתיק ? Xתיק ההדמיה במכו� , Aחולי� 
תיקו בבית, בקופה

, רות כמרכיב ראשוני בבחירהיתבצע במתכונת זו לפי ספק השי
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ידי 
ואינטגרציית המידע וסידורו לפי זמ� ורלבנטיות תעשה על

 .המתבונ�

או ,  המידע צרי� להיות מאורג� לפי נושאי� קליניי�, לחילופי�,הא�) 4

בשיטה זו נית� לצפות בכל המידע הקשור ? לפי ציר זמ� וחומרת בעיות

ועי� הרפואיי� או בכל האיר, בכל תוצאות המעבדה, בסוכרת

 .שהתרחשו בשלושת השבועות האחרוני�

 פשוטה יותר למימוש אול� הניצולת שלה –השיטה הראשונה 

היא מגלגלת את ,  בעייתי–איתור מידע רלבנטי , למשתמש נמוכה

. שלא תמיד בנמצאודורשת זמ� יקר , האחריות על משתמש הקצה

או� ושיתו� יאול� מחייבת ת,  מאד פונקציונליתהינההשיטה השניה 

 , בנוס�. ברמת פריטי המידע הבודדי�–פעולה בי� כל הגורמי� במערכת 

קביעת ב ;בהיקפי� שאיננו רגילי� אליה� יש צור� בהגדרות לאומיות

לאחר קביעת . וכדומה� ייללי תיעוד סטנדרטבכ, דותיטבלאות אח

 יש צור� בשכתוב מערכות המידע לתמיכה בסטנדרטי� ,הסטנדרטי�

 .החדשי�

 נית� לחלק את מרחב הפתרונות האפשריי� לשיתו� מידע ,עשהלמ

 :קריי�ירפואי לשני ענפי� ע

Provider Centered 
ומת�   שימור המידע הרפואי במסגרת ארגונית

 .ארגוניי�
 הדדיי� בי�הצפיימנגנוני 

Patient Centered 
 רשומה רפואית מרכזית לאזרח שתרכז את כל 

 .והיווצרות במקו� המידע הרפואי לאד� ללא תלות
,  מחייב שיתו� פעולה רב מערכתי בי� גורמי� רבי�1יישו� חלופה 

מת�  .והקמת מנגנו� פיקוח, אימו� התקינה, הכרה בצור�, פיתוח תקינה

 הסובלת , הנה דוגמה טובה לטכנולוגיה נפלאהCDנתוני הדמיה על 

         כל מכו� רנטג� מצייד את המטופל. מהעדר סטנדרט מחייב לצפייה


בCD,הרופא נדרש להתאי� את המידע .  הכולל תוכנת צפייה משוכללת

ורואי� זאת כמוב� מאליו שתהיה לו מערכת לצפייה , למערכת הצפייה

יה בצילומי ימערכת לצפ, מערכת לצפייה בצילומי שיבא, בצילומי אסותא

   . ועודהדסה

 חייבת להתגבש הכרה רחבה של הקצאת זמ� משמעותי –במקביל 

אי� מנגנו� שכיו�  היות ,לרופא לנבירה במאגרי המידע שילכו ויגדלו

 .התבלותו החלפתו ומחיקתו, מוסכ� לתקיפות מידע רפואי אלקטרוני

נית� לנבא .  כרו� בפרוייקט לאומי חלוצי הרה סיכו�2יישו� חלופה 

 התיקי� 2020 שבשנת ,שוטהכ מבלי להיחשד ,ברמה גבוהה של סבירות
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הבעיה . לוסיית העול� המערבי ישכנו לבטח באינטרנטהרפואיי� של אוכ

תו� מזעור הסיכוני� , הנה כיצד מגיעי� לנקודת זמ� זו בהשקעה סבירה

, בר מימוש מיידיהינו טכנולוגית הדבר . והשגת תועלות ביניי� אמיתיות

אתיות , ארגוניות, אול� מדובר במהל� בעל משמעויות תרבותיות

 .וחוקיות מרחיקות לכת

לאחרונה ואנו תקווה כי " הרי� את הכפפה", כאמור,  הבריאותמשרד

קידו� הנושא חייב להיעשות . יחול שינוי של ממש בתחו� חשוב זה

 :במספר מישורי� במקביל

 :ארו� הטווח, במישור העקרוני

 ). HL7דוגמת (אימו�  סטנדרטי� קיימי� להעברת מידע  .1

לנושאי�  ) ICD ,CPT, ACRדוגמת (אימו� טבלאות מובילות אחידות  .2

הטבלאות . ומהתרופות וכד, טיפולי�, מובילי� דוגמת אבחנות

 רסה אחידה לכל גורמי הבריאות באר�ייופצו כג, יתוחזקו מרכזית

 .ויהפכו לסטנדרט מחייב
נקיטת הצעדי� הרגולטוריי� המתחייבי� מאימו� והפצה של תקינה  .3

 .מחייבת
, ת מקצועיתאחריו, אתיקה: הקמת ועדות משנה לסוגיות מפתח .4

 . קביעת סטנדרטי� לתיעוד רפואי נדרש, סודיות וסייגי� להפצה

" שפה משותפת"יש להגדיר  ברמה הלאומית, לש� ניצול הטכנולוגיה

מודל לכ� יכולה לשמש תפיסת . להעברת מידע בי� הארגוני� הרפואיי�


הSupply Chain Management (SCM) וכ� , המשמשת פירמות גדולות

 של Health Level 7 (HL7)סיו� שהצטבר בפרוייקט ית הננית� לנצל א

.  להגדרת סטנדרטי� להעברת מידע רפואי,ב"מערכת הבריאות בארה

לא יודעת לברור את עיקרי , משוכללת ככל שתהיה, המערכת המקוונת

נדרשת לכ� תרומה . קתיהדברי� הנחוצי� ליצירת תמונה בהירה ומדו

ויצירת התמונה " רעשי הרקע"דע ואנושית מקצועית בסילוק עודפי המי

לש� ביצוע ארגו� . כ� שהמידע יהיה שימושי לצרכני�, המסכמת בלבד

נדרשת הגדרה לאומית של מהו המידע המינימלי , המידע בצורה שיטתית

יש להגדיר מהו המו� שיש . הנחו� לקבלת התמונה הקלינית האמורה

י� "בד� בונוע אלברור מ� התב� בכדי ליצור מסגרת מידע שימושית ולמ

הול� ומצטבר במערכות אלקטרוניות זמינות ונגישות אבל לא ה" של מידע

 .Minimal Data Set (MDS)יש להגדיר :  ובמילי� אחרות,שימושיות

 מחייב הגדרת תשומות MDSמכיוו� שארגו� המידע המצטבר במסגרת 

יש לדו� בשאלה א� האחראי על ארגו� המידע הוא , אנושיות ייעודיות
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גור� , )ואז תידרש תוספת זמ� מתוגמל לביצוע משימה זו(ופא המשפחה ר

החולי� שיתמחה בארגו� 
או גו� חיצוני לקופת, החולי�
ייעודי בקופת

 ? המידע

הא� היא של הארגו� שייצר את , יש לדו� בשאלת הבעלות על המידע

החולי� בכל הנוגע לשירותי הבריאות שהיא מספקת 
קופת – המידע

החולי� בכל הנוגע לשירותי� שסופקו באשפוז 
בית, ולהישירות לח

מספקי� שירות עבור ה ,כגו� מכוני בריאות פרטיי�(וספקי� נוספי� 

מספקי� שירותי� ה ,וספקי שירותי בריאות פרטיי� החולי�
קופת

או ישירות של , יד�
עבור השירותי� שסופקו על) ישירות עבור החולה

הרמוניזציה בי� כל ספקי שירותי במקרה הראשו� יש לדאוג ל? החולה

תיק החולה יהיה זמי� כמקשה אחת במדיה , במקרה השני. הבריאות

וכ� לכל , מקוונת זמינה ונגישה לכל ספקי שירותי הבריאות המורשי�

כבסיס ). 'משרד הפני� וכו, כגו� חברות ביטוח(המורשי� האחרי� 


לקביעת הMDS ,תי בריאות עזר בפרוייקט שנער� כבר בשירוינית� לה

 . כללית

 :במישור המעשי קצר הטווח

, בצורה זו או אחרת, החולי� באר� יתחברו
כי כל בתי י� ממליצאנו 

שירותי בריאות . של שירותי בריאות כללית" אוטוסטרדת המידע"ל

לגבי מרבית ,  אחוז מהאוכלוסייה ולכ�55
כללית מבטחי� כיו� כ

ס מערכת קיימת בזמ� קצר האוכלוסייה נית� לתת פתרו� מחשובי על בסי

 .ובהוצאות לא גדולות

 MDS Minimal( יהמינימלמסד הנתוני� יש להסתמ� על הגדרות 
Data Set ( מידע בי� בתיהלשיתו�
כפי , חולי� והרפואה הראשונית

צרכי� הלהשוותו מול ובהמש� נית� שירותי בריאות כללית שהוגדר ב

ותיקו� מול , ופאית האירההקהילייהגדרות דומות של , בפועל בשטח

 .מומחי�
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 מקורות 

,  מערכת הבריאות בישראל, )2005(, .ושני מ, .י, ברלובי�, .ג, נו�
ב�

 .הוצאת משרד הביטחו�
ועדת  (,די� וחשבו� הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה

 .ירושלי�. מדינת ישראל, )2002(, )אמוראי
, )2004(, מדיניות הבריאותהמכו� הלאומי לחקר שירותי הבריאות ו

 .   המלח החמישי�סיכו� כנס י�
מוסדות : שירותי מידע ומחשוב, )2004(, תחו� מידע, משרד הבריאות

 .   2003האשפוז והיחידות לאשפוז יו� בישראל 


  .נתוני� נבחרי�, בריאות בישראל: שירותי מידע ומחשוב, )2001(, 


עשור לחוק ביטוח בריאות , )2005(, האג� לכלכלה וביטוח בריאות, 

 .  1995�2004קוב� נתוני� סטטיסטיי� , ממלכתי


השוואות בינלאומיות במערכת , )2003(, האג� לכלכלה וביטוח בריאות, 

    .הבריאות
החולי� הדסה לבי� �איכות התקשורת בי� בית, )2004(, .פויכטוונגר מ

לת תואר כמילוי חלק מהדרישות לקב, עבודת גמר, רופאי המשפחה

הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית 
דוקטור לרפואה בבית

 .והדסה
 


