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  לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב
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  שוויון בבריאות ה-איצמצום 
  הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל

  טוביה חורב

 מבוא

היבט מן הלפחות , לכאורה חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל הכיר
בעיית הפערים במערכת ההתמודדות עם של  בחשיבות ,ההצהרתי
בריאות הביטוח ": חוקבהדבר משתמע מהמשפט הראשון . הבריאות

שוויון ועזרה , ממלכתי לפי חוק זה יהא מושתת על עקרונות של צדקה
חוק ה, שכבות החלשותספקת שירותי בריאות לאבכל הקשור ל ."הדדית
קבוצות  הכולל גם ,אוניברסליכיסוי ביטוחי  ,בין השאר, הבטיח
המעבר בין הגדיל את חופש  ו,לא היו מבוטחות קודם לכןש וסייהאוכל
גלגוליו השונים של החוק הביאו במהלך השנים  , אולם.החולים-קופות

מלשון . )2004, חורב (לשחיקה בעקרונות החברתיים שעמדו בבסיסו
לא על הדרך ו, 1החוק לא ניתן ללמוד אודות הבריאות כזכות חברתית

קבוצות שונות בין פערים בבריאות ם מצולצאותה מתווה המדינה 
  .אוכלוסייהב

 השוויון בבריאות בישראל נדונה בעבר מהיבטים שונים- בעיית אי
המכון הלאומי ; 2006, רוזן, גרינשטיין, איסמעיל, גולדווג, אפשטיין(

 מרכז טאוב לחקר ;2003, לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
 .)1997, שירוםורניחובסקי 'צ ,2004, המדיניות החברתית בישראל

 לפערים במערכת הבריאות נושל מרכז טאוב התייחס קודםפרסום ב
הן במדדי , מעמיקהחלקם  מחשתתוך ה, )2007, אפשטיין וחורב (בישראל

הצבענו בפרסום זה על פערים  ,כך לדוגמא. תוצאה והן במדדי תהליכים
ם בין יהודים פערים בתוחלת החייכמו ה, ניכרים בתוצאות הבריאות

מהות בעלות י בין אפעריםוכך ה; בשיעורי תמותת תינוקותו, ערביםל
מהות יהודיות י ובין א,בעלות השכלה גבוההאימהות לבין , השכלה נמוכה

בין בעלי הכנסה נמוכה בולטים פערים ה ,מהיבט התחלואה. ערביותו
מצליחים להגיע ה ,אלה מתוכםלאחרים בשיעור חולי הסוכרת ובשיעור 

                                                           
 ולא 1994 שהועלתה לראשונה במרץ ,ראה גם הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות   1

 ).214' עמ, 3068רשומות (אושרה עד היום 
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באותו הצבענו עוד . קבוצות הכנסה שונותלפי , לאיזון רמת הסוכר בדם
תשתיות של שירותי בריאות חיוניים באזורי פריסת פערים בעל הפרסום 

יוצרים פערים ה, תרבותייםהכלכליים והחסמים  וכן על ההארץ השונים
 ה עבודהבאות. בנגישות לשירותי בריאות ובהתנהגות מקדמת בריאות

   . בבריאותהשוויון- אילהתמודדות לאומית עם כלליים ות  עקרונהותוו
שפורסם במדינות שונות , חומר רב נאסף העבודה הנוכחיתבמסגרת 

פורס ה, פותח מודל, לאחר שהחומר נותח ועובד. ידי ארגונים שונים-ועל
ת ועם פערים במערכ  נבחרותמערביות דרכי ההתמודדות של מדינותאת 

הרחיב את לו של המדינות ללמוד מניסיונן דההעבודה נוע.  אצלןהבריאות
 ארגוניםהלרשות  לרשות קובעי המדיניות בישראל ולהעמידו כדי ,הידע

לסייע  מיועדהמודל אשר פותח . המעורבים באספקת שירותי בריאות
עם  ותהתמודדל , ברמה הלאומית וברמה הארגונית,מדיניותהבפיתוח 

הושם דגש , עיבודו ווח החומרמעבר לנית. בריאות בישראלב 2השוויון-אי
על מנת , על הצגת מקורות מידע זמינים במדינות השונותבעבודה זו 

מעבר למוצג , חפצים במידע נוסףה ,מנהליםללסייע למקבלי החלטות ו
  .  להלן

 להתמודד עם ןמחויבותב, הבדלים בין המדינותה מציגה אתהעבודה 
שיטות בהם נקטו מגוון האמצעים והבו תהאסטרטגי תןגישב, הפערים
אופן הניטור ובחירת , אוכלוסיות המטרהבחירה של  לרבות , אלהמדינות

   .מול היעדים שנקבעו  ההישגיםהעבודה מציגה גם את. המדדים והיעדים
גומלין בין פערים היחסי בהשפעות הדדיות ותמקד במ פרק הראשוןה

 ,ותהפרק מציג מספר דוגמא. פערים בבריאותהכלכליים לבין - חברתיים
. תמותה במדינות שונותבעומק הפער בתחלואה וניתן לשקף את מהן 

של מדינות במסגרת העבודה נאסף מידע רב אודות אופן ההתמודדות 
 הקיימים חלק גדול מהפרסומים. עם הפערים בבריאותמערביות נבחרות 

 ללא ,במדינות שונותות  המתבצע, מציג אוסף של פעילויותכיום בספרות
במסגרת בוצע , לפיכך. המאפשר השוואה והפקת לקחיםניתוח שיטתי 

 המתייחס ,נבנה מודלאותן פעילויות ו העבודה הנוכחית ניתוח של

                                                           
או המוחלט בין קבוצות /ישמש בעבודה כביטוי גנרי לפער היחסי ו 'יוןשוו- אי'המונח    2

יש , אולם.  בכל הקשור למצב בריאות וגורמי סיכון של יחידים וקבוצות,אוכלוסייה
המבטא , )Inequity" (צדק-אי"הממד של  שבספרות הבינלאומית מודגש גם, להדגיש

אינו , ינו מחויב המציאותאשר א, שוויון-לא רק עיקרון ערכי אלא גם ממד של אי
 ,Whitehead, Dahlgrenראה –הרחבה אודות הבדלי ההגדרות ל. צודק וניתן למניעה

2006; Kawachi, Subramanian & Almeida-Filho, 2002.  
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רכיב ראשון הוא הבסיס האסטרטגי עליו : לשלושה רכיבים עיקריים
 הרכיב השני .השוויון בבריאות- התמודדות עם אילמדיניות המתבססת 

; לממש את המדיניות הנבחרת כדי ,הוא האמצעים בהם נוקטת המדינה
 כיצד משתמשים באותם אמצעים ,והרכיב השלישי מתייחס לשאלה

בכל  . בעזרתם ממומשת המדיניות הנבחרתשיטותהומהם התהליכים ו
הישגים את ההפרק השלישי ממחיש  . של עבודה זואלה עוסק הפרק השני

  כמו גם אתגרים,אליהם הגיעו מדינות שונות בצמצום פערי הבריאות
 ניתן םהמסקנות אליהמוצגים הלקחים ו בפרק הרביעי .שעדיין נותרו להן

מתייחס גם זה פרק . להגיע על בסיס הממצאים מהמדינות השונות
על בסיס .  האם צמצום הפערים בבריאות הוא אכן יעד אפשרי,לשאלה
 , שהושגו במדינות השונות,והתוצאות  שבוצע בעבודה הנוכחית,הניתוח

מערכת הבריאות בישראל מוצגות בפרק  ל שםייחודיי ולאור מאפיינים
  .למערכת הישראליתהשלכות והמלצות  החמישי

 תוביל אשר, הנני תקווה כי עבודה זו תסייע לבניית מדיניות לאומית
, כלכלי ככלל ובמערכת הבריאות בפרט-השוויון החברתי- לצמצום אי

  .לרווחתם של כלל תושבי מדינת ישראל

  טוביה חורב
  

  2008  ספטמבר, ט"תשס ש"ערה ,יםירושל
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     פערים בבריאותלבין  כלכליים-  חברתייםקשר בין פעריםה. 1

ארגון . 3שוויון בבריאות מתועד בכתבי עת מדעיים זה זמן רב-אי
המשתקף , כי חוסר השוויון, 1978הבריאות העולמי קבע כבר בשנת 

ים לעומת אלה החי, במצב הבריאות של אנשים במדינות מפותחות
שוויון במצב הבריאות בין קבוצות -כמו גם אי, במדינות מתפתחות

, הוא בלתי קביל מבחינה פוליטית, אוכלוסייה שונות בתוך אותה מדינה
כי הבריאות מהווה זכות אנושית , הצהרה זו מדגישה. 4חברתית וכלכלית

מימושה של . בסיסית וכי ממשלות אחראיות לבריאות אוכלוסייתן
ספקה של שירותי בריאות ורווחה בה, בין השאר,  מותנהאחריותה

 Ottawa(בעקבות הצהרת אוטווה . הולמים לכל שכבות האוכלוסייה
Charter(, ידי ארגון הבריאות העולמי - על1986 שפורסמה בשנת)World 

Health Organization, 1986( ,להתמודד עם , בין השאר, אשר קראה
תח מדיניות להתמודדות עם החלו מדינות רבות לפ, פערים בבריאות

, ארגון הבריאות העולמי חזר והדגיש סוגיה זו מאוחר יותר. הבעיה
, ידי הקבוצה האירופית של הארגון-שפורסמה על, באמצעות הצהרה

כאחד מהערכים הבסיסיים ביותר של , בדבר ההכרה בשוויוניות בבריאות
שהותוו ,  היעדים21השוויון נכלל בין - הטיפול באי. מדיניות בריאות

  ).World Health Organization, 1998( של אותו ארגון 51-בכינוס ה
 הצהירו) 2000( לאחר שבאמנת ליסבון ,תנופה נוספתהנושא קיבל 

, מדינות האיחוד האירופי על נחישותן להילחם בעוני ובהדרה החברתית
בהסתמך על עקרונות שגובשו באמנת אמסטרדם , ם השוניםהעל היבטי

)Amsterdam Treaty(5.  במסמכים נוספים שיצאו לאור מאוחר יותר הוצגו
הפערים הקיימים בבריאות במדינות השונות של מדינות האיחוד 

שיש לתת , האירופי כבעיה המחייבת התייחסות והודגשה העדיפות
במסגרת תכניות לאומיות , שוויון בבריאות-להתמודדות עם אי

                                                           
 ,Chadwick:19-אמצע המאה הבח שנכתב בבריטניה "דוגמא לכך ניתן לראות בדו  3

סביב הקשר בין בריאות , 19-בר במאה ה שניטש כ,דוגמא לוויכוחראה כמו כן . 1842
 .Hamlin, 1995 :אצל ,לנושאים חברתיים

: ראה, UNICEF-ו WHO לה היו שותפים, אטה-הצהרת אלמה   4
http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_1. 

נוגעת במגוון נושאים לרבות בריאות . ה שותפות מדינות האיחוד האירופיאמנה ל   5
לפרטים אודות .  ועברה מאז מספר עדכונים1997-היא נוסחה לראשונה ב .הציבור

 http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm.  :האמנה ראה
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)European Commission, 2000; 2008( .ח "פורסם דו ימים אלה ממשב
 מהווים ציון דרך וממצאיש, עם ועדה של ארגון הבריאות העולמיטמ

 ,WHO(בהדגשת השפעתם של גורמים חברתיים על הפערים הבריאותיים 
2008 .(  

   חברתיים היבטים. א

ידי דלגרן וווייטהד - בעבר על  הוצגוהגורמים המשפיעים על הבריאות
)Dahlgren & Whitehead, 1991 (מרכזיגרעין הבנוי מ,באמצעות מודל  

 מורכבהמרכזי  הגרעין .)1 איורראה  ( המקיפים אותום מעגליוארבעה
 כגון ,נים אישייםמאפייב קשוריםה ,מגורמים המשפיעים על הבריאות

 ,גרעין המרכזיה סובב אתה ,מעגל הראשוןה .גדרגיל ומ, רקע גנטי
לגורמים  –מעגל השני ה ;סגנון חיים אישיקשורים ל הגורמיםמתייחס ל

מעגל ה ; בתוכה פועל הפרטקהילתיתהרשת החברתית והקשורים ב
לרבות נגישות  (עבודההמגורים והסביבת ללגורמים הקשורים  – שלישיה

 תרבותיים כללייםוגורמים סביבתיים ל – רביעי וה;)לשירותי בריאות
של כלכלי -המעמד החברתי כי ,ניתן לראות, למעשה .)ברמה הלאומית(

 באחד או  המצוייםבאמצעות גורמים ועל מצב בריאותשפיע עשוי להאדם 
  .  שהוזכרו לעילמעגליםארבעת היותר מ

ההתנהגות הבריאותית , תנאי המגוריםכי , במחקרים השונים נמצא
 חברתיים-היבטים פסיכוו) והשמנת יתר, תזונה, צריכת אלכוהול, עישון(
ות או דרך השפעתם על יכולים להשפיע באופן ישיר על הבריאה(

- אימכמחצית מסבירים ה ,שלושה אפיקים הם )ההתנהגות הבריאותית
   .)Van Oort, Van Lenthe & Mackenbach, 2005 ( בבריאותהשוויון

בידוד , דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון, מצבים של חרדה כרונית
ם נמצאו פוגעי, ותחושת חוסר שליטה בחיים בכלל ובעבודה בפרט, חברתי

מצבים כאלה נובעים מגורמים . בבריאות הנפשית והפיזית של האדם
החברתית ומהרקע  המושפעים מצד אחד מהסביבה, סביבתיים- חברתיים

ומצד שני הם בעלי השפעה על מצב בריאותו , התרבותי של האדם
  . )Brunner & Marmot, 2002(ונגישותו לשירותי בריאות 

סף בעל השפעה מרכזית על סביבת העבודה של הפרט היא גורם נו
המתאפיין בתובענות רבה מצד , מקום עבודה,  כך לדוגמא.הבריאות

או , )high demand–low control(המעסיק ושליטה מינימלית של המועסק 
המתאפיין בהשקעה מקסימלית של העובד לצד תגמול , מקום עבודה
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מצבים של תורמים למצבי חולי ובעיקר ל, )high cost–low gain(מינימלי 
Chronic Heart Disease )CHD( . ממצאים שונים מעידים על פערי בריאות

ניהול (בין קבוצות של בעלי תפקיד ברמות שונות של אחריות ושליטה 
 ,Marmot(אף באותה סביבת עבודה , )פקידותי וכדומה, דירוג טכני, בכיר

Siegrist, Theorell & Feeney, 2002.(ורם אף  חוסר ביטחון תעסוקתי ת
  ).WHO, 2008( גבוהים של תחלואה ותמותה יםהוא לשיעור

   המודל של דלגרן ווויטהד –  הגורמים המשפיעים על הבריאות.1 איור
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 , תועד בספרות המדעית זה מכברבריאותהלבין מצב עוני קשר בין ה

, ת כגון חסרי בי, מבחינה חברתית מּוָדריםשיעור התחלואה בקרב אנשים
 ,Shaw ( גבוה יחסית לשאר האוכלוסייה,ומהגרים עניים מובטלים

Dorling & Smith, 2002 .(בהתחלקות השוויון- איין מידת קשר בגם ה 
ההכנסה 'ת ייאורית .)Rodgers, 1979 ( תועדוחלת חייםתההכנסות ל

 ובמחקרים ,הנתמכת במחקרים השוואתיים בין מדינות שונות ,'היחסית
 Ben (מנסה להסביר קשר זה סיות שונות באותה מדינהשנערכו על אוכלו

Shlomo, White & Marmot, 1996; Kaplan, Pamuk, Lynch, Cohen & 
Balfour, 1996; Waldmann, 1992; Wilkinson, 1992( . השידגמגישה זו 

Dahlgren, G., Whitehead, M., 1993. 
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 ביחס לאחרים בחברה בה הוא חי ,של הפרטכלכלי - המעמד החברתיאת
)Low & Low, 2005( ,השפעת שעסקו ב, ניגוד לתיאוריות אחרותב, וזאת

על אף שבמהלך הדרך קמו . במונחים מוחלטיםשל הפרט רמת ההכנסה 
  . היא המקובלת כיום ,)Judge, 1995 (לגישה זו גם מתנגדים

 עיקריים שלושה נתיביםניתן להצביע על , מניתוח הספרות הרלוונטית
: ל הבריאות עכלכלי-המעמד החברתיאופן בו משפיע המסבירים את ה

 & House, Landis (לכידות חברתית והון אנושי על הבריאותההשפעה של 
Umberson, 1988; Kawachi & Kennedy, 1997; Kawachi, Kennedy & 

Glass, 1999( ;אלימותהפשיעה וה, השפעת הסביבה החברתית 
)Wilkinson, Kawachi & Kennedy, 1998( ;והשפעות ביולוגיות -

 ,Taylor (דיכאון ואורח חיים, חד ההשפעות של מתחמיווב ,חברתיות
Repetti & Seeman, 1997( .  

   ים כלכלייםהיבט. ב

אשר הדגישו את , בשנים האחרונות הופיעו בספרות המקצועית פרסומים
ועדה מטעם ארגון הבריאות . הכדאיות הכלכלית של ההשקעה בבריאות

- דיניות מקרושתיאר את הקשר בין מ, העולמי הוציאה מסמך חלוצי
 Commission(כלכלית לבריאות במדינות בעלות הכנסה נמוכה או בינונית 

on Macroeconomics and Health, 2001 .( גם במדינות המפותחות באיחוד
 ,Suhrcke(האירופי נסקרה ההשפעה של ההשקעה בבריאות על הכלכלה 

McKee, Sauto Arce, Tsolova, Mortensen, 2005 .( מחקרים אלה
התייחסו לרמת הבריאות הכללית בכל אחת מהמדינות ולא התמקדו 

   . הקיימים במדינות השונותהפעריםבעומק 
ת על תפיסת מתבססשל קידום בריאות  להיבט הכלכליההתייחסות 

   הבריאות תפיסת. הקיימים בשוק, מסוגים שונים' מוצרים'הבריאות כ
בה על כושר ההשפעה של בריאות טומדגישה את  ’capital good‘-כ

 .משק הבית ועל יעילותם של הארגונים הכלכליים/ההשתכרות של הפרט
את יחסי הגומלין בין מצב הבריאות לכושר הפריון בתעסוקה 

בילדות : ולהשתתפות בכוח העבודה ניתן להדגים בכל שלב משלבי החיים
אשר , קיימת השפעה הדדית בין מצב הבריאות ורמת ההשכלה הנרכשת

ובגיל הביניים ; על כושר ההשתכרות והפריון בעבודהתשפיע בהמשך 
על המעמד בעבודה ורמת , ההשפעה היא על ההשתתפות בכוח העבודה

הערך את  השידגמ ’consumption good‘-הבריאות כ תפיסת .השכר
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צמצום לוהארכת תוחלת חיים בבריאות טובה לשנותן הפרט הכלכלי 
הצמצום בהיקף  בגין ,ם של העלות למשקהיבטיגם   ומבליטהתחלואה

עבודה הבודקת  .קצבאות אבטלה ונכות ובהוצאות על שירותי הבריאות
להתמקד בנטל של , אם כן, שוויון אמורה-את ההיבטים הכלכליים של אי
; כלכלי נמוך- הקשורים למעמד חברתי, בריאות לקויה ומוות בטרם עת

 את ולאמוד; לבצע הערכת עלות של נטל זה מההיבטים האמורים לעיל
  . בהנהגת תכניות שיש בידן להפחית את הנטל האמור, התועלת הכלכלית

כדי להעריך את המשמעות הכלכלית של סגירת הפערים בבריאות 
לבחינת המשמעויות הכלכליות של העלאת , ניתן לבצע סימולציה

לרמה של שכבה , כלכלית נמוכה יחסית-ההישגים של שכבה חברתית
, לאחרונה בוצעה סימולציה מעין זו במחקר. leveling up –מבוססת יותר 

אשר בדק את המשמעויות הכלכליות , שנערך מטעם הקהילייה האירופית
במחקר זה ). Mackenbach, Meerding & Kunst, 2007(השוויון -של אי

, נקודת המוצא הייתה. השתמשו לצורך הסימולציה במשתנה ההשכלה
כי , כך לדוגמא נמצא. אהשקיים קשר בין רמת ההשכלה לתמותה ולתחלו

 תמותההמבטא את ההשפעה של רמת ההשכלה על , יחס השיעורים
ובהקשר של , 1.36הוא ) בהשוואה בין קבוצת השכלה גבוהה לנמוכה(

 ,Huisman( 1.45 יחס זה עומד על – הערכה עצמית של מצב הבריאות
Kunst, Andersen, Bopp, Borgan, Borrell, et al., 2004 .(מחקר ממצאי ה

 המשמעות הכלכלית capital good,-כי במונחים של בריאות כ, העלו
לגביהן בוצעה ,  מדינות אירופה25- השוויון בבריאות ב-הכוללת של אי

 הכולל של המדינות GDP- אחוז מה1.35-הוערכה בהיקף של כ, הבדיקה
אם מוסיפים לכך את ההשפעה של הבריאות כמוצר צריכה . ל"הנ

)consumption good( , המשמעות הכלכלית עומדת על שיעור גבוה עוד
  .  יותר

, המחקר הדגיש יותר את האוכלוסיות הרלוונטיות לתפוקה הלאומית
שאינן , והפחית בחשיבות התוצאות הבריאותיות בתחומים ובאוכלוסיות

האומדנים המוצגים של ההיבטים , לכאורה, לכן. רלוונטיות לגיל העבודה
לפחות בכל הקשור לבריאות כמוצר , ן בבריאותהשוויו-הכלכליים של אי

וייתכן , חסר- הערכתהם בבחינת , )consumption good(צריכה 
  . שוויון בבריאות אף גבוהה יותר-שהמשמעות הכלכלית של אי

השוויון בבריאות -לגבי המאמצים שנעשו במדינות השונות לצמצום אי
יצליחו לצמצם , נדהול ובריטניהכגון , כי במדינות,  החוקרים העריכו–

 באופן שיצמצם את העלות הכלכלית 2010את הפערים בבריאות עד 
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 הולנד אחוז ב25- ובכבריטניה אחוזים ב10-השוויון בכ-הנוכחית של אי
  ). ראה בהמשך–פרטים אודות היעדים שהציבו מדינות אלה (

קיומם של פערים במערכת הבריאות הוא בעיה , מעבר להיבט הכלכלי
נדרשת הקצאת משאבים גם אם , אשר יש להתמודד עמה, יתרמוס-ערכית
, לדוגמא. המושגת כתוצאה מהתמודדות זו, הכלכלית" תועלת"מעבר ל

לכל קבוצות , הבטחת נגישות טובה לשירותי בריאות בסיסיים
בין אם הוא מביא , היא ערך העומד בפני עצמו, האוכלוסייה ובכל אתר

ובין , שהושגה בגין נגישות זו, תלשיפור במצב הבריאות ולתועלת כלכלי
  .אם לאו

    הנמדדהשוויון-אי. ג

אולם , חברה המערביתשל המאפיין הוא כלכלי -  חברתישוויון- איאמנם 
 השוויון-אייני מתאר את 'מדד ג. שונה ממדינה למדינה עומקו

שוויון -אי (1-ל) שוויוניות גבוהה (0ערכיו נעים בין : התחלקות ההכנסותב
 4- ל  במדינות השונותהשוויון-אירמת את סווגים באמצעותו יש המ). גבוה

ברמה שת המדינות קבוצב :)Förster & Mira d’Ercole, 2005 (קבוצות
 lower( הפערים בהתחלקות ההכנסות הם הקטנים ביותר הראשונה

group( . כגון ,ואחרות צפון אירופהכוללת רבות ממדינות קבוצה זו 
לוקסמבורג , פינלנד, אוסטריה, הולנד, שוודיה, )מקום ראשון (דנמרק

 נעים בין ) מיסים ותשלומי העברהלאחר (המדדערכי אצלן , ונורווגיה
בעיקר כוללת ) middle lower group( השנייהרמה הקבוצה ב .0.27-0.236
 קנדה וכן וגרמניה, צרפת, בלגיה, כגון שוויץ ,ערב אירופהממדינות מ
רמה הקבוצה ב .0.30-0.27בין נעים  בקבוצה זוהמדד  ערכי – ואוסטרליה
אך גם את ב " וארהאנגליהכוללת את ) middle upper group (השלישית

אותן המאפיינים  המדד ערכיש ,פורטוגל ופולין, איטליה, יוון, זילנד-ניו
הקבוצה ברמה  .0.36-0.31נעים בין  וOECD-בממוצע גבוהים מן ה

 בהתחלקות השוויון- אי כוללת מדינות בהן) upper group(הרביעית 
סביב נעים עבורן ערכי המדד , טורקיה ומקסיקוכגון , גבוהההכנסות 

לשכה ה( 0.39 סביב  בשנים האחרונותנעים לבישרא מדדהערכי  .0.45
   .)2006, מרכזית לסטטיסטיקהה

                                                           
וצות מסודרות הקב. גודל משק הביתל נתבהתפלגות ההכנסה הפנויה מתוקנ מדובר   6

  .2000לפי נתוני שנת 
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 לפני  גםיני' גמדדערכי   מיוחדת למדידת כי קיימת חשיבות,יש לציין
 1950 כי בין , ידוע,כך לדוגמא. שלומי העברההתיקון באמצעות מיסוי ות

  ומאז0.3-  ל0.5-  מ,)לפני התיקון (יני' ג מדדערכי שוודיהבו  ירד1982-ל
 התיקון בגין לאחר ,שםמדד הערכי אמנם .  רק שינויים קטניםחלו

ה הכללית של מגמהאולם , היו נמוכים יותר ,תשלומי העברה ומיסים
.  גם לאחר התיקון נשמרה–לאחר מכן בתקופה ש  ויציבות1982ירידה עד 

 בוצעה בהתפלגות ההכנסות השוויון-אי שהקטנת ,המשמעות היא
 –  בכלים אחרים ממיסוי ותשלומי העברה, ככל הנראה,שוודיהב

גורמות  ה טיפול בבעיות היסודשעודדה , לאומית מדיניותתבאמצעו
 ,העלאת שיעור ההשתתפות בכוח העבודהב, כמו לדוגמא, לפערים

לעיתים  ,אכן. השכלהבהשקעה בחינוך וב והקטנת שיעור האבטלהב
 של איגודים מקצועייםנובעים מפעילותם שוק העבודה ב שינוייםה

אולם בכל , של הממשלהמפעילות ישירה  ולאו דווקא ,ומעסיקים גדולים
יכולים לווסת את נכונה המקרים המדיניות הממשלתית ורגולציה 

  .תמריצים העומדים בבסיס פעילותםשל גורמים אלה ואת ה עוצמתם
  בבריאותהשוויון- אי כך גם , בהתחלקות ההכנסותהשוויון-איכמו 
. אולם עומק הפער משתנה ממדינה למדינה, בכל המדינותה מתגל

 גבוהההנמוכה ל לא רק בין שכבת ההכנסה כלל-בדרךהפערים קיימים 
 ,ים קו מגמה אלא גם בין בעלי הכנסות בינוניות לשאר ולמעשה קי,ביותר

. קבוצות ההכנסהכל שזווית השיפוע שלו ממחישה את עומק הפער בין 
  . )WHO, 2008(זווית השיפוע משתנה ממדינה למדינה 

 הכלכלי מצומצם יחסית השוויון-איחברות בהן ב כי ,חקרים מצאומ
שיעורי התמותה הכללית נמוכים יחסית ,  גבוההחברתיתהלכידות הו

באותו מחקר נעשה  .)Wilkinson, 1996 (וויוניותפחות ש, למדינות אחרות
 כי בכל הקשור ,לפיו נמצא, Relative Index of Inequality (RII)-שימוש ב

כלכליות -להערכה עצמית של מצב בריאות בקרב נשים משכבות חברתיות
מדד נמוכים ה ערכי ,שוודיהוהולנד , פינלנד, גרמניהבמדינות כגון , שונות

שנמצא יתרון , עוד ראוי לציין .7)וויוניות גבוהה יותרמעיד על ש(יחסית 
מדינות בעלות מערכת רווחה מפותחת ל 'תוצאה הבריאותית'ב מסוים

 & Chung (דמוקרטית- מדינות בעלות השקפת עולם סוציאללובעיקר 
Muntaner, 2007(. 

                                                           
  .'מדדים ושיטות מדידה'פרק בראה בהמשך  ,RII-מדד ה אודות  נוספיםפרטיםל   7
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   כי, התברר במדינות האיחוד האירופי שפורסם לאחרונהמחקר ב
 ומתמיד, לאחר הלידה מיד  תינוקותאצל מתגלה  בבריאותשוויון-אי

 Mackenbach, Meerding(  בכל קבוצות הגיל,שנים שלאחר מכןבמהלך ה
& Kunst, 2007 .( חברתיותלודים משכבות יישיעור גבוה יחסית של -

, ממשקל לידה נמוך יחסית סובל, וטרם זמנ  נמוכות נולדכלכליות
לא רק שתוחלת החיים . יתומשיעור תמותה גבוה יחס, ממומים מולדים

אלא שבמשך , כלכליות נמוכות קצרה יותר-שכבות חברתיותשל יוצאי 
עומקו  כי ,כמו כן נמצא. נכותמשנות חייהם הם סובלים יותר מתחלואה ו

 בכל הקשור , לדוגמא,כך . משתנה בין קבוצות גיל שונותהשוויון-אישל 
 הפערים ,rate ratios(8 (השיעוריםבמונחים של יחס  , היחסיהשוויון-איל

  אולם במונחים. ולאחר מכן יורדים40-30סימום בגיל קמגיעים למ
 ככל שעולים ,ה מתמדתיי נמצא במגמת עלהשוויון-אי 9מוחלטים

  . 90-80 בגיל ומגיע לשיאו, בקבוצות הגיל
ברבות ממדינות  .שוויון-איגם בשיעורי התמותה בטרם עת מתגלה 

, 64-30 בני ,בגיל העבודהתה בקרב גברים  כי הסיכוי לתמו,אירופה נמצא
 בהשוואה  אחוז150-50-  נמוכות גדול בכלכליות- חברתיותמשכבות 
גם לפי רמת . נשים בגיל זה נמוכים יותרההפערים בקרב . לאחרים

 שבוצעו ,מספר מחקריםהראו , כך לדוגמא .פעריםהשכלה נמצאו 
ורי תמותה בכל הקשור לשיעכי , התשעיםבמחצית הראשונה של שנות 

, הנבדלים ביניהם ברמת ההשכלה ומעלה 45בקרב גברים בקבוצת גיל 
 –טליה יא: כדלקמןהוא  , בין השכבה הגבוהה לנמוכהשיעוריםיחס ה

 – ואוסטריה 1.36 –נורווגיה , 1.35 –אנגליה , 1.33 –פינלנד ושווייץ , 1.22
1.43 )Mackenbach, 2007()  2ראה איור( .  

                                                           
 כלכלית-חברתית שיעורי תחלואה או תמותה בין השכבה המבטא את היחס של   8

  .הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר
  .מוחלטיםל במונחים "תחשיב המשקף את הפרשי השיעורים הנ   9
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איור 2: יחס השיעורים (rate ratios) בשיעורי תמותה בקרב 
גברים בגיל 45 ומעלה, הנבדלים ביניהם בהשכלה

1.22

1.33

1.33

1.35

1.36

1.43

איטליה

פינלנד

שווייץ

אנגליה

נורווגיה

אוסטריה

  
לפי השכלה או (חיים בלידה בין השכבה המבוססת בדלים בתוחלת הה

גברים אצל שנים  6-4 שבין ים בטווח נע,שכבה הנמוכהלבין ה ,)תעסוקה
גם בכל הקשור . 10 ובמדינות רבות הפערים גדליםנשיםשנים אצל  4-2-ו

כאשר , פערים משמעותיים ביותרלהתנהגויות מסכנות בריאות נמצאו 
עותית ביותר להסבר הפערים ראשונה ומשמעישון מהווה סיבה ה

 ,Jha, Peto, Zatonski, Boreham, Jarvis & Lopez (תעבתמותה בטרם 
2006; Mackenbach, Huisman, Andersen, Bopp, Borgan, Borrell, et al., 

מההבדלים בתמותה בקרב גברים אחוז  20- מסביר כעישון  .)2004
ותיים בין המדינות  הבדלים משמעקיימים, אולם. במדינות מערב אירופה

מהתמותה בטרם   אחוז30מסביר מעל עישון  הבאנגליה,  לדוגמאך כ–שם 
  . )Mackenbach, 2007 ( אחוז20-  פחות מבדנמרקעת ואילו 

                                                           
גדל הפער בתוחלת החיים בלידה בקרב  התשעים לשנותהשבעים בין שנות , לדוגמא   10

   . שנים8- ל5.4-ילס מואנגליה וגברים ב
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תוחלת החיים אלא גם בהשוויון מתגלה לא רק בשיעורי התמותה ו-אי
במחקרים שבוצעו במדינות שונות במחצית . בשכיחות מחלות שונות

, של שנות התשעים נמצאו פערים משמעותיים בין קבוצות הכנסההשנייה 
בכל הקשור , לדוגמא. בכל הקשור להערכה עצמית של מצב הבריאות

    להבדלים בהערכה העצמית של מצב הבריאות בין גברים בקבוצת גיל
נמצא כי יחס השיעורים בין השכבה ,  בעלי השכלה לחסרי השכלה69-25

 –נורווגיה , 2.24 – צרפת, 2.16 – דנמרק: מןהגבוהה לנמוכה היה כדלק
כל הערכים נמצאו . 3.08 – אנגליה ו2.81 –הולנד , 2.37 – שוודיה 2.30,

    ).3ראה איור  (11מובהקים סטטיסטית
  

                                                           
 ,מדינותין ההגדרות בהבדלים ב כי עקב שיטות שונות באיסוף החומרים ו,יש להדגיש  11

הצגת . בין מדינות השוויון- של איהשוואה כמותית יש לנקוט זהירות בביצוע 
 הלא נועדהיא הממצאים באופן זה באה להדגים את עומק הפער במדינות השונות ו

   .ןתולדרג א

איור 3: יחס השיעורים (rate ratios) בין קבוצות אוכלוסייה 
שהגדירו את מצב בריאותן כנמוך מ'טוב'

2.16

2.24

2.3

2.37

2.81

3.08

דנמרק

צרפת

נורווגיה

שבדיה

הולנד

אנגליה
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הגורמות לפגיעה מחלות שכיחות של  בכל הקשור ל, בולטהשוויון-אי
 זו נמצאה קבוצה( כגון מחלות לב וכלי דם ,תפקודית זמנית או קבועה

, שבץ מוחיכמו גם , ) בתמותההשוויון- איכמסביר המשמעותי ביותר ל
, מחלת ריאה חסימתית כרונית, דלקות פרקים, כיב קיבה, סוכרת

 בכל כלכליות-חברתיותמצאו הבדלים בין שכבות נ לא ,מאידך. ומיגרנות
 – תחלואת נפשבמחלות עור וכן , מחלות כליה, הקשור לשיעורי סרטן

 פועל במרבית השוויון-אי. שיעורי התאבדות והפרעות נוירוטיות ,לרבות
 שנמצאה ,התופעה היחידהלהוציא , המקרים לרעת השכבות החלשות

 –בשיעורים גבוהים יחסית בקרב אוכלוסייה ממעמד חברתי גבוה 
  . 12אלרגיה

האיחוד האירופי יצא  , במערכות הבריאותהשוויון-אי על רקע
אף  בבריאות והשוויון- איהתמודדות עם בקריאה לבנות אסטרטגיה ל

במדינות   קווים מנחים לדרכי התמודדות עם פערי הבריאותהתווה
 ,כאמור .)European Commission, 2002 (החברות בקהילה האירופית

). WHO, 2008(במסמך משלו יצא לאחרונה גם ארגון הבריאות העולמי 
גם וטאת מב מחויבות המתמשכת להתמודד עם הפערים בבריאותה

 ;European Commission, 2005(של האיחוד האירופי  במסמכים נוספים
 השוויון- אימשתקפת בתכניות פעולה לצמצום וכמו כן היא ; )2008

 ,מעבר לפעילות.  כיום במרבית מדינות המערבנוהגותה, בבריאות
קיים בתחום זה גם שיתוף פעולה בין , המתקיימת במדינות השונות עצמן

13המדינות

                                                           
 ידועים והימצאות בקרבת חיות בית מיזוג אווירהמאופיינת ב ,סביבת המגורים   12

  . לשיעורי אלרגיה גבוהיםהסברים אפשרייםכ
 בין 2005 שנערך בשנת , עליו הוצהר במפגש באמסטרדם,לדוגמא שיתוף הפעולה   13

שהסתיים , ספרד ואנגליה, פורטוגל, שוודיה, בלגיה, שרי הבריאות של גרמניה
 . הרואה בסגירת פערים חשיבות עליונה,וח הצהרה משותפתבניס
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    במדינות נבחרותבריאות בשוויוןה-איהתמודדות עם  .2
  

, ידי מדינות וארגונים שונים מציגים-פרסומים שהופצו במהלך השנים על
. השוויון בבריאות- שנועדו להשפיע על אי,פעילויות מגוון , במקרים רבים

במסגרת העבודה .  מאפשרת השוואה והפקת לקחיםאיננהכזו  הצגה
 החומר ועיבודו למתכונת המאפשרת להציג את הנוכחית בוצע איסוף

תוך הפרדה בין הבסיס ,  ההתמודדות של המדינות הנבחרותדרכי
לבין , השוויון בבריאות-  עליו נשענת המדיניות לצמצום אי,האסטרטגי
. ברמה הלאומית  אשר בעזרתם מיושמת המדיניות הנבחרת,האמצעים

ים לידי ביטוי את  המביא,בהמשך יוצגו גם תהליכים ושיטות עבודה
.  הלכה למעשה, יישום המדיניותאת האמצעים שנבחרו ומאפשרים 

- עליו מבוססת מדיניות ההתמודדות עם אי,הבסיס האסטרטגיבניתוח 
מידת שיתוף ,  יודגשו הגישה האסטרטגית הננקטת,השוויון בבריאות

והעמדה של מדינות שונות , השונים' שחקנים'בין ה הפעולה האסטרטגי
 ,האמצעים בניתוח .השוויון בבריאות- סוגיית היעדים לצמצום אי פילכ

אופן ההפעלה , בתמריצים, יודגשו השימוש בחקיקה, בהם נעזרת המדינה
תהליכים  אשר ל.צורך בשינוי מבניה/והאפשרות, "סוכני שינוי"של 

כאן הושם  – השוויון- בהם נוקטות מדינות שונות לצמצום אי,שיטותלו
שיטות המדידה , מוקדי התערבות, כלוסיית היעדהגדרת או דגש על

כמו גם איסוף  ,וכן האופן בו מבוצע הניטור של הפערים, ובחירת המדדים
  . והפצת המידע הרלוונטי

  היבטים אסטרטגיים. א

     בבריאותהשוויון-אית לסוגיית סטרטגיגישה א )1

  גישות עיקריות מאפיינות את ההתערבות לצמצום פערים בבריאותשלוש
)McKinlay, 1979; McKinlay & Marceau, 2000(: ראשונה הגישה ה

ביאה לידי מ גישה זו. )'במעלה הזרם'( ’upstream approach‘ נקראת
בין , נקבעת ברמה הלאומית ומשפיעהה, ביטוי מדיניות חברתית כוללת

  רמת הבריאות המשפיעים על " הגורמים החברתיים"על גם , השאר
)social determinants of health( ,רמת ההכנסה , כגון תנאי המחייה

כי , ההנחה היא. ושיעור ההשתתפות של שכבות חלשות בכוח העבודה
. ביא גם לצמצום פערים בבריאותעשויה לההתמודדות מוצלחת בגזרה זו 

 ,)’midstream approach‘(' אמצע הזרם'על  פועלת הגישה השנייה
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במערכת הבריאות  – נמוכים יותר בהיררכיהגורמים באמצעות 
 – 'במורד הזרם' – ’downstream approach‘, לישיתוהגישה הש; בקהילהו

, בגורמי סיכון התנהגותיים כלל-בדרךפועלת על הפרט ומתמקדת 
 ,Mackenbach, Bakker, (eds.)(המובילים לתחלואה ולתמותה מוגברת 

2002 .(  
בכל , להמסוגלות להתמודד במקבי, לכאורה קיים יתרון למערכות

כך ). upstream(השוויון - עם ביטויו השונים של אי, תחומי הרווחה
 לא גדל בין שוודיה ובפינלנד בבבריאותהשוויון -כי אי, לדוגמא נמצא

זאת .  למרות המשבר הכלכלי שפקד מדינות אלה1990-1980השנים 
 במדינות אלה הצליחו למנוע בקרב הביטחון הסוציאלישמערכות , מאחר

שהיו עלולות לנבוע ,  חלשות חלק מהתוצאות הבריאותיותאוכלוסיות
  ). Mackenbach, 2006(ממשבר זה 

מחוץ למערכת מצוי רובם ש,  בחרו להתמקד בגורמי תחלואהשוודיםה
; השתתפות בתעסוקה ומעורבות בחברה – )Agren, 2003(הבריאות 

שיפור הזדמנויות ותנאי התפתחות של ; ביטחון כלכלי והבטחת הכנסה
; השקעה בבריאות סביבתית; השקעה בבריאות בתעסוקה; דים ונועריל

הגדלת שיעור העוסקים בפעילות ; מניעה בהקשר להתנהגות מינית
, והפחתת השימוש בטבק; ביטחון תזונתי ותזונה נכונה, גופנית

 בנושאים  השוודיםיםעלובמקביל פ .בסמים ובהימורים, באלכוהול
ידום בריאות ושירותי בריאות  קכגון, הקשורים למערכת הבריאות

מחוץ שלהם הופנה אולם הדגש העיקרי , ומניעת מחלות זיהומיות
  .למערכת זו

 קטנים בהשוואה למדינות שוודיהכלכליים ב-הפערים החברתיים
והשוודים רואים בכך הסבר לפערים קטנים יחסית גם במערכת , אחרות

סגרת כללית מדיניות בריאות הציבור שם מתווה מ, לפיכך. הבריאות
, מטעם הממשל המרכזי, תוך הקצאה של מימון מצומצם יחסית, ביותר

גישה זו דוגלת בהטמעה ובפרסום . השוויון בבריאות- לנושא צמצום אי
שפעולות אלה ) שלגרסתם הוכיחה את עצמה(בהנחה , שוויון-של מדדי אי

 –) לא רק משרד הבריאות(מעורבות של גופים ממשלתיים אחרים יניעו 
 להירתם –ו גם גורמים בממשל המקומי ובארגוני המגזר השלישי כמ

תוך מתן אוטונומיה לגופים אלה לבחור את דרכי (לסגירת הפערים 
  ). Swedish National Institute of Public Health, 2005) (ההתמודדות

 נבחרו מספר ערוצי פינלנדבבמסגרת תכנית הפעולה הלאומית 
 'במעלה הזרם'ה אסטרטגית הפועלת משלבים בין גישה, התערבות
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)upstream approach (הזרםאמצע 'וגישה הפועלת ב') midstream 
approach(. ם חברתיים התורמים גורמי הטיפול בהדגש הושם על

 השקעה בתעסוקה ברשויות מקומיות ומניעת הדרה – לבריאות לקויה
עת שילוב מערכת הבריאות בתכניות התערבות למניעל וכן , חברתית

  . השימוש באלכוהול וטבק
הסוקר את הפערים בבריאות ואת  ,זילנד-ניולאחרונה יצא מסמך ב

ומציע דרכים יעילות להתמודדות עם הפערים השונים , גורמיהם
)Ministry of Health, New Zealand, 2004 .( גישה  נוסף נפרסהגם במסמך

 אזורית , לאומית–רמות שונות של התערבות משלבת בין ה ,אסטרטגית
 4וכן בין  )Ministry of Health, New Zealand, 2000; 2002a(ומקומית 

התערבות ברמה ) 1 (:המכוונות לאוכלוסיות חלשות, רמות של התערבות
 המשפיעים ,כלכליים ותרבותיים, השקעה בהיבטים חברתייםב, המבנית

כגון , ה של מערכת הבריאותתשליטלאך מצויים מחוץ , על הבריאות
השקעה ב, התערבות ברמת ביניים) 2(; טחון סוציאלייתעסוקה וב, ךחינו

כגון שיפור , פסיכולוגיות והתנהגותיות על הבריאות, בתשתיות פיזיות
 לשיפור ידי תכניות-על ספר-בבתי וסביבת העבודהב, בתנאי מגורים

, התערבות לשיפור מצבי בריאות ומניעת מחלות ונכות) 3(; מיומנויות
 לצרכים של ם התאמתידי-על, בריאותהירותי לש תבהגדלת הנגישו

התערבות לצמצום ) 4( ;קיימיםאוכלוסיות שונות והסרת חסמים 
 הפחתת ההשפעה של נכות וחולי על המעמד –מצבי חולי בההשפעה 
שיפור הזדמנויות בתעסוקה לאנשים עם ידי - עלכגון , כלכלי- החברתי

  .יתלמינימה בטחת הכנסהקצבאות נכות ו, מוגבלויות
 החלה בפיתוח אסטרטגיה להתמודדות עם הפערים בבריאות אנגליה

היא כללה בין תשע המטרות האסטרטגיות גם מיפוי של . 1997-כבר ב
 יםהשונ אופן הקצאת המשאבים הפיזיים של שירותי הבריאות במחוזות

בהמשך .  סטנדרט נגישות לשירותי בריאות הולמיםה שלופעלה לבניי
. הכוללת יעדים כמותיים לצמצום הפערים, מפורטת תכנית פעולה הוכנה

כך . 'הזרם'גם כאן מדובר בגישה משולבת הפועלת במעלה ובמורד 
- שבירת מעגל אי : היואנגליהבלדוגמא תחומי ההתערבות שהוגדרו 

, ידי הקלות מס-באמצעות מדיניות להפחתת העוני על, השוויון בבריאות
בהפחתת הריונות של בנות , בקידום החינוך לילדים משכבות מצוקה

. 'מעלה הזרם'בממקדים את ההתערבות ה ,ותחומים נוספים העשרה
התמודד מיועדים לה ,אולם לצידם הוגדרו שם תחומי התערבות נוספים

וכן  ,הנגשת שירותי הבריאות הציבוריים ;עם גורמי התמותה העיקריים
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מרכיבי בצעדים לשיקום שכונות ואזורי מצוקה ב, חיזוק קהילות חלשות
 כל אלה – ובביטחון אישי ובריאות, בחינוך, במניעת פשע ואלימות, הדיור

  .'אמצע הזרם'באמצעות מערכות מקומיות וקהילתיות המאפיינות את 
ה המשלבת בעוד שברוב מדינות אירופה ניתן למצוא מרכיבים של גיש

השקפת  מתאפיינת בהברית-ארצות', אמצע הזרם'ל' מעלה הזרם'בין 
תוך שילוב , (’downstream‘) 'מורד הזרם'בעיקר במתמקדת  ה,עולם

בעיקר ממוקדת מדיניות זו . 'אמצע הזרם' אלמנטים המאפיינים את
על פי  .בצעדים לשינוי התנהגות בקרב צרכני הבריאות ונותני השירות

התורמים לקיומם של פערים , את המשתניםהשקפתם ניתן לחלק 
  : בתחומה של מערכת הבריאותכלולות אשר , בבריאות לשלוש רמות

הקשורות , חוסר היענות לטיפול/כגון היענות, תנים ברמת המטופלמש) 1(
, כגון אופן תגמול הרופאים, גורמים ברמת המערכת) 2(; למוצא אתני
משתנים הקשורים לתהליך ) 3(-  ו;שיטת אספקת השירות, כיסוי ביטוחי
 Institute of (צד מטפל מת כגון שינוי הגישה הסטריאוטיפי,הגשת הטיפול

Medicine, 2003a( .  
 ביישום תכנית מקיפה לצמצום פערים 1998- החלו כבר ב צרפתב

המיושמת ברמה המקומית במחוזות , לרבות פערי בריאות, חברתיים
להבטחת נגישות לשירותי החוקי הבסיס . PRAPS(14(השונים של המדינה 

 – CMU(כלכליים , במונחים של הקטנת חסמים פיזיים נקבע בריאות
Couverture Maladie Universelle(15 , ופסיכולוגיים) לדוגמא תכניתPASS 

דגש ניתן להפחתת סיכונים ולעידוד מניעה באזורי ה. 16)החולים- בבתי
חינוך , באמצעות תכניות בתחומים של מניעת שימוש בסמים, מצוקה
דגש על  ייםקעוד . 17חינוך ותמיכה להורים צעירים ועוד, HIVמניעת , מיני

                                                           
 להבטחת נגישות לשירותי בריאות ומניעה –תכנית המיושמת ברמה המקומית    14

 Programmes régionaux d’accès aux soinsלאוכלוסיות חלשות) ראשונית ושניונית(
(Regional programme for access to prevention and treatment services).  

15  Universal Health Coverage. Law, No. 99-641, dated July 27th, 1999.  
, ללא תשלום, להבטחת נגישותמיועדת  Healthcare Access Offices התכנית  16

– חולים-ידי מומחים בבתי-לאוכלוסיות חלשות לשירותי אשפוז וייעוץ על
Permanences d’accès aux soins de santé (All-day Healthcare Centres) . נושא זה

 בנושא – R.710-2-1בעיקר סעיף , The Public Health Code :ראה. קיקהמעוגן בח
  . תוכן התיעוד הרפואי

 Ministry of Employment and:להרחבה בנושא מערכת הבריאות בצרפת ראה   17
Solidarity, France. 2002. 

 http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/hcsp/hc001521.pdf   
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אפשרות  הנבדקהאולם בתוך גישה זו , )'אמצע הזרם'(מערכת הבריאות 
המדגישה הקצאה של משאבים פיסיים ', איסטרומנטלית'לשלב בין גישה 

, בה הדגש מושם על תהליכים', תהליכית'לבין גישה , למערכת הבריאות
 תוך מעורבות של מקבלי ונותני שירותי בריאות,  זוהמאפיינים מערכת

 בהגדרת עדיפויות ובקביעת תכנית התערבות מותאמת לאוכלוסיות
)Bellanger and Jourdain, 2004( .שהגישה השנייה , באופן כללי הוכח שם

פעילותו של . יעילה יותר בצמצום פערים בבריאות בין אזורים גיאוגרפיים
.  דוגמא לגישה זוהומהו – INPES( 18 (הארגון לקידום בריאות ומניעה

נועדה , 2002מכוח החוק שנחקק במרץ , צרפתבזה  של ארגון הקמתו
להתמודד עם זכויות המטופלים במערכות בריאות ואיכות הטיפול 

: הארגון הצהיר כי הוא מתמודד עם הפערים בשני מישורים. הרפואי
לרבות , ופיתוח תשתיות) Health determinants(השקעה בגורמי בריאות 

  . ורשתות תמיכה באוכלוסיות חלשות, ייםחינוך לנותני שירותים רפוא
שננקטת הלאומית במרבית המדינות האסטרטגיה נמצא אם כן ש

 'אמצע הזרם'ו' מעלה' משלבת בין גישתלצמצום פערים בבריאות 
)midstream and upstream approach( . ההבדל העיקרי הוא בדגש הניתן

פעילות   עלכשבמודל הנורדי הדגש העיקרי מושם, לכל אחת מהגישות
  . 'מעלה הזרם'ב

   אסטרטגישיתוף פעולה) 2

שקיימת הכרה בכך , מסקירת ניירות עמדה במדינות שונות עולה
כלכליים משפיעים על הפערים גם במערכת - שהפערים החברתיים

, בשיתוף פעולה אופקי מותניתבהתמודדות עמם ההצלחה ולכן , הבריאות
 בין משרדי הממשלהטגי  ושיתוף פעולה אסטרשילוב כוחותהמתבטא ב

ניתנת למדידה ה , פעולה מגובשתתכניתהכנת וב) כולל משרד האוצר(
  . בתפקיד מפתחמשרד הבריאותתוך הצבת , ולמעקב

 משרד הבריאות אמנם מוביל את המהלך אבל בריטית הבתכנית
 משרדים ממשלתיים שונים וכוללת יעדים 12- התכנית משותפת ל

התכנית כוללת ). Department of Health, U.K., 2003(שהוכתבו להם 
, סיוע למשפחות: פעולה והקצאת משאבים לארבעה נושאים עיקריים

השקעה במניעת מחלות ; מעורבות אישית וקהילתית; אימהות וילדים

                                                           
18   Institut National de Prevention et d'education pour la sante.  
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הערכה וטיפול בגורמים המצויים מחוץ וכן ; ובאספקת טיפול יעיל
  . 19למערכת הבריאות

הדאגה ניתן להציג את  אנגליהבמשרדי - לשיתוף פעולה ביןדוגמאכ
 המשרדים 12-  בתחום זה הוגדרו יעדים לכל אחד מ–ילדים ללמשפחות ו

שיפור הזדמנויות חינוכיות ; בריאות האם והילד: בשלושה תחומי פעולה
מניעה ותמיכה (והתמודדות עם הריון בקרב בנות עשרה ; לילדים ונוער

יתוף פעולה בין ששם נוצר ל "בכל התחומים הנ). באימהות צעירות
  . מקומייםה  המעורבים ובינם לבין הגורמיםממשלתייםהגורמים ה

 קיים הסכם לשיתוף פעולה בתחום בריאות הציבור ולהקניית הולנדב
עליו חתומים מספר , עדיפות עליונה למאבק לצמצום פערים בבריאות

-שיתופי פעולה בין. 20וארגוני בריאות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה
שם , )Government of Denmark, 2002 (דנמרקדיים קיימים גם במשר

 משרדי ממשלה 11בשיתוף פעולה בין  פועלת התכנית לבריאות הציבור
שם הגורם המוביל הוא משרד הרווחה החברתית  ,פינלנד ב;שונים

 שהקים ועדה מייעצת לבריאות הציבור בה חברים נציגים של ,והבריאות
המגזר השלישי ומכוני מחקר , ריאותארגוני ב, הממשל המקומי

)TEROKA(,צפון אירלנדב ו )Ministry of Health, Social Services and 
Public Safety, 2002(. 

   כמותיים לצמצום פערים בבריאותקביעת יעדים) 3

לצמצום פערים בבריאות החל ) ברי מדידה(כמותיים השימוש ביעדים 
 על 1985מליץ לראשונה בשנת שה, בפרסום של ארגון הבריאות העולמי

הנושא הועלה . 21 אחוז25- השוויון בבריאות ב-יעד כמותי של צמצום אי
שם הוכרז שנית על , 2000ידי הארגון במסגרת היעדים לשנת - שנית על

לא כל המדינות נענו לאתגר ואף ספק אם היה , אולם. )WHO, 1998 (היעד
ע יעדים כמותיים עצם השאלה אם לקבו, כפי שניווכח בהמשך. ריאלי

                                                           
 Office of the:שותפים למאמץ ניתן למנות אתה ,ממשלתייםהמשרדים ן הבי   19

Deputy Prime Minister; the Cabinet Office; HM Treasury; the Home Office; and 
the Departments for - Trade and Industry, Work and Pensions, Transport, 
Environment, Food and Rural Affairs, Culture, Media and Sport, Education and 

Skills, Constitutional Affairs . להלןראהDepartment of Health, UK Government, 
2003.  

20   National Contract on Public Health. Declaration of Intent to Co-Operate.  
  .World Health Organization, 1985 :ראה. Health for Allבמסגרת הפרויקט    21
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לאחר . היא החלטה אסטרטגית ולגביה אימצו המדינות גישות שונות
תחומים לגביהם הלהחליט על שהחלטה שכזו מתקבלת קיים צורך 

ניתן להתמקד בפיתוח תשתיות של מערכת הבריאות . ייקבעו היעדים
בתהליכים ;  של השירות הרפואי בתאי שטח בעיתייםוובהגברת זמינות

,  כגון חיסונים,את הפעילות המתרחשת במערכת הבריאותהמאפיינים 
והתנהגות מונעת ומקדמת , שימוש בשירותי בריאות, חינוך לבריאות

או תמותה בקרב /צמצום שיעורי תחלואה ו(יעדי תוצאה באו ; בריאות
שגם כאשר היעדים מבוטאים באמצעות מדדי , מובן). אוכלוסיות חלשות

לשיפור תשתיות ולייעול לעיתים נות  מוכוו התערבותתכניות, תוצאה
מתוך , הפועלים בקרב אוכלוסיות חלשות, תהליכים של שירותי הבריאות

 גם נבחרים כלל-בדרךהנחה שאלה ישפיעו על התוצאה הבריאותית ולכן 
ניטור תקופתי של משתנים שעשויים שם ל ,של תהליכיםמדדים כמותיים 

   .שנקבעותוצאה לסייע בהתקדמות לעבר יעדי 
לדוגמא נקבעו יעדים כמותיים ברורים יותר  הולנדבבריטניה וב

). Judge, Platt, Costongs & Jurczak, 2006(בהשוואה למדינות אחרות 
 לצמצם – 2010על להשגה עד  שני יעדי 2001 בשנת נקבעו,  למשלאנגליהב

בין קבוצת ,  אחוזים את הפער בתוחלת חיים בלידה10-לפחות ב
ממוצע בין הל', ראש חץ'שהוגדרו כ, כלכלית- חברתיתהיישובים החלשים 
 אחוזים את הפער בשיעור 10-וכן לצמצם לפחות ב; הכללי באוכלוסייה
, בין קבוצות עובדי כפיים ומקצועות הצווארון הכחול, תמותת תינוקות

ממוצע נקודת הייחוס היא  (לבין השיעור הממוצע בכלל האוכלוסייה
1997-1995( .  

יעדי משנה וכן  תחומים לגביהם הוגדרו 13נגליה אב בהמשך נקבעו
אשר משקפים את , רמה הלאומיתומעקב במדדים מפורטים לניטור 

משפיעים במישרין או ההתקדמות לקראת השגת יעדי העל שהוצבו ו
כלכלי - החברתי השוויון- וכמובן על איבריאות השוויון ב-בעקיפין על אי

; פשיעה; חינוך; דיור; י תעסוקה ועונ:התחומים שהוגדרו הם. בכלל
, עישון, לרבות תזונה, סגנון חיים; פיתוח קהילתי; מפגעים סביבתיים
; תאונות; נגישות לשירותי בריאות ושירותי רווחה; ופעילות גופנית
התמודדות עם גורמי ו; קשישים; בריאות האם והילד; בריאות הנפש

 בכל אחד מהתחומים קיימת סדרה של מדדים. תמותה עיקריים
תמותה ממחלות כלי דם ,  נגישות לרפואה ראשוניתלרבות(ספציפיים 

, עישון, 65יל גחיסונים מעל ,  באזורים חלשים75וסרטן מתחת לגיל 
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שנקבעו מדדים וליעדי משנה דוגמא ללהלן ). פעילות גופנית בקרב ילדים
  :22שם
צווארון כחול (הפער בשיעור תמותת תינוקות בין בעלי מקצועות  •

, כאמור (2010  אחוזים עד10- יצומצם ב–אר האוכלוסייה לש) בעיקר
 .)1997-1995בהשוואה לממוצע 

כהגדרתו  ('ראש החץ'הפער בתוחלת החיים בלידה בין הרשויות ב •
 .2010 אחוזים עד 10- יצומצם ב–לממוצע הכללי באוכלוסייה , )להלן

 יוקטן – 75ומשבץ מוחי לפני גיל , שיעור התמותה הכללי מהתקפי לב •
בשיעורי התמותה ,  אחוז הפער40- וכן יצומצם ב, 2010 אחוז עד 40-ב
 . לממוצע הכללי'ראש החץ'בין רשויות מקומיות ב, ל"הנ

 אחוז עד 20-  יוקטן ב– 75שיעור התמותה הכללי מסרטן לפני גיל  •
ראש ' אחוזים בין רשויות מקומיות ב6- במקביל לצמצום הפער ב, 2010
 . לממוצע הכללי'החץ

 21- הפחתת שיעור המעשנים ל–התנהגויות מסכנות בריאות טיפול ב •
תוך צמצום הפער בין עובדי צווארון , 2010אחוז מהאוכלוסייה עד 

בקרב עובדי צווארון כחול השיעור לא (לאחרים ) עבודת כפיים(כחול 
 ).  אחוז26יעלה על 

יתר בקרב ה השמנת יעצירת הגידול השנתי בשיעור –השמנת יתר  •
 .2010עד  11לגיל ילדים מתחת 

 עדים הנוגעים לנגישות לשירותי בריאות ונקבעוי אנגליהעוד קיימים ב
  .לרבות משכי המתנה ועוד, סטנדרטים של זמינות השירות

  בתחום צמצום מדידה -  יעדים כמותיים ברי הציבוגם מדינות נוספות
 היעד שהוצב היה הארכת – הולנדב,  לדוגמא.השוויון בבריאות-אי

כך שהפער בינן לבין האחרים יצומצם , ים בקרב מעוטי הכנסהתוחלת חי
קיימת התייחסות , כמו כן).  שנים3העומד על ( אחוז לעומת הקיים 25-ב

יש להדגיש כי תכנית , עם זאת). 2020יעדים עד שנת  (גיאוגרפייםלפערים 
אשר כללה יעדים כמותיים ספציפיים , 2001פעולה שהוצעה שם בשנת 

 הוצבו יעדים פינלנדב;  בקשיים פוליטיים ולא אומצהנתקלה, נוספים
. יעדים אלה הושגו. 1987כמותיים לצמצום פערים בבריאות כבר בשנת 

גישה אשר ', התרכז במעשים ולא במספרים'בשלב מאוחר יותר הוחלט ל

                                                           
 : בדוגמא להגדרות מפורטות של יעדים אלה ואחרים ראה   22

http://www.dh.gov.uk/dr_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documen
ts/digitalasset/dh_4086919.pdf   
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 נקבע מחדש 2001אולם בשנת , 2001-1993הייתה דומיננטית בין השנים 
בקרב שחקני ההשתתפות בתהליך זה יוצרת תוך הבנה שעצם , יעד כמותי

מחויבות לפעילות שנועדה לצמצם פערים , מערכת הבריאות ומחוצה לה
 התייחס לצמצום הפער בשיעור 2015היעד שנקבע שם לשנת . בבריאות

בהשכלה ובהכנסה בשיעור , התמותה בין קבוצות הנבדלות ביניהן במגדר
: כגון, 2010דים לשנת  נקבעו יעאירלנדב. 2001 אחוז לעומת 20של 

גידולים ממאירים , ממחלות כלי דם(הקטנת הפער בשיעור התמותה 
בין קבוצת הכנסה נמוכה ביותר ,  אחוזים10-בגיל צעיר ב) ותאונות

וכן ;  אחוזים10-הקטנת הפער במשקל לידה נמוך ב; לגבוהה ביותר
בין האוכלוסייה , הקטנה לכדי מחצית של הפער בתוחלת החיים בלידה

עוד . ממוצע הכלליבין ה לכלכלית-חברתיתבאזורים הנמוכים ביותר 
, גיאוגרפייםנקבעו יעדים נוספים לצמצום פערים בבריאות בין אזורים 

לדוגמא צמצום הפער בשיעור . בין מיעוטים אתניים ובין קבוצות הכנסה
וכן ,  אחוז20-התחלואה הכרונית בין חמישון ההכנסה התחתון לעליון ב

 בדגש רב יותר על האוכלוסיות ,עור האימהות המניקותהעלאת שי
 מיועדת לצמצום פערים 2015-2007תכנית פעולה חדשה לשנים . החלשות

בכל הקשור לגילוי מוקדם והקטנת שיעורי תמותה מסרטן וממוקדת 
  . באזורים חלשים

 נקבע יעד של שיפור תוצאות בריאותיות בקבוצות חלשות סקוטלנדב
המדדים שנבחרו לניטור הם צמצום התמותה לפני . 2008 אחוז עד 15-ב

עישון , 64-16וכן שיעור המעשנים בגיל ,  ממחלות לב ומסרטן75גיל 
וכן שיעור ההתאבדויות , 15-13הריון בקרב ילדות בגיל , במהלך הריון

כי המלצות של כוח משימה מיוחד , ראוי לציין. 24-10בקרב בני 
 במסגרת סקוטלנדגשו לממשלת להתמודדות עם הפערים בבריאות הו

, אולם. )The Scottish Government, 2004 (2008-2005תקציב לשנים 
ההמלצה ) 1: ידי הממשלה- אומצו עללאשתיים מתוך ההמלצות 

 נקיטת יעד כמותי מוגבל לאוכלוסייה מסוימת ללא מדדים 23-להתמקד ב
ד  שהצבת יעמחשש הננקטהמלצה זו .  לא אומצה,או מחלה מסוימת

עודד הזנחת אוכלוסיות ותחומי תחלואה כמותי בתחומים מוגדרים ת
במקומו התקבלה החלטה להציב בכל זאת יעד .  נמדדיםשאינםאחרים 
לא   בין חמישון עליון לתחתוןהיחסיההמלצה להתמקד בפער ) 2. כמותי

בחרה להתמקד ביעדים שישקפו הממשלה , כנגד זאת. אומצה גם היא
  .  במצב הבריאות של החמישון התחתוןיםמוחלט במונחים שיפור
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לדוגמא הוחלט לצמצם את שם .  נקבעו יעדים כמותייםספרדגם ב
 אחוז עד 25- הפער בין קבוצות חזקות וקבוצות חלשות באוכלוסייה ב

בכל הקשור לשיעור התמותה כתוצאה ממחלות לב וכלי דם , 2010שנת 
  אחוז 30 אחוז ונקבע לצמצמו לכדי 39 על 2002-הפער עמד ב(
  ).2010-ב

 של מדינת הרווחה רואה בבריאות זכות חברתית הנורדיהמודל 
 תחומי בכלהנכללת במסגרת השאיפה הכללית להגברת השוויוניות 

אכן מדינות אלה מגיעות למידה רבה יותר של שוויוניות והרווחה 
יני נמוכים ביותר בהשוואה ' כמשתקף בערכי ג,בהתחלקות ההכנסות

אין במדינות אלה הגדרה , בהתאם לכך.  המתועשותליתר המדינות
כי , עם זאת יש לציין. ייחודית של יעדים לצמצום פערים בבריאות

 שוודיה לפתח יעדים כמותיים בבריאות התקבלה בשלאההחלטה 
לדוגמא לאחר דיון ממושך ובניית קונסנזוס עם נציגי כל המערכות 

  .החברתיות
רב מידע   שםקיים, עם זאת. םיעדים כמותיילא נקבעו  דנמרקגם ב

, אודות מגמות התחלואה בקרב אוכלוסיות חלשות ואודות פערים
תחומי התערבות כן הומלצו ו,  מדדים בהם ראוי להשתמש14פורסמו 

). Government of Denmark, 2002(וקבוצות יעד אליהן ראוי להתייחס 
פור בכל הקשור לשי,  לעומת זאת נקבעו יעדים כמותייםנורווגיהב

אולם , בריאותן של אוכלוסיות חלשות והגברת נגישותן לשירותי בריאות
  . ללא התייחסות לעומק הפער בינן לבין קבוצות אחרות

אין פירושה שלא הוצבו כלל , כמותייםאי הצבת יעדים יש להבהיר כי 
אולם הוגדרו שני , לא הוגדרו יעדים כמותיים, למשל צרפתב. יעדים

 המחייבים את מערכת הבריאות לשנים ,)ותייםלא כמ(יעדים כלליים 
הפוגעים בנגישות , הסרת חסמים כלכליים, האחד: 2008-2004

 הסף מעלכולל אלה שהכנסתם מעט (אוכלוסיות חלשות לשירותי בריאות 
השוויון בבריאות - הפחתת אי –והשני ; )המזכה בהטבות סוציאליות

סיות חלשות ובין בשיעורי התמותה והארכת תוחלת החיים בקרב אוכלו
  .אזורים שונים
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  אמצעים. ב

 תכניתיישומה של אמצעים עומדים לרשות הממשלה לשם כמה 
 ,תמריציםהנהגת ; חקיקהשימוש באמצעי :  והעיקריים שבהםאסטרטגית

 . שינויים מבניים שלביצועו; תכניתליישם את ה" סוכני משנה"שיעודדו 
 בהן המדינה,  במדינותותת בריאובמערכ תותכניקל יותר ליישם כמובן ש

מאפיין את מצב זה אינו . מספקת באופן ישיר את שירותי הבריאות
  .מערכת הבריאות בישראל

  בניית מחויבות ממשלתיתחקיקה ושימוש ב) 1

הצהרת כוונות ומחויבות לאומית  לצדגית טרט אסתכניתיישומה של 
ות  באמצעותבצעי יכול ש,השוויון בבריאות- להתמודד עם סוגיית אי

מדינות רבות הכירו בקיומה של . חקיקה או בתקנות ובמסמכים רשמיים
הבעיה והגדירו במפורש את ההתמודדות עם הפערים בבריאות כיעד 

  .לאומי
 The Black( במסמך 1980-בקיומה של הבעיה כבר ב הכירו בריטניהב

Report(,אשר הצביע על הקשר בין עוני לבין מצב הבריאות ) Black, 
בראשות , ידי שר הבריאות ועדה- על1998-המשך לכך מונתה בב. )1980

- שהתמקדה בחקירת אי, )Sir Donald Acheson(סון 'סר דונאלד אצ
ח שהכינה ועדה זו "לדו). Acheson, 1998 (במדינההשוויון בבריאות 

 הוכרזו 2001אולם רק בתחילת , הייתה משמעות רבה על המשך הדרך
אשר נכללו בין היעדים , ים בבריאותשם לראשונה יעדים לצמצום פער

יעדים אלה מהווים חלק .  של משרד הבריאות הבריטי2010לשנת 
 National Public– המחייב את כלל השירות הציבורי, מהסכם שירות

Service Agreement) PSA(
ידי משרד -מסמך מפורט יותר פורסם על. 23

:  בבריאותשוויון-התמודדות עם אי "– 2002הבריאות הבריטי בשנת 
 על ההקדמה ).Department of Health, U.K., 2003 ("תכנית פעולה

אשר הדגיש , דאז טוני בליירראש הממשלה לתכנית הפעולה חתום 
בדבריו את המחויבות שלו ושל ממשלתו להתמודדות עם הפערים 

ח " דו2002- הוציא בש, משרד האוצר ביישום התכנית שותף גם. בבריאות
 – -NHSההוגדר בתכניות העבודה של ,  בהמשך לכך.בנושא זה מטעמו

הן אלה , )National Health Services( בריטניהשירותי הבריאות ב

                                                           
23  Department of Health's Priorities and Planning Framework (PPF), 2007. 
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כי התמודדות עם  – 2008-2007לשנים  והן 2007-2006המתייחסות לשנים 
  .עליונהבעדיפות נמצאת השוויון בבריאות -אי

הבריאות  במסגרת חוק ביטוח צרפתב אומצה 2004החל בשנת . צרפת
אשר הציבה את צמצום הפערים בבריאות , הציבורי מדיניות לאומית

כי הדבר ייעשה באמצעות קידום , ההצהרה הייתה. 24בעדיפות עליונה
החוק ציין במפורש . הבריאות והגברת הנגישות לשירותי בריאות ואבחון

את חובת ההתמודדות עם מצב הבריאות ושירותי הבריאות בקרב 
נגישות הוא הציב את ה. השוויון בבריאות-את בעיית איקבוצות חלשות ו

הציפייה . לשירותי בריאות ומניעה לאוכלוסיות חלשות בעדיפות גבוהה
ארגונים המשרד הבריאות וש,  היאצרפתהחוק בנוסח ממשתקפת ה

המספקות , לרבות רשויות מקומיות ומחוזיות – האחראיים על בריאות
ם תכניות שיגדילו את הנגישות של גם  במדיניות ישלבו– את השירותים

 הבריאות והן חויבו לכלול התייחסות לנושא אוכלוסיות חלשות לשירותי
שיש להקדיש מאמץ מיוחד , עוד הובהר. זה בכל מסמך אסטרטגי בעתיד
 הבטחת הנגישות חובת. 25כלכלית- לאזורים חלשים חברתית

, הדרה בחוק למניעת צרפת מובטחת בהאוניברסלית לשירותי הבריאות
ח נגישות לשירותי יהבטל החובהמגדיר את ה, בו קיים סעיף ספציפי

 חוק צרפת קיים ב,בנוסף. 26בריאות לכל ובמיוחד לאוכלוסיות חלשות
. 27המתייחס לנגישותן של אוכלוסיות חלשות ולצמצום פערים בבריאות

  . חוק זה מתייחס במיוחד לשירותי בריאות באזורי מצוקה בערים
פסקה  באמצעות, 2000 כבר בשנת חקיקה הנושא בתאעיגנה  גרמניה

המתייחסת לחובת אספקת שירותי מניעה וקידום , בחוק הבריאות
- קופות,  לאור זאת.28באופן התורם להפחתת הפערים בבריאות, בריאות

הממוקדות , החולים בגרמניה פיתחו תכניות מניעה וקידום בריאות
שרד הבריאות הפדרלי מהציב  ,במסגרת הפרויקט. באוכלוסיות חלשות

                                                           
24 Public Health Law (CSP, Code de Sante publique). CPS L 1411-1-1. Law No. 

2004-806, dated 9th Aug. 2004. 
25  CPS Article L 1411-11.  
26 Orientation Law on the fight against exclusion. Law No. 98-657, dated July 29th, 

1998.  
27  Law on Orientation and Programming for Cities and Urban Areas. Law No. 2003-

710, dated August 1st. 2003.  
 חובה על הקופות לשלב פעילות הבחוק הבריאות בגרמניה מטיל SGBV#20 פיסקה   28

ניעה בקרב אוכלוסיות צמצום פערים בבריאות ולספק שירותי קידום בריאות ומל
  .לשותח
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כאחד מחמשת הנושאים אליהם יש להתייחס  in health equity-את ה
גם במשרד הבריאות הפדרלי הוקם . בבניית יעדי הבריאות הלאומיים

והוקמה ועדת ', עוני ובריאות'צוות פעולה להתמודדות עם סוגיית 
- בדבר אפשרויות ההתמודדות עם אי, מומחים לייעוץ למשרד הבריאות

  ).2005ח פורסם בסוף "הדו(וויון בבריאות הש
 בבריאות למודעות הציבורית בתחילת השוויון-אינושא עלה  הולנדב

ידי -שמונו על, צאה מפעילותן של שתי ועדות חקירהכתו, התשעיםשנות 
כחלק מפרויקט , השוויון בבריאות- לבירור היקף אי, משרד הבריאות

 2001בשנת  .29ויון בבריאותהשו- שנועד לבנות תכנית להתמודדות עם אי
 כלכלי בבריאות-שוויון חברתי-הוחל ביישומה של תכנית לצמצום אי
 ,Mackenbach(השוויון בבריאות - במסגרת תכנית לאומית להקטנת אי

Bakker, Sihto, and Diderichsen, 2002.(יצא שם לאור המסמך,  בנוסף: 
Living Longer in Good Health – 2004-2007 ,גרסה הולנדית להמהווה  -

White Paper.  
המבהיר את מידת המחויבות של המדינה ,  יצאה במסמךדנמרק

כי הממשלה מאמינה שביטויה של שוויוניות חברתית במערכת , וקובע
הוא בין הערכים הבסיסיים של חברת ) social equity in health(הבריאות 
במסמך . )welfare society() Government of Denmark, 2002(הרווחה 

 ,Ministry of Health, Danish Government (אחר הצהירה הממשלה
בעיקר , ככל האפשר, להפחית פערים בבריאות"כי המטרה היא , )1999

  ". באמצעות חיזוק המאמצים לשיפור בריאותן של אוכלוסיות חלשות
כריז  בו ה,ח מיוחד של הפרלמנט"דו 2003יצא בשנת  נורווגיהב גם

- צמצום אי"ובהם יאות על שני יעדים ראשוניים בבריאות משרד הבר
אתני , הנבדלות במעמד חברתי, השוויון בבריאות בין קבוצות אוכלוסייה

  . )Ministry of Health, Norway, 2003 ("או מגדר
 על היעדים הלאומיים לשנת 2001 שהוכרז בשנת לאחר ,דפינלנב
כנית פעולה פותחה במשרד לרווחה חברתית ובריאות ת, 2015

 Ministry of Social Affairs and(השוויון בבריאות -להתמודדות עם אי
Health, Finland, 2007(. שנה לאחר מכן )שוודיהב פורסמו )2002 

בהן , )Agren, 2003" (שוודיההמטרות הלאומיות של בריאות הציבור ב"
גם בהודעה רשמית מטעם . נכללה התייחסות נרחבת לפערים בבריאות

                                                           
29   Commission Ginjaar (SEGV 1) 1989-1994; and commission Albeda (SEGV 2) –

1995-2001.  
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 הייתה התייחסות לצורך בצמצום פערים 2003ש הממשלה בשנת רא
המתייחס לגורמים , 30"חוק היעדים בבריאות הציבור"ב, וכן, בבריאות

  .המשפיעים על הפערים בבריאות, החברתיים
 צמצוםהציב את  אשר , מסמך רשמי1986 יצא לאור כבר בשנת קנדהב

, י הכנסה נמוכהבין בעלי הכנסה גבוהה ובין בעל, הפערים בבריאות
הניצבים בפני מערכת הבריאות בקנדה , כראשון מבין שלושת האתגרים

)Epp, 1986 .(ם נוספים התייחסו לצורך בהתמודדות עם ימסמכים רשמי
המשפיעים על , הדגישו את הגורמים החברתיים, הפערים בבריאות

 אלא ,שהעוני המוחלט איננו הבעיה, ואימצו את ההשקפה, בריאות
ומידת השליטה , חברתי של הפרט ביחס לאחרים בחברה- כלכלי המעמדה

 פורסם 2003בשנת ). Hamilton, Bhatti, 1996(שיש לו על נסיבות חייו 
תצהיר משותף של שר הבריאות הפדרלי ושל שרי הבריאות בכל 

אשר הדגיש את מחויבותם לצמצום הפערים , בקנדההפרובינציות 
 אשר ריכז את ההמלצות של כוח , פורסם מסמך2004בדצמבר . בבריאות

 Public Health Agency (שהוקם לצמצום פערים בבריאות, משימה מיוחד
of Canada, 2005( . גם חלק מהפרובינציות בקנדה בחרו לעגן בחקיקה

, כך לדוגמא. השוויון בבריאות-היבטים מסוימים של ההתמודדות עם אי
לבחון באופן , יותבחבל קוויבק הוטלה בחוק על משרד הבריאות האחר

הננקטת במשרדי ממשלה , עקבי את ההשפעה של המדיניות הציבורית
  .  שםבדגש על אוכלוסיות חלשות, על בריאותה של האוכלוסייה, שונים

שאיננה מאופיינת במדיניות חברתית , הברית-ארצותבאפילו 
השוויון בבריאות כבעיה וחתר למצוא דרך -הקונגרס באיהכיר , מפותחת
שהוכן ,  פורסם שם מסמך2002בשנת . ד עמה ברמה הלאומיתלהתמוד

התמודדות עם פערים גזעיים : שוויוני- טיפול לא", בהזמנת הקונגרס
שהציג , )Institute of Medicine, 2003b ("2002 ,ואתניים בבריאות
אולם מסמך זה ואף מסמך מקיף . השוויון בבריאות- ממצאים בתחום אי

 ,U.S. Department of Health and Human Services (אמריקאי אחר
אינם מלווים בתכנית ,  נושאים שונים28-המתאר את הפערים ב, )2000

שימוש בחקיקה  . להתמודדות עמם,המיושמת ברמה הלאומית, מוסדרת
נוגע  , בבריאותהשוויון-אי אותו ניתן לקשר לצמצום ,ב"בארהרגולציה בו

כדי שהאוכלוסיות , בריאות של תכניות לביטוח הקיטועלמניעת בעיקר 
אשר (החלשות לא יתרכזו בתכניות ביטוחי הבריאות החלשות יותר 

                                                           
30  The Public Health Objective Bill. April 2003. 
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מחייבות במרבית המקרים תשלומים גבוהים יותר של השתתפות עצמית 
זאת כמובן בנוסף לחקיקה הנלווית . )או מספקות כיסוי ביטוחי צר יותר

ות לקבל המאפשרות לאוכלוסיות חלש Medicaid, כגון תכניותליישום 
  .שירותי בריאות במימון ציבורי

  השימוש בתמריצים) 2

 יכולה להתבטא מדיניות מקרו לקידום בריאותן של אוכלוסיות חלשות
או באמצעות /בדרך של חקיקה וכפיית מדיניות של העדפה מתקנת ו

 - על הבעיקר מעדיפות לפעול  המדינות. תמריציםבשימוש ברגולציה ו
social determinants of health ,פועלות גם , מקובל במודל הנורדיכ

 ולכן לא תמיד נמצא בהן ,בתחומים שמחוץ לשליטת מערכת הבריאות
מדינות אלה . דגש על התמריצים הממוקדים במערכת הבריאות

,  מיסוי–משתמשות בתמריצים המקובלים לצמצום פערים חברתיים 
מצויים  ש,נוגעים למעגלי התערבות התמריצים, מהעידוד תעסוקה וכדו

  . מחוץ למערכת הבריאות ולא יידונו במסגרת עבודה זו
 NHS-דוגמת ה, בהן קיים שירות בריאות ממלכתי, במדינות אחרות

ובהיותה  ,המדינה מחליטה על צעד מדיניות כזה או אחר, בריטניהב
 קשה למצוא ולכן ,מיישמת המדיניות גם היא  הבריאותישירות  שלספקה

   .תמריציםסוגיית הות משמעותית להתייחס כמוהבמדינות 
בנקודות שונות לאורכו של  התערבות תכניותמדינות אלה מפעילות 

 אין הדגשה של , במודל הנורדי לדוגמא .בהתאם להשקפת עולמן', זרם'ה
 לתהליכים המתקיימים במערכת ,קשורים לכאורההגורמי הסיכון 

, ותני השירותמשפיעים על התנהגות נ ה כגון תמריצים–עצמה הבריאות 
מונעים נגישות טובה לשירותי ה ,וכן חסמים בצד ההיצע או הביקוש

. חולים- קופותכגון , מפעילות גורם מבטחהבמדינות , לא כך. בריאות
 ,תקידום בריאותן של אוכלוסיות חלשות מחייבפעילות ל ,במקרים אלה

לתמריצים הקיימים או חסרים במערכת גם  התייחסות ,לעיתים
מהם , בריאותונותני שירותי משפיעים על ארגוני ה כאלה והבריאות

  .לפעול בקרב אוכלוסיות חלשותמצופה 
קיומם או העדרם של תמריצים נכונים יכול להשפיע על התנהגות 

איכות ואופן מתן השירות  בכל הקשור ל,במערכת' שחקנים'ה
על הדרישה לשירותי בריאות בקרב אוכלוסיות וכן , לאוכלוסיות חלשות

 בהתמודדות , ארגוני בריאות ומבטחיםשלועל מידת המעורבות , שותחל
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חסמים ה. 31 ככלל ועם אוכלוסיות חלשות בפרטעם הפערים בבריאות
וכן כאלה המכוונים למבטחים לעומת , יכולים להיות כלכליים או אחרים

אשר למבטחים בשירותי . כאלה המכוונים ישירות לנותני השירות
מונעת ה, שימוש בתמריצים הוא חקיקה נלוויתתנאי בסיסי ל, הבריאות

צעד זה .  למבטח low riskסלקציה של מבוטחים והתמקדות בכאלה שהם
  .מצד מבטח 'גריפת שמנת'המכוונת להתנהגות למנוע  כדי חיוני ביותר

בריאות עלולה להוות המבטחי את איכות הנוסחה לפיה מתגמלים 
אחד השימושים  .נקודת תורפה במערך התמריצים הקיים במערכת

שמיועדת לחלק את , )נוסחת קפיטציה(העיקריים בנוסחת הקצאה 
ההקצאה בין מבטחי הבריאות הוא לתגמל כל מבטח בהתאם להוצאה 

ידי כך - ועל)תמהיל המבוטחים מ, בין השאר,המושפעת(שלו החזויה 
 low-כשהמבטח מחשיב אותם , והעדפת מבוטחים' גריפת שמנת'למנוע 

risk .המכילה ,  מדינות ניתן למצוא שימוש בנוסחת הקצאהמספרואכן ב
- בהיבטים של רמה חברתית, מרכיבים המשקפים את תמהיל המבוטחים

 ;Lee & Rogal, 1997(ועוד , תחלואה כרונית, מצב תעסוקה, כלכלית
Saltman, 2001; Van de Ven & Ellis, 2000; Van de Ven, Beck, 
Buchner et al., 2003; Van de Ven, Beck, Van de Voorde, Wasem & 

Zmora, 2007 .(   
, מגדר, כלולים בנוסחה משתנים של גיל, לדוגמא גרמניהב

נכות ומצב , מגדר, גילכלולים  הולנדב; וקצבאות, נכות/מוגבלות
כי הוספת משתנה של , על אף שבמחקר שנעשה בישראל נמצא. תעסוקה

מעותי את כושר הניבוי  לנוסחה לא שיפרה באופן משכלכלי- חברתימצב 
כי שיטת תגמול זו יש לזכור , )Hadley, Rosen & Shmueli, 2002(שלה 

 אלא לשמש , על הוצאותיו באופן מלאנועדה לא רק לפצות את המבטח
   .תמריץ למימוש מדיניותגם כ

כתמריץ למימוש  ,ת הקפיטציה לשימוש בנוסח או כתחליףבנוסף
אפשרות גם קיימת , בות חלשותמדיניות החותרת לעידוד ההשקעה בשכ

תמריץ . כבונוס על עמידה ביעדים שהותוו –תגמול רטרוספקטיבי הנהיג ל
 בכל הקשור לעמידה ביעדי, כזה קיים כיום במערכת הבריאות בישראל

ולכאורה ניתן ליישמו גם ) 'תכנית הבראה'(החולים - של קופותהתקציב
  . בהקשר ליעדים שתכליתם צמצום פערים

                                                           
קשר בין שיטת תגמול לבין התנהגות דוגמא ל הנוגעת ל,בעניין זה קיימת ספרות ענפה   31

 Medicaid- כגון התכניות המטופלות במסגרת ,כלוסיות חלשותספקי שירות כלפי או
  .ב"בארה
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בין אם מדובר ברופאים ובין אם , ר לתגמול נותני השירותבכל הקשו
 , כלכלייםשימוש בתמריציםל  קיימים חילוקי דעות באשר,חולים- בבתי

 ;2007, גרינברג- ברמלי ,גלזר (כאמצעי לקידום איכות במערכות בריאות
Christianson, Leatherman, & Sutherland, 2003( .  

וש בתמריצים כלכליים  לשימהטענות העיקריות של המתנגדים
חשש מפני עידוד ה :לחששות בנושאים הבאים בעיקר התייחסו

חזקות או אטרקטיביים לאוכלוסיות ה ההצטיינות דווקא במדדים
מאחר שאין בידו כלים , המדדים ממילא לא ישפיעו על הצרכן; צעירות

מניפולציה במידע ומחוסר מידע מספיק עליו ; לנתח ולהבין את התוצאות
כך , המדידה תעודד בחירה מפלה בין מבוטחים; לבסס תחשיב אמיןניתן 

יצורפו בעיקר מבוטחים בעלי סיכויים גבוהים יותר להיענות /שיטופלו
 בין נותני קושי שקיים בהשוואהה; לטיפול והמקרים הקשים יוזנחו

תחומים " הזנחת"וחשש מפני ;  עקב תמהיל שונה של מבוטחיםשירות
ויכוח הקיים ולמרות ה. ם לטובת האחריםמתוגמלי/ נמדדיםשאינם
הן , תאוצהצוברת  שיטת התגמול לפי יעדים במערכת הבריאות ,בספרות
 ;Doran, Fullwood, Gravelle, et al., 2006 (והן באירופההברית -בארצות

Glazer, McGuire, 2006; Rosental, Frank, Li, et al., 2005; Werner & 
Asch, 2005(. עיקר סביב  בספרות התמקדה בהמחלוקת כיהדגיש יש ל

-  כגון רופא או בית,לנותן שירותהמופנים ישירים כלכליים תמריצים 
- קופות דוגמת ,בריאותהארגוני למבטחים או לחולים ולא בתמריצים 

 שתכליתם ,תה במחקרים אלה התייחסות ליעדיםייכמו כן לא ה. חולים
  . שותצמצום פער בין קבוצות או קידום אוכלוסיות חל

, תמריצים שאינם כלכלייםמול התמריצים הכלכליים קיימים גם 
תמריצים פיננסיים ש ,בארגונים שאינם למטרת רווח נמצא ומסתבר כי

. )Ghatak, 2007 (מדיניותאו להכוונת אינם בהכרח הכלי המועדף לקידום 
שקיפות של מידע השוואתי בין הן  דוגמאות לתמריצים שאינם כלכליים

 , או נותן שירותמבטחמצד המדינה להאדרה ופרסום וכן  ,וניםארגונים ש
מקובל .  המדינהידי-עלמועדפות באוכלוסיות ה' משקיע'הוכח כמי שש

לראות ביכולת להציג סטנדרטים ברי השוואה ולפרסם את ההישגים 
 פרסום .)Light, 2003 (באופן שקוף כחלק מיתרונותיה של מערכת בריאות

משפיע על התנהגות של כא נמצדד תחרות ומעואכן  מידע השוואתי
 הן ,השתמש בו כתמריץניתן לכך ש ,נותני שירותי בריאותמבטחים ושל 

  .)McNamara, 2006 (לאומיתהן ברמה הברמה המקומית ו
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  תוף פעולה אנכיי וש"סוכנים"הפעלת ) 3

סוכני " אסטרטגית מחייב הפעלת מי שמוגדר כתכניתיישומה של כל 
 התערבות בקהילה תכניותוארגונים שביכולתם לבצע גופים  – "שינוי

תפקידיו הרבים של . ואשר יסייעו בהתמודדות עם הפערים בבריאות
 ,משרד הבריאות מחייבים אותו להגביל את עיסוקו לתחום של רגולציה

סוכני "של אותם ומתן כלים שיאפשרו ויעודדו פעילות , בניית תמריצים
בקידום בריאות של אוכלוסיות חלשות בכיוון הרצוי של השקעה " שינוי

 את תפקודו כספק של שירותי , ככל הניתן, ומנגד לצמצםוצמצום פערים
 בין שיתוף פעולה אנכי תמחייב" שינויהסוכני "כוונת ה. בריאות

 – לבין גורמים מקומיים , למשלמשרד הבריאותבאמצעות , הממשלה
 וארגוני וסדות חינוךרשויות מקומיות ומ, חולים-בתי, חולים- קופותכגון 

ה מסוימת של האצלמאפשר לעיתים שיתוף פעולה כזה . המגזר השלישי
לבד מהאחריות שהוטלה על המשרדים  אנגליהב,  כך לדוגמא.סמכויות

להכין תכנית , מחויבות על הרשויות המקומיותגם הוטלה , הממשלתיים
לה הואצ. פעולה ולקבוע יעדים להתמודד עם הפערים בבריאות בתחומן

, ידי הממשלה-  שישרתו את היעד שנקבע עלמדדיםלהן סמכות לבחור 
). National Health Service, 2003(אולם נקבעו קריטריונים לבחירתם 

 מעודדת שיתופי פעולה בין גורמים שונים ברמה אנגליההמערכת ב
,  ולצורך הפעילות הוקם מאגר מידע ממוחשב32המקומית לקידום השוויון

 .ו מקבלי ההחלטות ברמה המקומית יכולים להסתייעב, נגיש ביותר
לבין  ובינם, שיתוף הפעולה שם קיים בין גורמים ממשלתיים ומקומיים

גורמים , קהילתייםוכן ארגונים , NHS Primary Care Trustגורמים כגון 
  .33 במגזר השלישיהתנדבותייםעסקיים וגופים 

ות הממשלתית גם במדינות אחרות קיים שיתוף פעולה בין המדיני
המרכז לחינוך לבריאות גרמניה ב. המחוזות/לרשויות המקומיות

(BZgA)34 ,המופקד על בריאות , ארגון ממשלתי מטעם המשרד הפדרלי
 תכנית למניעה וקידום בריאות 2001יזם החל בשנת , וביטחון סוציאלי

רשויות בריאות : לתכנית כמה שותפים. בקרב אוכלוסיות חלשות
ועדת . איגודי רופאים ורופאים בקהילה,  בריאותמבטחי, מקומיות

. תחומית עוקבת אחר יישום התכנית ומייעצת למפעיליה-מומחים רב

                                                           
  . Aspinall & Jacobson, 2005:ראה לדוגמא   32
  .Mayor of London, 2007: ראה לדוגמא   33
34  The German Federal Center for Health Education (BZgA). 
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 ומתואמת עם תכניות בגרמניה מדינות פדרליות 16- התכנית פועלת ב
, שעניינן צמצום פערים חברתיים, המופעלות ברמה הלאומית, אחרות

ניות לילדים משכבות מצוקה לילדים ותכ Socially Integrative Citiesכגון 
  .’Development and Chances‘  כגון

מתחום הבריאות ומתחומי רווחה ,  ארגונים42 חתמו 2006בנובמבר 
על הצהרה משותפת ובה מחויבות לתיאום  ,גרמניהבוחברה אחרים 

מדובר במגוון ארגונים . ושיתוף פעולה במאבק לצמצום פערים בבריאות
קובעי , ביטחון סוציאלי ובריאות, ם כגון תעסוקהמשרדים ממשלתיי(

ארגוני חסד ומגזר , איגודי רופאים, חולים-קופות, חברות ביטוח, מדיניות
 Bielefeldיוזמה מעניינת של אנשי אקדמיה היא ). ואקדמיה, שלישי

,Memorandum וקושר בין פעילותם של ארגונים 2006 שפורסם בקיץ 
  .35ין חתירה לשוויוניות בבריאותלמניעת זיהומים סביבתיים לב

 המקומייםנושאים הגורמים , כחלק מהאסטרטגיה הלאומית ,הולנדב
השוויון -והקטנת אי, השוויון בבריאות- בעיקר נטל הפעילות להקטנת אי

המדינה מממנת את . בבריאות נכללת בין היעדים המוצהרים של המדינה
   Public Health Fund הפעילות ואת המחקר בתחום זה באמצעות

ומנטרת את ההתקדמות של הגורמים  Healthy Living Programme-ו
שוויון - התכנית הלאומית להתמודדות עם אי.המקומיים בהשגת היעדים
בכולן הנושא משולב בתכנית ,  ערים גדולות30- בבריאות מופעלת שם בכ

 מתמקדת בעיקר תכניתה. 2009-2005הפעולה של הרשויות לשנים 
  . השמנה וקידום בריאות בקרב שכבות חלשותבנושאים של 

  שינוי מבני )4

 מדינות ידי- עלשבוצעו במקרים מסוימים ניתן לזהות שינויים מבניים 
- איעל ההתמודדות עם כדי להקל , בארגון השירותים הרפואייםשונות 
השוויון -בעקבות המסמך אודות אי, כך לדוגמא.  בבריאותהשוויון

הוקמה , האוצר מטעם משרד 2002אור בשנת שיצא ל, אנגליהבבריאות ב
, השוויון בבריאות-במשרד הבריאות יחידה ייעודית לריכוז הטיפול באי

הפצתו ותיאום הפעילות , מידע אודות תכניות יעילותאת ה תרכזמה
הן בין המשרדים השונים בממשלה והן בין הממשל המרכזי , בתחום זה

 The Health Developmentבנוסף לכך קיימת סוכנות בשם .לאזורי
Agencyשהיא הגוף מטעם ה -NHS , 2000אשר עליו הוטל כבר בשנת 

                                                           
35  http://www.climneg.be/docs/E2M2_43.pdf. 
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 את היעילות של תכניות התערבות שונות לצמצום פערים אנגליהלבדוק ב
 National הועברה משימה זו לארגון בשם2005בשנת , בהמשך. בבריאות

Institute for Health and Clinical Excellence )NICE(, ן לאומי ארגו
  .שתפקידו קידום איכות בשירותי הבריאות

מרכזי ' הוא הקמת אנגליהלשינוי מבני שבוצע בדוגמא נוספת 
,  הוקמוקנדהבגם  .באזורי מצוקה, )Health Living Centers(' בריאות

 National Collaborating–מרכזים , תחת חסות הסוכנות לבריאות הציבור
Centers for Determinants of Health – שעיקר עיסוקם בצמצום פערים 

בדגש על ,  הפעילות של גורמים שונים העוסקים בנושאתיאוםבבריאות וב
 Public Health Agency(הגורמים החברתיים המשפיעים על פערים אלה 

of Canada, 2004.(  
- אי להיערך לפעילות לצמצום INPES- הוטל על ארגון הצרפתב

הממוקדת בקבוצות ,  לפעילות משותפתהארגון נערך.  בבריאותהשוויון
הארגון הפעיל . 36גוןחלשות וזו מבוטאת במדיניות הרשמית של האר

לקביעת , תחומית-שבעה מוקדי התערבות והקים קבוצת מומחים רב
. אופני ההתמודדות ולסיוע בהקמת צוותי העבודה וסיוע טכני לצוותים

נתח מידע קיים עליה הוטל לאסוף ול, הוא פעל באמצעות קבוצת עבודה
כמו כן . השוויון לעידוד המחקר ולהפצת המידע-ולארגן כנס בנושא אי

ולדאוג ; המסכם את הידע הקיים, ח מפורט"הוטל על הקבוצה להוציא דו
' פרק'ידי הכללת הנושא כ-שוויון בבריאות על- להפצת מידע בנושא אי

ם שיתופי פעולה ע; שחייב להופיע בכל אחד מפרסומי הארגון, נפרד
החלת הנושא בתרבות הארגונית ; מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר

פיתוח התערבויות המכוונות להתפתחות הילד ; רגון הארגוני ובמדיה'ובז
וכן ארגון והשתתפות בכנסים ; בדגש על שלב הילדות המוקדמת

  . בינלאומיים

                                                           
36  Objective #9 in INPES, Objectives and Means Contract (COM 2007-2009).  
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   שיטותתהליכים ו. ג

  אוכלוסיות יעדהגדרת  )1

הנובע ממצב הבריאות של , שוויון-בספרות קיימת חלוקה בין אי
השוויון המאפיין את - לבין אי, חברתית- אוכלוסיות חלשות כלכלית
לדוגמא (אשר אינו תלוי הכנסה או השכלה , החברה על רבדיה השונים

קיימת חשיבות רבה לקביעת אוכלוסיית , לפיכך). Graham, 2004( )מגדר
 תהי הילאים בהם במקר. מאחר שהיא מכתיבה את תכנית הפעולה, היעד

 מדדים שונים יכולים לפעול נמצא כי,  זהלנושאמספקת התייחסות 
כל הקשור ב). Donkin, Goldblatt & Lynch, 2002(בכיוונים מנוגדים 
הגישות נעות  כאשר, מדינותקיימים הבדלים בין ה, לאוכלוסיות המטרה

ין לב, מוגדרותבאוכלוסיות יעד בעיקר התמקד מדינות הבוחרות לבין 
 social- להשפיע על כל הנועדהש, אוניברסליתבעלות גישה מדינות 
gradient ,בהנחה שהשפעה רבה יותר תהיה על האוכלוסיות החלשות 

  .)המודל הנורדי בעיקר(
- ומוצא אתני הכנסה, מרבית המדינות מדגישות משתנים של השכלה

חלק , מעבר לקשר הקיים בין משתנים אלה לבין עצמם. תרבותי
 בעיקר מפני, )מקום מגורים(רים קשורים למשתנה גיאוגרפי מהפע

בקרב קבוצות אוכלוסייה בעלת מאפיינים , שלעיתים קיימת נטייה
פעמים רבות , לפיכך. להתרכז באותו תא שטח, כלכליים דומים- חברתיים
, אנגליהב, דוגמאל. תא שטח גיאוגרפילפי אוכלוסיית המטרה מוגדרת 

 'ראש החץ'כהגדיר את אוכלוסיית היעד שאפיון לפי תא שטח קיים 
Health Action Zones (HAZ) . כ( רשויות מקומיות 70לצורך כך נבחרו -

 הגורמים 5 מתוך 3- לפחות ב, שהישגיהן) אנגליהת  מאוכלוסיי אחוז28
;  גברים–תוחלת חיים בלידה  :בחמישון הנמוךממקמים אותן , הבאים

 75- מהצעירים  בקרב אנשים תמותה מסרטן;  נשים–תוחלת חיים בלידה 
;  שנה75-  מנמוךתמותה ממחלות לב וכלי דם בקרב אנשים בגיל ; שנה
  .מדד העוניו

 BZgA) The German Federal Center forמשרד בשם , גרמניהב
Health Education ( איתר אזורים עם צרכים מיוחדים בבריאות והוא

 הולנדב. ריאותייםהמותאמת לצורכיהם הב, מקיים בהם פעילות ייעודית
 31- נכללת תכנית התערבות ל2009-2005בתכנית בריאות הציבור לשנים 

, כגון אורח חיים, תוך הדגשת האופי האינטגרטיבי שלה בתחומים, ערים
גם במדינות . תנאי מגורים וסביבת העבודה ונגישות לשירותי בריאות
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 השוויון- איהקטנת  הושם דגש על צרפתו,  דנמרק,נורווגיהנוספות כגון 
   . שוניםבבריאות בין מחוזות

ללא תיחום לתא שטח , במקרים רבים הוגדרה אוכלוסיית יעד
ניתן להציג את התכנית הלאומית לצמצום פערים , לדוגמא. גיאוגרפי
בתכנית נקבעו שתי . ווילסב, באמצעות שינוי הרגלי תזונה, בבריאות

, בעלי הכנסה נמוכה בעדיפות ראשונה נכללו –רמות של אוכלוסיות יעד 
 נשים בגיל הפריון –ובקבוצה השנייה ; ילדים ונוער, קשישים, מיעוטים

 הושם דגש על פינלנדבגם . וגברים בגיל העבודה) בדגש על נשים הרות(
ההשקעה בצמצום פערי בריאות ממוקדת בגיל שם לדוגמא . קבוצות גיל

  . גיל העבודה לאנשים ב שםדגש נוסף ניתן. ובקרב מבוגרים צעיריםהרך 
 קיימת אפשרות לשילוב מספר אינדיקטורים ליצירת קבוצת מטרה

שם , אנגליהדוגמא לכך ניתן להציג את , )כגון קבוצת גיל ומצב כלכלי(
 המחויבויות שקיבל על עצמו משרד הבריאות באנגליה לשנת 82מתוך 

שה התייחסו לטיפול בילדים ובנשים הרות ממשפחות מצוקה יש, 2006
; )DCSF –Department for Children, Schools and Familiesף עם במשות(

הרחבת ,  לדוגמא–ובכולן דווח על עמידה ביעדי התכנית השנתית 
וכן , באזורי מצוקה) 6מתחת לגיל ( ילדים 400,000-  ל Sure startשירותי

 ילדים ונשים הרות באזורי מצוקה 800,000- הבטחת תזונה נאותה ל
 ,הברית-צותאר נוספת היא דוגמא ). Welfare Food Schemeבמשותף עם(

משכבות ) קריטריון גיל(תחומית בילדים -רב התמקדות שם קיימת
 Early Headוכן Head Startבאמצעות תכניות , )קריטריון הכנסה(חלשות 

Start , שנים ולנשים הרות 5המכוונות לילדים מלידה ועד גיל 
בות מצוקה והמטרה היא קהל היעד הוא ילדים משכ .ומשפחותיהן
 ,U.S. Department of Health and Human Services (הספר- להכינם לבית

2004; National Literacy Trust, 2008( .גם מרכיבים  כוללותתכניותה 
שהתערבות מוקדמת בגיל צעיר , כאשר קיימת הנחה, מתחום הבריאות

, נפשיים, מהיבטים גופניים, מסייעת בהתפתחות התקינה של הילד
ההורים מקבלים כלים לשמש , בנוסף לטיפול בילדים. וקוגניטיביים

, התכנית כוללת ביקורי בית. כלכליתהכתומכים ולקדם את עצמאותם 
גם . שירותים במרכזים ייעודיים ומרכזים שונים להתפתחות הילד

 Sure – 37ותכנית דומה,  בחרו בילדים כאחת מקבוצות המטרהבריטניהב
Start – זובמסגרת. כדי לאפשר התפתחות תקינה של ילדיםשם ת פועל  

                                                           
    .SureStart, 2004  (http://www.surestart.gov.uk) :לפרטים ראה   37
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 תכניות ויוזמות מקומיות למתן הזדמנות נאותה בתחומי 489פועלות 
בליווי תמיכה חברתית בילדים , לילדים מאזורי מצוקה החינוך והבריאות

 Public Health Agency of(קיים מודל דומה  קנדהגם ב. ובהוריהם
Canada, 2000 .(  

מתמקדת בעיקר בנושאים של התערבות לאומית כנית ת הולנדב
היא ו, השמנה וקידום שירותי רפואה ראשונית לשכבות החלשות

כאשר נוער בסיכון בולט בין , תחומית-מתאפיינת בגישה קהילתית רב
  .  ת היעדואוכלוסי

, אוכלוסיות יעד נוספות הן אלה בעלות צרכים ייחודיים כגון מהגרים
שים וחסרי דיור וגם להן הותאמו תכניות ייעודיות קשי, קבוצות אתניות
  .38הברית-ארצותלרבות , במדינות שונות

  מוקדי התערבות) 2

 לשפת תכניות ההתערבות הן התרגום של השקפת העולם האסטרטגית
 מוקדי  מחקר שבדק תכניות התערבות רבות חילק את.המעשה

   ):Stronks & Mackenbach, 2006( לארבע קבוצות עיקריות ההתערבות
-בגורמים המשפיעים על הקשר בין מצב חברתיתכניות הממוקדות ) 1(

התערבות בהתנהגות בריאות בקרב , לדוגמא. כלכלי לבין מצב הבריאות
, שימוש בחומצה פולית בהריון, כגון מניעת עישון, אוכלוסיות חלשות

תכניות שהתמקדו ) 2( ;בטיחות בעבודה ועוד, שימוש נבון בתרופות
תכניות ) 3( ;נגישות ורמת שירותי הבריאות באזורי מצוקההר בשיפו

- בצמצום השפעת מצב הבריאות על הזדמנויות כלכליותהמתמקדות 
תכנית לצמצום ההשפעה של תחלואה על היעדרות , דוגמא ל.חברתיות

 לדוגמא איתור , למניעה באוכלוסייה חלשהתכניות) 4(; הספר- מבית
  .והה לפתח מחלות עקב מצב כלכלי קשהברמת סיכון גב, 11-5ילדים בני 

 נפנה שניתבמקרה זה קיימת לכאורה חפיפה בין חלק מהסעיפים ולכן 
כדי והפעם , )Dahlgren & Whitehead, 1991(ווויטהד  דגם של דלגרןל

) points of entry( לאומיים סוגים שונים של מוקדי התערבותלהדגים 
חוקרים ,  כפי שצוין כבר.39השוויון בבריאות-התמודדות עם אילצורך 

                                                           
   U.S. Department of Health and Human Services, 2004b:לדוגמא ראה   38

(http:// www .hhs.gov).  
תיאור לבצע את ההתערבות ולא בבהם הוחלט מוקדים  כי מדובר ב,להדגישיש    39

 . עצמןהתכניות
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באמצעות , המשפיעים על הבריאות, את סוגי הגורמים 1991- הציגו באלה 
ראה איור , עגליםמגרעין מרכזי שסביבו ארבע  ('מעגלי ההשפעה'דגם של 

אמנם החוקרים התייחסו לגורמים המשפיעים ).  בפרק הראשון בעבודה1
ים רבות תכניות מאחר שפעמ, אולם, באופן כללי על בריאותו של אדם

, שתמש בדגם זהנ, התערבות מטפלות בגורמים המשפיעים על הבריאות
שמקובלים כדי לנתח באמצעותו סוגים שונים של מוקדי התערבות 

  . במדינות שונות
המתייחסת לגורמים , ספק אם ניתן להצביע על תכנית התערבות

 מודבע 1ראה איור (ל "אשר תואר בדגם הנ, הנמצאים בגרעין המרכזי
מאחר שכלולים בו גורמים המשפיעים אמנם על בריאות אך מקורם  ,)13

 המטען עמו מגיע אדם –גיל ומגדר , כגון רקע גנטי, במאפיינים אישיים
  . לעולם

מתייחס לסגנון חיים ) הראשוןהמעגל (עוטף את הגרעין  ההמעגל
אסטרטגיה אותה המתבססות על התערבות  כאן מדובר על תכניות .אישי
מכוונות לשינוי גורמי  האל תכניות ).downstream(' מורד הזרם'רנו כהגד

בשימוש במדיה או , בין אם באמצעות מידע, סיכון בהתנהגותו של הפרט
ואכן חלק  .באמצעות העלאת המודעות לאורח חיים בריא ומניעה

להתמקד בצמצום פערים בכל הקשור להתנהגות  בחרדינות מהמ
לדוגמא תכניות . תחומים ספציפיים/בריאותית בהתייחס למחלות

 ,Scottish Executive (שהתמקדו בפעילות גופנית ,סקוטלנדהתערבות ב
2003a(ובהתנהגות מינית ) Scottish Executive, 2003b( ,ניו זילנד ב– 

 – ווילסוב )Ministry of Health, New Zealand, 2002b (בתחום העישון
  .)Food Standards Agency, Wales, 2003 (בתזונה
בהן ושם ומ, מעגל זהכלולות בהתערבות התכניות למשל  גרמניהב
ספקי של דום מניעה י לקפעולות עלמידע נגיש  הבטחת עלמרכזי דגש 

כולל מידע אודות פעילות בקרב קבוצות , החולים-קופותושירות ה
כי פעילויות הממוקדות בהגברת הנגישות למידע ,  יש להבהיר.חלשות

ולכן עיקר , דע משפיע על התנהגותו האישית של הפרטמניחות כי מי
כי הדעה המקובלת כיום , עם זאת יש להדגיש. השפעתן מיוחס למעגל זה

תוספת , בסיסי האולם מעבר לסף, שאמנם הידע הבסיסי חשוב, היא
מידע איננה מובילה בהכרח לשינוי בהתנהגות הבריאותית ונדרש גירוי 
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בין מידע הנדרש למקבלי החלטות לכן יש להבחין . 40נוסף לפעולה
את האמצעים ואת הגירוי הנוסף , לעיתים, הנותן בידיהם, ומנהלים
תכניות . המיועד לציבור הרחב, שנועד לקדם בריאות,  לבין מידע,לפעולה

כוללות בהעברת המידע אלא , כלל-בדרך, התערבות אינן מסתפקות
משלבות  ולכן המדינות שהוזכרו לעיל בתכנית אמצעים נוספים

  .)פעילות קהילתית( גם אלמנטים מהמעגל השני ןבתכניותיה
' אמצע הזרם'של התערבות בבוסס על גישה אסטרטגית מ השניהמעגל 
הקמת רשת בבפעילות קהילתית והמתרכזות  ,תכניותתייחס לולכן הוא מ

שלקשרים חברתיים ולתמיכה , בהיותו מבוסס על כך, חברתית קהילתית
תכניות ההתערבות . ה ביותר על מצבי בריאותחברתית יש השפעה רב

לסייע , בנויות בעיקר על שיתוף פעולה בין גורמי רווחה ובריאות ומטרתן
החיים לבד , כגון קשישים עריריים, לאוכלוסיות פגיעות מבחינה חברתית

בחלק מן המקומות . הוריות או עולים חדשים-אימהות חד, בקהילה
נת לאנשים במצבי דחק לאורך המכוו, מופעלת התערבות נקודתית

מגבלה / מיד לאחר נכות–בעיקר בנקודות זמן קריטיות , החיים
 ,Stansfeld(וכדומה , פטירת בן זוג, פיטורין או פרישה מעבודה, פתאומית

שבחרו להעביר לגורמים , פעילות קהילתית מאפיינת מדינות ).2002
 אירלנדב. תהשוויון בבריאו-מקומיים חלק מהאחריות על הטיפול באי

לשם שיתופם ,  הכשרה של נציגי קהילת המיעוטיםתכניתלמשל קיימת 
 .  התערבות וקידום בריאותתכניתבבניית 

רמה המופעל ב, חלק מתכניות ההתערבות כי ,למעשה ניתן לומר
מעגל תכניות מן הלבת בפעילות המש כלל- בדרךמאופיין , הלאומית
 ניתן לכלול פעילויות  ביניהן.השנימעגל מן העם תכניות  הראשון

 המכוונות לשינוי התנהגות ,ידי הקהילה או ארגוני בריאות-המופעלות על
, בעלות צרכים מיוחדים, ממוקדות באוכלוסיות אתניות ייחודיותהפרט ו

מתחשבות בהבדלים תרבותיים המייחדים אותן משאר אשר ו
 " תהלימה תרבותי"מושם דגש רב על , ב"ארהב כך לדוגמא. האוכלוסייה

– Cultural Competence –הגשת שירותי בריאות וחינוך לבריאות  ,
 ההמלצות שם .ההולמים את המוצא התרבותי של מקבל השירות

 ;Institute of Medicine, U.S.A., 2002(ממוקדות בנושאים הבאים 
2003a(: )1 ( לקיומם של פערים בקרב הציבור ובקרב מודעותההעלאת 

                                                           
.  אשר חקרה את הקשר בין ידע לבין שינוי התנהגות,בעניין זה קיימת ספרות ענפה   40

 . Green & Kreuter, 1991, pp. 155-156: לפירוט נוסף ראה לדוגמא
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ברמת ) 2(; במערכת הבריאות" שחקנים"מקבלי ההחלטות ושאר ה
הושם דגש על הכשרת רופאים ובעלי מקצועות , המדיניות הכוללת

. חולה בקרב מיעוטים-לשם חיזוק הקשר רופא בריאות מקרב מיעוטים
דגש על הפצת הנחיות מבוססות הושם , ברמת ארגוני הבריאות) 3(

 שירותי להבטחת, על הענקת תמריצים כספיים לנותני שירות, מדעית
כדי , )FFSקפיטציה או (והתאמת אופן התגמול , רפואה באזורים חלשים

עוד ניתן עידוד לשירותי . להימנע מתמריץ שלילי למיעוטים אתניים
תחומיים -להפעלת צוותים רב, )בעת קבלת השירות" (בזמן אמת"תרגום 

, המותאם תרבותית, ולחינוך לבריאות, ודגש על מניעה ברמותיה השונות
שיאפשרו , קניית כלים המשולבים במסלולי ההכשרה של מטפליםוה

 הושם דגש על איסוף מידע ברמת המידע. גישור על פערים תרבותיים
על מדידת ; לפי קבוצות אוכלוסייה, ביקורים ותחלואה, אודות נגישות

 על עידוד מחקר –כמו כן ; ביצועים בהקשר לסגירת פערים ופרסומם
, קשה לומר,  עם זאת.בותיים בבריאותבתחום פערים אתניים ותר

ואימץ ברמה הלאומית תכנית ' הרים את הכפפה'שהממשל הפדרלי 
 . כוללת ליישום ההמלצות

 באופן וכן, לסביבת מגורים ועבודה מתייחסות השלישיהמעגל תכניות 
כאן מצויים אנו  .לנגישות לשירותי בריאות בקרב קבוצות חלשות ספציפי

אמצע ' הדוגלת בהתערבות ב,שה אסטרטגית גי אותהעדיין בתחום
כי העדר נגישות מגביר את ההשפעה , קיימות הוכחות בספרות. 'הזרם

 ,Mackenbach, 2007; Stirbu(כלכלי - שוויון חברתי-הבריאותית של אי
2007a .( הדבר מתבטא בכך שקבוצות חזקות כלכלית משתמשות

, י בריאות חיונייםוקבוצות חלשות מוותרות על שירות, בשירותי מומחים
. עקב ההשתתפות העצמית הנדרשת ומשתמשות פחות בשירותי מניעה

-ברמלי, גרוס(תופעה זו מוכרת הן בספרות בינלאומית והן בישראל 
 ,Meilck, 2007; Stirbu; 2006, מרכז טאוב; 2008, וייצברג, גרינברג
2007b( ,לכן הסרת חסמים כלכליים ותרבותיים ופיתוח תשתית שירותי 
, או מרוחקות/ההולמת את הצרכים של אוכלוסיות חלשות ו, בריאות

 . לשירותי בריאותיותר מאפשרים נגישות טובה 
 המיועד להתאים אותם לשונות, 41פרויקט מתחום שירותי האשפוז

מהוה דוגמא לתכניות , בדגש על מהגרים, התרבותית של התושבים

                                                           
41  The European Commission Project. Project Summary – Migrant-Friendly 

Hospitals Project, March 2005. http://www.mfh-eu.net/public/files/mfh-
summary.pdf. 
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אות ולהסרת חסמים המיועדות להגדלת הנגישות לשירותי ברי, התערבות
 מדינות באירופה 12- חולים מ-בפרויקט השתתפו בתי). בעיקר תרבותיים(

 European-בת שנתיים וחצי הוציא ה) pilot(ולאחר תקופת הרצה 
Commissionהמלצות באשר לאופן ההתארגנות של 26-הכולל כ,  מסמך 

, בין השאר. 42לשם התמודדות מוצלחת עם שונות תרבותית, חולים-בית
הקניית כלים לצוות , הועלו במסמך ההתאמה של הפרוטוקול הטיפולי

זמינות של , התאמת חומר כתוב לאנשים ממוצא תרבותי שונה, המטפל
המייצגים קהילות אתניות , ועירוב ארגונים קהילתיים, שירותי תרגום

כשירות 'החולים בסביבת מגוריהם ובהבאתו ל-בהתארגנות בית
  .ועוד', תרבותית

 התערבות תכניות כלולות גם השלישיבמעגל , זכר קודםכפי שהו
הקשר בין אבטלה . קשורות לסביבת העבודהה ,לצמצום פערים בבריאות
וכך גם הצורך ) Matikainen & Valkonen, 1996(לבריאות הוצג בספרות 

, אולם. תעסוקה בבניית תכניות התערבות לקידום בריאות בקרב חסרי
 הממוקדות באוכלוסיית תכניותקיימות , להלצד תכניות התערבות כגון א

הממוקדת  תכנית . שונותת עבודהולסביבאשר מותאמות , המועסקים
  מאפייני העיסוקללהיות מותאמת צריכה  במקום העבודה

)Noblet and Lamontagne, 2006( ,ים שונים של מאפייני עיסוקים מודלול
 ,'סר איזוןחו'דוגמא לכך הוא מודל . אשר עלולים לפגוע בבריאות

 high demand – המתייחס לעיסוקים בהם חוסר האיזון הוא מסוג של
low control , של מודל מסוג אוhigh cost – low gain) Marmot et al., 

2002, pp. 125-126 .( התערבויות במודל הראשון יחתרו לשינוי במבנה
 במודל השני התערבויותואילו , התפקיד ולתמיכה במהלך התפקוד

;  הפחתת הצורך בשליטה–במישור האישי  :רכזו בשלושה מישוריםית
 –ובמשור המבני ; כספי-  חיזוק ההכרה בתגמול הלא–במישור הבינאישי 

  . שיגור להשתלמויות וכדומה, פיצוי הולם לתפקיד לוחץ
 הממוקדת בגורמים , התערבותיתמתייחס לפעילות הרביעיהמעגל 
מדובר  ).ברמה הלאומית(ם ותרבותיים כללייחברתיים  ,סביבתיים
המודל (' מעלה הזרם'מאפיינת מדינות הדוגלות בגישת ה ,בפעילות
קידום אוכלוסיות חלשות יש -למדיניות שתוצאתה אי). בעיקר, הנורדי

                                                           
42  The European Commission. The Amsterdam Declaration. Towards Migrant- 

Friendly Hospitals in an ethno-culturally diverse Europe. http://www.mfh 
eu.net/public/files/european_recommendations/mfh_amsterdam_declaration_engli

sh.pdf. 
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- מי שגדל במשפחה מרובד כלכלי. השפעה מצטברת לאורך חייו של אדם
בבוא , זקוקיהיה , ולא קיבל הזדמנויות חינוכיות מתאימות, חברתי נמוך

להשקעה מתמשכת מצד , כבוגר ולמשך מרבית חייו הבוגרים, היום
. הבריאות והביטחון הסוציאלי, המערכת הציבורית בתחומי הרווחה

  אותןואשרבמדינות אלה  חלק גדול מתכניות ההתערבות שהונהגו, לפיכך
. חורגות מתחום הפעילות של מערכת הבריאות, ניתן לכלול במעגל זה

, בין השאר, כוללות וגיל צעירותמתמקדות בעיקר בקבוצות לה תכניות א
פיתוח הרגלי ;  לילדים בגיל צעיר,בעיקר חינוכיות, פיתוח הזדמנויות

שיתמכו בדימוי העצמי , פיתוח מיומנויות קוגניטיביות; תזונה נכונה
לקחת אחריות על מצב , וביכולת של הילד ומאוחר יותר של האדם הבוגר

חלק מהמדינות , כפי שציינו קודם לכן). Wadsworth, 2002(בריאותו 
 social determinants of-השוויון באמצעות השפעה על ה-מתמודד עם אי

health אמנם לכלל   מתייחס, הנמנות על מעגל זה,תכניותהולכן חלק מ
אולם , )כגון תשלומי העברה ושירותי רווחה אישיים (האוכלוסייה

לקיומן  אכן נמצא כי .וכלוסיות חלשות רבה על בריאותן של אוהשפעת
תשלומי העברה יש השפעה של מערכת לשל מערכת רווחה אוניברסלית ו

 ,Navarro(חיובית על מצב הבריאות ככלל ובמיוחד של אוכלוסיות חלשות 
Muntaner, Borrell, Benach, Quiroga, Rodríguez-Sanz, Vergès, 

Pasarín, 2006 .(  
ה ככלל ושנועדו לטפל במשפיעים החברתיים  המכוונות לחברהתכניות

השלישי בגורמים מהמעגלים  כלל- בדרךמתמקדות על מצב הבריאות 
וודאי , ידי משרד הבריאות- מופעלות עלבמרבית המקרים הן לא . והרביעי

כלל בהגדלת שיעורי ההשתתפות - מתמקדות בדרךהן . שלא כשחקן יחיד
מניעת , פור תנאי מגוריםשי באמצעות, חיזוק שכונות חלשותוב בעבודה

ובהשקעה בחינוך , הבטחת סביבת מגורים בטוחה, אלימות ופשיעה
 היוצרים , הרחבה בנושא התערבות בגורמים החברתיים.בשכונות חלשות

ח האחרון של ארגון הבריאות " ניתן למצוא בדו,את הפערים בבריאות
  ).WHO, 2008(העולמי 

רמים המצויים במעגלי לגוכלל - בדרךמתייחסות לאומיות תכניות 
 הלאומית תכנית האנגליהב, כך לדוגמא. במקביל ההתערבות השונים

את . די ביטוי בכל ארבעת המעגליםלצמצום פערים בבריאות באה לי
' מעגלי ההשפעה'שהוגדרו שם ניתן לחלק לפי מודל ההתערבות מוקדי 
  : כדלקמן
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  :במעגל הראשון  )1
ידי השקעה בקרב - על, התמודדות עם גורמי התמותה העיקריים  .א

: כגון, באמצעות תכניות התערבות בתחומים, אוכלוסיות חלשות
פעילות גופנית והפחתת , תזונה, אבחון מוקדם, הפסקת עישון

 .תאונות
 המאפשרות התאמת ,התערבויות ממוקדות לפי אוכלוסיות  .ב

בתחלואה , הן בהיבט הבריאותי(שירותי הבריאות בהתאם לצרכים 
, כך לדוגמא בקרב מיעוטים). תאמה תרבותיתוהן בה, ייחודית
 .מרותקי בית וסיעודיים, מהגרים עניים, חסרי בית, קשישים

בצעדים לשיקום שכונות ואזורי , חיזוק קהילות חלשות: במעגל השני  )2
ובביטחון , בחינוך, במניעת פשע ואלימות, מצוקה במרכיבי הדיור

 .אישי ובריאות

בעיקר  ,ריאות הציבורייםהנגשת שירותי הב :במעגל השלישי  )3
ידי השקעה -וכן על, באמצעות הסרת חסמים תרבותיים וכלכליים

בשירותי רפואה ראשונית בפריפריה ובשכונות מצוקה במרכזים 
והגדלת הנגישות לשירותי רפואה חיוניים לאוכלוסיות , עירוניים
 . חלשות

באמצעות , השוויון בבריאות- שבירת מעגל אי :במעגל הרביעי  )4
בקידום החינוך לילדים , ידי הקלות מס-יות להפחתת העוני עלמדינ

בשיפור שירותי , בהפחתת הריונות של בנות העשרה, משכבות מצוקה
בריאות לנשים בהריון ולנשים ותינוקות לאחר הלידה בקרב 

ספר -ובהשקעה בתכניות קידום בריאות בבתי, אוכלוסיות מצוקה
  .באזורי מצוקה

תכנית מתואמות עם  אנגליהבהמקומית   המופעלות ברמהתכניותה
   בחרההפעולה הממשלתית  תכניתכך לדוגמא  .הפעולה הממשלתית

 Sure Startהרחבת התכנית : ם הבאיםילהתמקד בפעילות בתחומ 2003-ב
ספר בקרב שכבות -שיפור ההשתתפות בבתי, בקרב ילדים באזורי מצוקה

, באזורי מצוקה) Health Living Centers(' מרכזי בריאות'פיתוח , מצוקה
שיפור תנאי מחייה וביטחון תזונתי , צמצום העוני בקרב ילדים

פיתוח , תכנית התערבות להפחתת שיעור המעשנים, לאוכלוסיות חלשות
הרגלי תזונה בריאה ופעילות גופנית בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה 

   .באזורי מצוקה
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 התערבות תכניות תיאורוסקירת , למרות ריבוי התכניות  כי,יש לציין
. הינה מחוץ למסגרת העבודה הנוכחית, ספציפיות לקהלי מטרה שונים

שאר ללארגוני הבריאות וש , דוגלת בכך הנוכחיהגישה המוצגת במאמר
 לצמצום לופעלעודדם לכדי  ,צריכים להינתן תמריצים' סוכני השינוי'

 תותכניהפעולה לבחור ביש להשאיר בידם את חופש אולם , פערים
בהתאם לשיקול ,  לתמהיל המבוטחים ולקהלי המטרה שלהםותתאימהמ

 מופיע ל" בחו התערבות שונותתכניותמידע מפורט אודות . דעתם
לעבודה זו '  נספח א.'ניטור ומידע'להלן בפרק  אליהם אנו מפנים אתריםב

  שנבחרו, מציג מספר מצומצם של דוגמאות לתכניות ממדינות שונות
  .good practice-כ

   מדדיםתובחיר יטות מדידהש) 3

השוויון בבריאות מחייבות הקמת -לצמצום אילאומית תכניות התערבות 
קביעת גורם אחראי למעקב כן ו, איסוף מידע וניטור מתמיד, מאגר מידע

  .ולפרסום תקופתי של הממצאים
שימוש במדדים קיים במרבית המדינות לצורך ניטור הפערים ואינו 

- אי שהציבו יעדים כמותיים בהתמודדות עם, תמוגבל דווקא לאותן מדינו
 הם בעיקר מקובלים למדידת הפעריםהמשתנים ה. השוויון בבריאות

פערים ,  כאמור.)כמשתנה תלוי( הכנסה ומקום מגורים, השכלה
 ,גיאוגרפיים משקפים במקרים רבים הבדלים שמקורם במשתנים אחרים

מאפיינים דומים  בעלי ,עקב הנטייה לקיומם של אשכולות גיאוגרפיים
במקרים בהם לא ניתן להשתמש במדד מן . שתמש בהםרבים להולכן מ

. )פרוקסימדדי (ם מקורבים הנזכרים לעיל מקובל להשתמש במדדי
ניתן להשתמש בזכאות לקצבאות , לדוגמא כאשר אין נתוני הכנסה

  .סוציאליות
 ,קיימת בין מדינות בכל הקשור לתחלואהה את השונותיש לזכור 

שמקורה במקרים רבים בהבדלים בתנאי  ,שונות זו. ןסיבותיהלה ותמותל
 על בחירת היעדים אמורה להשפיע, רקע תרבותי ועוד, תזונה, מגורים

- אי מחלות מסוימות על ה שלבכל הקשור להשפע, כך לדוגמא. והמדדים
 כי תחלואת לב איסכמית , נמצא, בשיעורי תמותה בטרם עתהשוויון

- אי על האולם השפעת, צפון ומערב אירופהמשפיעה מאוד במדינות 
 מעטה יחסית במדינות דרום , בשיעורי התמותה בטרם עתהשוויון
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לכן ראוי . 43תחלואת הסרטן מהווה גורם משמעותי יותר שם, אירופה
המשקפים את , בחירת המדדים והיעדים תתבצע על בסיסי נתוניםש

   .המציאות הבריאותית באותה מדינה
מקובל , )כמשתנים בלתי תלויים(ותהליך אשר למדדי תוצאה 
שימוש  בעיקר –ובמדדי תהליך , תחלואה, להשתמש במדדי תמותה

הליך בחירת המדדים אינו פשוט . בשירותי בריאות והתנהגות בריאותית
העדפות , תוך שילוב בין חוות דעת מומחים, כלל- בדרך, והוא מתבצע

 קנדהב, לדוגמא. תהציבור והעדפות של גורמי המינהל במשרד הבריאו
 החלטה משותפת של שר הבריאות בממשל הפדרלי 2000התקבלה בשנת 

בעקבות זאת נבחרו . להתמודד עם פערי הבריאות, ובפרובינציות השונות
המדדים נבחרו . המובאים לידיעת הציבור אחת לשנתיים,  מדדים21שם 

העיקריים במערכת הבריאות ' שחקנים'על בסיס סקר שנערך בקרב ה
חוות דעת מומחים בבריאות הציבור ותוך מתן קדימות למדדים , םש

כל הפרובינציות במדינה מחויבות באיסוף . שהשתקפו בהעדפות הציבור
המתייחסים בעיקר לסוגיות של , הנתונים הרלוונטים למדדים אלה

 Healthy(ומצב הבריאות , איכות השירות, נגישות לשירותי בריאות
Canadians, 2006 .(בפרסום קנדההסתפקה , שבשלב זה, צייןיש ל 

  .ללא התווית יעדים, תוצאות המדדים בקבוצות האוכלוסייה השונות
שוויון - קיימות שיטות מגוונות למדידת אי, אשר לשיטת המדידה

רק מספר במחקר הנוכחי נציג , מפאת היקפו של נושא זה. בבריאות
 & Carr-Hill & Chalmers-Dixon, 2005; Low: ראההרחבהל(דוגמאות 

Low, 2004; Scottish Public Health Observatory, 2007; Wagstaff, Paci 
& Van Doorslaer, 1991 .(שוויון יכולה להתבסס -מדידת אי, לדוגמא, כך

, ת היעדובתוצאה הבריאותית בין קבוצ) range(  מדידת ההפרשעל
או , הלדוגמא חמישון הכנסה תחתון לעומת הממוצע הכללי באוכלוסיי

המדידה ). חמישון הכנסה תחתון לחמישון עליון(בין שתי קבוצות קיצון 
פטירות , לדוגמא שנות חיים (במספרים מוחלטיםיכולה להשתקף בהפרש 

 0- ככל שהערך קרוב ל, ובמקרה זה, absolute range –)  וכדומה100,000-ל
 ניתן גם לבצע את המדידה תוך שימוש, אולם. קטן יותר השוויון-אי

-אי 1-ככל שהערך קרוב ל, במקרה כזה. relative rangeבמונחים יחסיים 
הן במונחים מוחלטים והן , שיטה זו של מדידת הפער. השוויון קטן יותר

 אשר ,מגמות שונותדוגמא להמחשת ( אנגליהמקובלת בעיקר ב, יחסיים

                                                           
43  Mackenbach, 2007.  
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הצגתו לבין מספרים מוחלטים הפער בעלולות להתקבל בין מצב בו מוצג 
  .)לעבודה זו'  בנספחבראה  ,יחסייםים במונח

 – )Population Attributable Risk) PAR-אפשרות נוספת היא שימוש ב
תמותה בקבוצת יעד מסוימת לפי מידת /מדידת שיעור השינוי בתחלואה

ירידה בשיעור התמותה המתוקנן , לדוגמא(החשיפה למשתנה הנבדק 
כלוסייה מועלית לזו בו רמת ההכנסה בכל האו, במצב היפותטי, לגיל
שיטה זו מופיעה בעיקר במחקרים ).  בחמישון ההכנסה העליוןהייתהש

הן קלות יחסית  PAR-שיטות אלה של מדידת ההפרש וכן ה .44מהולנד
ליישום ונהוג להשתמש בהן בעיקר כשמדובר בקבוצות לגביהן לא ניתן 

ת הנוקטו, הן מתאימות בעיקר למדינות, בנוסף. לבצע דירוג היררכי
תוך ניסיון להעלות את התוצאה , בגישה הממוקדת באוכלוסייה חלשה

 –הבריאותית בקרב אוכלוסייה זו לרמה של קבוצות חזקות יותר 
leveling up45 .מדינות שעל פי השקפתן יש לטפל בכל , לעומת זאת  

מתוך הנחה שההשפעה תהיה ממילא גדולה יותר על , social gradient-ה
 השיפוע המבטא את –והגות למדוד את השיפוע כולו נ, אוכלוסיות חלשות
מדידת .  קבוצות האוכלוסייהלכלהשוויון בהתייחס -עומקו של אי
יכולה , השוויון לשם הערכת פערי תמותה לפי השכלה-השיפוע של אי

כנהוג  ,)the Slope Index of Inequality) SII-להתבצע תוך שימוש ב
- בשיטה זו הקבוצות החברתיות. )Bremberg & Moberg, 2006( שוודיהב

לפי מצבן הכלכלי (מהנמוכה לגבוהה , כלכליות מדורגות באופן היררכי
 של כל קבוצה מייצג את העמודהבו גובה , מדובר בגרף עמודות). למשל

את שיעור הקבוצה  –ערך הבריאות הממוצע בקבוצה ורוחב העמודה 
 the linear regression( מוגדר כשיפוע של קו הרגרסיה SII-ה. באוכלוסייה
coefficient( ,קשר בין מצב הבריאות של הקבוצה /המתאר את היחסים
באמצעות הגרף אפשר להעריך ). Regidor, 2004 (כלכלי-חברתיומעמדה ה

במצב בו עולים יחידת , את האפקט המוחלט על הבריאות הממוצעת
 לא זהה בהכרח לעלייה בת מדרגה(כלכלי -מידה אחת במדרג החברתי

מצב אם לאורך השנים יכול להיות מצב בו , בשיטה זו). אחת שלמה
למרות שלא ,  יגדלSII- הערך של ה,פרתשי הקבוצות כלהבריאות של 

חלוקת ידי - לשפר את המדד על הוצע ,לאור זאת. השתנה בהכרח השוויון

                                                           
 בניתוח המשמעויות Mackenbach בו השתמש ,ראה לדוגמא מודל הבדיקה   44

  .) ראה להלן– Mackenbach, Meerding, Kunst, 2007 (השוויון-הכלכליות של אי
ות בניטור מגמות יש לציין שחלק מהמדינות לא מודדות את הפער אלא מסתפק   45

  ).אוכלוסייה חלשה(התחלואה בקבוצת היעד 
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שיטה זו ,  עם הערך הממוצע של הבריאות על פי המשתנה הנמדדSII-ה
: ראה תיאור השיטה אצל (RII – Relative Index of Inequalityנקראת 

Sergeant & Firth, 2005(.   
מדד זה מבוסס על . Concentration Index-שיטה נוספת היא שימוש ב
, תוך עקיפת הבעייתיות בזו הראשונה, עקומה דומה לעקומת לורנץ

-  ולא עלכלכלי-החברתימאחר שבאחרונה האנשים מדורגים לפי מצבם 
העקומה מציגה את השיעור המצטבר של האוכלוסייה . ם הרפואיידי מצב

חישוב הערך של האינדקס מתבצע . כנגד השיעור המצטבר של הבריאות
 +1לבין  - 1 הערכים כאן נעים בין אך, יני'בדומה לחישוב המקובל בג

ערכים שליליים כאשר העקומה נמצאת מעל האלכסון וחיוביים כאשר (
המתקבלת , כי חוקרים מצאו שהתוצאה, ייןמעניין לצ. )היא מתחתיו

משקפת את אחוז החלוקה , 75- מהכפלת הערך המתקבל על פי מדד זה ב
, מחדש אותה יש להעביר מהקבוצה ברמה החברתית הגבוהה לזו הנמוכה

 ,Koolman & Van Doorslaer) ( על פי המדד0ערך (כדי להביא לשוויון 
2004.(  

  מידעניטור ו )4

שנועד לסייע למקבלי החלטות ולמתכנני שירותי  ,שקיפות המידעל
המידע הדרוש . יש חשיבות רבה , ברמה הארצית והמקומית,בריאות

הצטבר שניסיון ל ועומקו והן השוויון-אילקבלת החלטות נוגע הן להיקף 
  .  בבריאותהשוויון-איבאותה מדינה ובמדינות אחרות בהתמודדות עם 

 נתונים  ופרסוםת על איסוףדגש רב מאוד מושם במדינות הנורדיו
כדי לאפשר איתור בעיות ,  בתחומים שוניםשוויון-איאודות תופעות של 

לפי  , גורמים מקומייםידי- על  התערבותתכניותברמה המקומית ובחירת 
 National Institute of Public- מכון המנטר, שוודיהלדוגמא ב. הצורך

Health פערים מוצגים במחזוריות  ה. בבריאותהשוויון-אי באופן קבוע את
 מטרות של בריאות 11 המייצגים , מדדים50-תוך שימוש ב,  שנים4של 

, כלכליים כגון השכלה-בהדגשת השפעת משתנים חברתיים(הציבור 
חות "דוהכל  כוללים 1987משנת  החל שוודיהב). הכנסה ועוד
התייחסות לפערים בבריאות בין ,  הנוגעים לבריאות הציבור,הממשלתיים

  . הייאוכלוסהקבוצות 
 הראויים לתשומת לב , תחומים4זיהו קובעי המדיניות  דנמרקב

איכות , תמותה: פערים בבריאות והםה בעת ניטור המגמות של ,מיוחדת
קיימת במדינה זו . ומספר מצומצם של מחלות כרוניות, עישון, חיים
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 2006-  בוצע בגרמניהב.  בבריאותהשוויון-איסורת רבת שנים של ניטור מ
 שהציג את פערי הבריאות ,17-0 ילדים ונוער מגיל 18,000סקר לאומי על 

מידע נוסף הוצג שם . 46 שונותכלכליות-חברתיותבין ילדים משכבות 
 והוכיחו את הקשר , שבוצעו מחוץ למערכת הבריאות,בסקרים תקופתיים

כמו כן מוקמות שם מעת לעת ועדות  .בריאותהמגורים והבין תנאי 
 התערבות לאוכלוסיות תכניות ושוויון-אימייעצות בנושאי  ה,מומחים

 המלצות להתערבויות ההציגש ,ת מומחיםועד, לדוגמאכך . יעד מוגדרות
לקידום מצבן , גרמניהבקרב אוכלוסיות מהגרים וחסרי דיור ב

שם ראו .  הקצתה תקציב ייעודי לניטור והערכהפינלנד .47הבריאותי
והשקיעו בפיתוח של  לכל דבר ועניין בהרחבת בסיס הידע ערוץ התערבות
השוויון בבריאות בין קבוצות - מערכת לאיסוף מידע וניטור אי

 בבריאות השוויון- אי פיתחו מערכת לניטור הולנדבו .אוכלוסייה
 The National Institute for Public באמצעות,אחריות משרד הבריאותב

Health and the Environment (RIVM) .כבר   שם החלמהפעילות חלק
 NHS Performance- הידי- על הניטור מתבצע סקוטלנדב. 1993בשנת 

Assessment Framework ,עומד לרשות ה ,פיתחו מכשיר להערכה עצמיתש
רשויות שונות למדידת התקדמותם בצמצום הפערים בהשוואה /ארגונים
   .לאחרים

 שהדגיש , סקר מקיף1998 מימן כבר בשנת קנדההממשל הפדרלי ב
 בבריאות תוך הקדשת מקום נרחב להשפעה של השוויון- אי נתוני את

מתמיד בבדיקה תקופתית של הוא מאז  ו,משתנים כלכליים וחברתיים
 הושם בפרסום מיוחד 2007בשנת  .)Health Canada, 1999 (משתנים אלה

הן בהקשר למצבן הבריאותי , של משרד זה דגש על אוכלוסיות המיעוטים
 המותאמות להתמודדות עם מצב זה, התערבותוהן בהקשר לתכניות 

)Health Canada, 2007( . מציג לדיווח תקופתי שמתווסף פרסום זה
של אוכלוסיות שונות תוך שימוש  מצב הבריאות עלהפדרלי הממשל 

   2004, 2002 הוצג לדוגמא בשנים דומהפרסום . מדדים ברי השוואהב
 Agency for-ב הוטל על ה" גם בארה.)Healthy Canadians, 2006( 2006-ו

                                                           
46  KiGGS – German Health Survey for Children and Adolescents   

  http://www.kiggs.de/experten/downloads/dokumente/kiggs_engl.pdf  
47   Expert team about ‘Poverty and Health’ by the German Federal Ministry of 

Health . 
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Healthcare Research and Quality (AHRQ) עלח שנתי "להכין דו   
  .48 בבריאותהשוויון-אי

למקבלי אכן  יםשונות מאפשרה במדינות מו המידע שהוקיבסיס
 מגמות בפערי הבריאות באופן שוטףעקוב אחר אלה למדינות בהחלטות ה

אם מדיניות  לוודא הם מאפשרים גם.  את הצורך בהתערבותולבדוק
 אכן , בבריאותהשוויון-אי לצמצום , התערבות מקומיתתכניתלאומית או 

בחלק מהמדינות הוקמו מאגרי  . בקרב קהל המטרהמשיגה את מטרותיה
המאפשרים לקבל מידע אודות שיעורי תחלואה , מידע נגישים באינטרנט

בריאות  דבר המסייע בתכנון שירותי , במדינהשוניםהותמותה באזורים 
. קבוצות אוכלוסייה/ התערבות בהתאם למאפייני תאי שטחתכניותו
הכולל , )London Observatory(הוקם אתר אינטרנט  49לדוגמא אנגליהב

בדגש מיוחד ,  שטחאינלתערכת הדרכה לתכניות התערבות המותאמות 
ותוך הצגת נקודות התורפה ' ראש החץ'על רשויות שנבחרו לשמש כ

קיימת גישה . 50חת מהן למול הממוצע של האחרותוההישגים של כל א
האינטרנט והוא מציג לכל אחד מהמחוזות את  זה באמצעות למאגר

 תוך שימוש ,מאפייניו ואת מיקומו בהשוואה לממוצע הכולל
כלכליים והן -הן חברתיים, ) אינדיקטורים31(באינדיקטורים שונים 

תמותה , 75ני גיל תמותה ממחלות לב לפ, כגון תוחלת חיים(בריאותיים 
, עששת בשיני ילדים, בריאות הנפש, שכיחות סוכרת, 75מסרטן לפני גיל 

שכיחות השמנת , שכיחות פעילות גופנית במבוגרים, תמותה עקב עישון
  .51)שכיחות שברים בצוואר הירך במבוגרים ועוד, יתר

ות נהלים ומקבלי החלטות במערכת הבריאכדי שתהא אפשרות למ
 התערבות תכניותמידע אודות רצוי לאגם  ,רבות התעתכניתלפתח 

המידע , לדוגמא גרמניהב. קיימות ובמיוחד כאלה שנמצאו בעבר יעילות
 The German (באמצעות המרכז הפדרלי לחינוך לבריאותנאסף ומוצג 

                                                           
  .AHRQ – www.ahrq.orgראה אתר האינטרנט של    48
השוויון במחוזות - המציג את מאפייני מצב הבריאות ואי,ח מפורט"ניתן לבחור דו   49

 –תחת הכותרת , השונים באנגליה באתר האינטרנט של משרד הבריאות שם
Choosing Health – making healthier choices easier.   

50  http://www.lho.org.uk/HEALTH_INEQUALITIES/Health_Inequalities_Tool.aspx  
,  לעומת הממוצע ברשויות אחרות) Leeds( בלידס השוויון-איכדוגמא לאופן הצגת    51

 http://www.lho.org.uk/NHII/LEYearsGained.aspx?la=00DA&comp=1 :ראה
   :ראה, )Birmingham( בברמינגהם וכן

 http://www.lho.org.uk/NHII/LEYearsGained.aspx?la=00CN&comp=4  
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Federal Center for Health Education – BzgA(
הקימה  תכניתהנהלת ה. 52

 המופעלות בקרב , שונותתכניות 2,800ות מכיל מידע אוד ה,אונליין מאגר
 והוא  האתר המכיל פרסומים וחומר רלוונטי.בגרמניהאוכלוסיות חלשות 

כמו כן . מנהלים של שירותי בריאות לאוכלוסיות יעדללמתכננים ומיועד 
 good practice הנחשבות תכניותמתפרסמים בו קריטריונים לבחירת 

 השוויון-אישות וצמצום שכבות חלקרב בריאות בהבתחום קידום 
ות ימרכז זה מהווה חוליה מקשרת בין המדינ. בגרמניה בבריאות
רמות בלבין הגורמים הפעילים  ,המכוונת לצמצום פערים ,הלאומית

 , להקים מאגר מידעINPES -הוטל על ארגון ה, צרפת בגם. בשטחהשונות 
פרסומן המציג תכניות התערבות שונות ודואג לסינון התכניות היעילות ו

good practice53-כ
ל מנת לסייע לגורמים מקומיים ביישום תכניות וזאת ע, 

  . התערבות יעילות לקידום בריאות והגברת השוויוניות
 תבצעתמ,  התערבותתכניות הפעילות של למעקב אחר תוצאותבנוסף 

 , ספציפיותתכניותגם הערכת יעילות של באופן שוטף בחלק מהמדינות 
, גרמניה לצמצום פערי בריאות בערים בתכניתה ,צרפתב PRAPSכגון 

אחר ההישגים  ובריטניהב' החץ'ראש 'רשויות שהוגדרו כמעקב אחר 
 שיתוף כלל .אירלנד ובדנמרקוכן ב,  שםSure Start לילדים תכניתב

 ההתערבות השונות תכניותהגורמים במדינה בתובנות ובממצאים מתוך 
מידי  , למשל,צורך כך מתקייםל. לימוד והפקת לקחיםשם לחשוב ביותר 

העוסקים  ,בהשתתפות למעלה מאלף איש ,בברליןלאומי כנס  שנה
. ברמה המקומית והלאומית,  לצמצום פערים בבריאותתכניותביישום 

 תכניות אודותידע מהחלפת לו, לימוד והפקת לקחיםלהכנס נועד 
   . בבריאותהשוויון-אי שנמצאו יעילות להתמודדות עם ,התערבות
קר שבדק סוגים שונים של התערבויות לצמצום פערים בבריאות מח
  על אף שמסיבות אתיות ופרקטיות קשה בתחום זה של כי , מצא
בכל ניתן  ,randomized controlled trials לבצע מחקרים שהם השוויון-אי

 תכניותגם כאשר מדובר בזאת . לבצע הערכה בדרכים אחרותזאת 
 שנוסו ,התערבויות כלל- בדרךלהרחיב ניתן אכן מורכבות יחסית וכי 

 & Stronks (לאוכלוסיות רחבותגם  ,בקנה מידה קטן יחסית
Mackenbach, 2006( .תהערכלמודלים של מורכבות הלאור , עם זאת 

                                                           
52     www.gesundheitliche-chancengleichheit.de  
 בשיתוף עם ,בנושא זה ראוי לציון מיוחד פיילוט אותו מבצע משרד הבריאות בצרפת   53

 good לבחירת –  Brittanty, Limousin, Rhone-Alpesנחשבות חלשותהשלוש רשויות 
practicesל אחד מהאזורים המותאם לכ.  
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הנובעים פעמים רבות  וההבדלים המתודולוגיים התערבות תכניות
להחליט ליישם תכנית  קשה על מדינה בודדת , מאילוצים בשטח

 , בתחומהשנוסו התערבות תכניותרבות על בסיס מספר מצומצם של התע
ולכן מומלץ להישען על הניסיון המצטבר במספר גדול ככל האפשר של 

אחד על רקע זה חשוב להציג כאן את . )EUROTHINE, 2007 (מדינות
התערבות  תכניותהפרויקטים המועילים ביותר לאיסוף מידע אודות 

 ,יוזמה של האיחוד האירופיב מדובר .ת בבריאושוויון-אילצמצום 
 European Portal for Action on Health  –באתר האינטרנט  תמוצגה

Equity– )Determine( , מיועד לחזק את העוסקים בהתמודדות הפורטל
  . 54 בבריאותהשוויון-איעם 

 )consortium (מידעשותפות לריכוז תה להקים יימטרת הפרויקט ה
 השוויון-איצמצום ל, מדעית ותות מבוסס התערבתכניותאודות 
 במאגר מידע נגיש לכל ולהציגן, נהוגות בכל רחבי אירופהה, בבריאות

באתר זה ניתן למצוא מגוון של מאות . מקבל החלטות וארגון בריאות
תוך הדגשת אלה ,  מגוונותאוכלוסיות יעדל המיועדות,  התערבותתכניות
בצע חיפוש באתר באמצעות מילות ניתן ל. אשר יעילותן הוערכה, מביניהן
. מהמדינות וכדו,  נושאי התערבות,סוגים שונים של קהלי יעדפי מפתח ל

 ובאוה, good practice-מוצגות באתר זה כה ,תכניותחירת העת בב
,  פרמטרים של שיתוף ומחויבות של אוכלוסיית היעד, בין השאר,בחשבון

השונים ' שחקנים'ן היצירת שיתוף פעולה בי, העצמת אוכלוסיית היעד
, למאמר זה ניתן למצוא מספר מצומצם של דוגמאות' א בנספח .ועוד

שאומצו ,  התערבות פרטניותתכניות המחשתלשם , שנלקחו מאתר זה
דוגמאות רבות נוספות ניתן למצוא באתר האינטרנט של . במדינות שונות

  .הפרויקט

                                                           
54  http://www.health-inequalities.org/?uid=8e4d4d46a0f91be3215795502ad798bc& id=main2 
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  הישגים ואתגרים .3

אך הוא ,  וההתקדמות בו איטיתשהק בבריאות  של צמצום פעריםאתגרה
, כך לדוגמא .שנצבר בחלק מהמדינותסיון יהנהדבר עולה מ. בר השגה

 ,)Department of Health, U.K., 2006; 2007( אנגליהשהושגו במההישגים 
נקודת ( 75שבץ מוחי לפני גיל מתמותה ממחלות לב ובעיקר בתחום 

 באנגליה חלה ירידהבתחום זה  ).1997-1995ממוצע מתייחסת להמוצא 
בין שיעור פער ה. בפרט) אזורים חלשים ('ראש החץ'ככלל ובאזורי 

ראש 'התמותה הכללי ממחלות אלה לבין שיעור התמותה בקרב תושבי 
.  תושבים100,000- כל לקרי מוות מ31.3  על1997-1995עמד בשנים ' החץ
 ,2006-2004 בין השנים 100,000- לקרי מוות מ22.2פער הצטמצם לכדי ה

  אחוז40להגיע לצמצום של וא  היעדהו ( אחוז30-כצמצום בשיעור של 
למרות ההישג במונחים  ).2011-2009ממוצע לפי יחושב ש, 2010עד לפחות 

אפילו הוא , לא הצטמצםהפער   כי במונחים יחסיים,יש לציין, מוחלטים
  ).  אחוז26-  ל23- מ(גדל מעט 

שיעור התמותה מסרטן   שלבתחוםלדוגמא יעדים נוספים שהושגו היו 
ראש ' ככלל ובאזורי אנגליהתה מסיבה זו ירד בשיעור התמו – 75לפני גיל 

בין שיעור במונחים מוחלטים  הפער. בפרט) אזורים חלשים ('החץ
עמד ' ראש החץ' לבין תושבי )מתוקנן לגיל (התמותה הכללי ממחלות אלה

- מקרים ל159 (ם תושבי100,000- לקרי מוות מ18  על1997-1995בשנים 
 100,000-  ל141לעומת ' ראש החץ'שובי יי ב75 נפש מתחת לגיל 100,000

. 2006-2004-  ב100,000-  ל16 פער ירד לכדיה. )בכלל האוכלוסייהנפש 
 אותו קיוו להשיג עד , אחוזים6 בהשוואה ליעד של  אחוז11- כירידה של 

ובה יותר ט אליה הגיעו עד כה  התוצאהמוחלטיםמונחים אמנם ב. 2010
במונחים יחסיים הפער  כי ,אולם יש לציין, 2010 לשנת מהיעד אליו שאפו
   .) אחוז13-כ (נותר ללא שינוי

 בכל 65 שיעור מקבלי חיסון נגד שפעת מעל גיל – המניעהבתחום 
ורי תוך צמצום הפער בין אז, 2005 עד 2002קבוצות עלה בין השנים ה
כמו כן .  והן במונחים יחסייםםהן במונחים מוחלטי,  לאחרים'ראש החץ'
 ליעד 2005הגיעו בשנת ' ראש החץ' מהרשויות שהוגדרו כ אחוז87-כ

 ומעלה 65 מבני  אחוז70פחות ל – לכל אחת מהן' רף תחתון' כשנקבע
  .קיבלו חיסון
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 של הפחתת שיעור ,2010נקבע יעד לשנת בהתנהגויות מסכנות בריאות 
– )עבודת כפיים(י צווארון כחול  ובקרב עובד אחוז21- המעשנים הכללי ל

שיעור המעשנים אכן ירד בשתי  ,2005נכון לסוף שנת  . אחוז26-ל
 אינוהתקדמות האולם קצב  ,) בהתאמה, אחוז31- ו24לכדי (הקבוצות 

 . במלואומבטיח את מימוש היעד
  על הישגים בהתקדמות לצמצום פעריםו הצביעאירלנדגם ב

)Government of Ireland, 2007(. כי לא כל המדינות ,יש להדגיש, עם זאת 
בשפת , לעיתים הם מוצגים בפרסומים פנימייםו, מפרסמות את ההישגים

, כמו כן.  ולכן אינם נגישים לחוקרים שאינם שולטים בשפההמקור בלבד
קצר הוא בחלק מהמדינות הזמן שחלף מאז הצבת היעדים הכמותיים 

ספק אם  – וגם אם יפורסמו ,מידי ולכן טרם פורסמו ההישגים בתחום זה
  . ניתן בשלב זה להפיק לקחים מהתוצאה

יעדים בהם  לשקיימות גם דוגמאות המשימה אכן איננה פשוטה ולכן 
הרחבת ( נסיגה  בשנים מסוימות ואף נצפתה כלללא הושגה התקדמות

 אנגליהב 2010לשנת  היעד.  תמותת תינוקותבתחוםדוגמא כך ל). הפערים
משפחות של עובדי כפיים לבין בין   אחוזים10-בצמצום הפער , היה

. )Department of Health, U.K., 2007 (הממוצע הכללי באוכלוסייה
בשנות  ו אחוז13 על עמדהפער , 1999-1997 ין השניםב, נקודת המוצאב

). 2004-2002ממוצע  ( אחוז19-לבהדרגה עד גדל  הוא ,המדידה הראשונות
הפער בשיעור תמותת ש מאחר ,ודדיםבשנים האחרונות יש סימנים מע

אחוז  17-  ו2005-2003 בשנים  אחוז18(תינוקות נמצא במגמת ירידה 
שיעור ,  יש לציין כי מאז נקודת המוצא, עם זאת).2006-2004בשנים 

  .55נמצא בירידה מתמדת בכל קבוצות האוכלוסייה תמותת התינוקות
 מר במהלך כל נשמוחלטיםבמונחים . אשר לפער בתוחלת חיים בלידה

שנתיים פער של ) 2006-2004  לעומת ממוצע1997-1995ממוצע  (התקופה
ראש 'בין אלה המתגוררים בישובי  ,בקרב נשיםוכשנה וחצי גברים אצל 
גדל  אולם גם כאן הפער במונחים יחסיים .לבין הממוצע הכללי' החץ

 . אחוז11-ב – נשיםהובקרב ,  אחוזים2- ב, גברים במהלך התקופהבקרב 
 ,'ראש חץ' שהוגדרו כ,מהרשויות אחוז 40-בכש, ניכר בכךסימן מעודד 

בין  , בפער בתוחלת החיים)מוחלטים ובמונחים יחסיים(ירידה נמצאה 
באחד , באנגליההממוצע באותה רשות מקומית לבין הממוצע הכללי 

                                                           
 5.6לידות חי באוכלוסייה הכללית לעומת לאלף  4.8בתקופה הנוכחית השיעור הוא    55

  ).2006-2004ממוצע (בקרב עובדי כפיים אלף ל
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ביעד , לפחות חלקית ,מרמז על פוטנציאל עמידה דברה .המגדרים לפחות
  . לאותן רשויות מקומיות2010שהוצב לשנת 

בכל  גםלשאת תוצאות  לעיתיםעשויה מדיניות ממשלתית מכוונת 
דוגמא לכך ניתן  .תשתיות של שירותי בריאותריסת לשוויוניות בפהקשור 

 שלדגש רב על ערכים  לא הושם בהמדינה , ב"להראות דווקא מארה
 ויוןהשו-איבדק את  ,ב"ארהבוצע בשמחקר מקיף  . חברתיתתסולידריו

מיטות פערים בשיעור תוך בחינת  ,בפיזור תשתיות במערכת האמריקאית
, ב"בכל המדינות בארה ,אשפוז כלליות ופיזור רופאים ראשוניים בקהילה

. )Horev, Pesis-Katz & Mukamel, 2004(השנים האחרונות  30במהלך 
תה מעורבות ייכי עקב העובדה שבתקופה מסוימת הבמחקר זה נמצא 

-The Hill( בפריפריה באמצעות חוק חולים-בתיממשלתית לעידוד הקמת 
Burton Act(,ם גדלה לאורך השני , בכל הקשור לפיזור מיטות האשפוז
שונים ובין ) counties(הפערים בין מחוזות הצטמצמו השוויוניות ו

 ראשוניים פיזור רופאיםכל הקשור לב, לעומת זאת. המדינות השונות
  הפערים,משלתיתממעורבות כל תה במהלך השנים יילא השם  ,בקהילה

  .גדלו
נתונים שהוצגו לעיל מעידים כי מעורבות ממשלתית עשויה להביא 

 כי ,עמדהחיזוק ל.  בתחומים שונים במערכת הבריאותלצמצום פערים
ניתן לראות בשתי עבודות צמצום פערים בבריאות הוא אכן יעד בר השגה 

מתייחסת להישגים של מספר האחת , רחבות היקף שפורסמו לאחרונה
מיזם משותף  ומבוססת על מדינות אירופה בתחום צמצום פערי הבריאות

שהתקיים בין ספטמבר , )EUROTHINE, 2007(של הקהילה האירופית 
-אשר נועד להעמקת ההבנה של סיבות וגורמים לאי, 2007 לאוגוסט 2004

במחקר השתתפו למעלה . שוויון בבריאות ודרכי פעולה להתמודדות עמו
שצמצום ,  מדינות אירופה והמסקנות מעידות על כך20- חוקרים מ50- מ

י השקעה בקידום וכ, השגה-פערים בבריאות הוא אתגר קשה אולם בר
לשיפור התוצאה , בסופו של דבר, בריאותן של אוכלוסיות חלשות מביאה
פורסמה ממש בימים אלה , השנייה .הבריאותית הכוללת של האוכלוסייה

גם במקרה זה מדובר ). WHO, 2008( ארגון הבריאות העולמי ידי- על
אולם זו התייחסה בעיקר לגורמים , בעבודה שנמשכה כשלוש שנים

 הייתהגם במקרה זה הערכת הוועדה .  בבריאותהשוויון-אירתיים להחב
. היא אכן משימה אפשרית, שצמצום פערי הבריאות בתוך דור אחד
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  לקחים מהניסיון הבינלאומי. 4

 , עולה  בבריאותשוויוןה-איעם מדינות שונות של התמודדות מסקירת ה
 מה בקיוהכרהבהיא ה של מדיניות לצמצום פערים בבריאות ראשיתכי 

ם שינויי באמצעות ,המוצהרת להתמודד עמהמחויבות בבעיה והשל 
ניתן בהקשר זה . מסמכים רשמיים אחריםב או תקנותב, חקיקהב

 לפי אופי , הנבדלות ביניהן, של מדינותקבוצות ארבע להצביע על
   :לאומיתה מחויבותן

 מדינות בהן קיימת הצהרת כוונות ואף ניתן ברמה הראשונה כלולות •
חלק שהן אינן אלא , הות בהן יוזמות ופעילויות לצמצום פערי בריאותלז
 ). גרמניה וצרפתלדוגמא ( לאומית כוללת תכניתמ
 ,הן קיימת הצהרת כוונות ואולי אף חקיקהב מדינות רמה השנייהב •
לצמצום לאומית פעילות אולם ,  עם פערי הבריאותלהתמודד תמאפשרה

 ואינה ממוקדת ,רכות החברתיות בכל המע,ם מתבצעת באופן רוחביפערי
   .)הנורדיהמודל (בבריאות דווקא 

 יש ן שבמדיניות הלאומית שלה,כלולות המדינותרמה השלישית ב •
חליטו על מדדים ה והן ,לסוגיית הפערים בבריאותהתייחסות מוצהרת 

יות  כחלק ממדינ,ע פעילות לצמצום הפעריםצקרונות לפיהם תתבוע
   .) הולנד ודנמרקלדוגמא(כוללת של בריאות הציבור 

בהן הוחלט ,  לאומית קיימת מחויבותאצלן, מדינותהברמה הרביעית  •
, שבמרכזה צמצום פערים בבריאות ,ומתואמת פעולה כוללנית תכניתעל 

סקוטלנד , גמא אנגליהלדו(הותוו יעדים כמותיים ו נבחרו מדדים
  ).ואירלנד

 בהתמודדות עם פערי ,טת במדינות השונותהננקיה אשר לאסטרטג
 כי מדינות אירופה הכירו בכך ,מממצאי העבודה הנוכחית עולה, הבריאות

עם הגורמים החברתיים גם שצמצום פערי בריאות מחייב התמודדות 
 מהמדינותרבות  ).social determinants of health(המשפיעים על הבריאות 

בין אם באופן חלקי או (' לה הזרםמע' תבאופן מודע בגישלכן נוקטות 
תשקיע בכלים אשר  שמדיניות ,יש הטוענים). כחלק ממדיניות כוללת

תתרום לקידום בריאותן של שכבות חלשות יותר מפעולות  ,אלה
לכן ו. )Blane, Brunner, Wilkinson, 1996 (מערכת הבריאותבהמתבצעות 

דות עם פערי  כחלק ממנגנון ההתמוד,ההשקעה בצמצום פערים חברתיים
 ,תוף פעולה בין משרד הבריאות למשרדים האחריםי וש,הבריאות
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בשנים האחרונות כחיוניים  ו הוכר, התערבות שונותתכניותבהפעלת 
  .בכללן כאלה שאינן נמנות על המודל הנורדי,  מדינות רבותידי- על ביותר

 למעלה ממאתיים שבדק, קנדהבשנערך , מחקרנמצא ב, כך לדוגמא
זות ו במח,המקומית ו במערכת הבריאות הפדרלית,ערבות התתכניות

כי  –  בהקשר לבריאות של שכבות מעוטות הכנסה,השונים של המדינה
אולם , ההתמודדות עם התוצאות הבריאותיות של העוני חשובה ביותר

פערים ב העוני ובגורמימתמקדת  ה,תרון יסודי מצוי באסטרטגיהיפ
 תוצאותיו הבריאותיותהחברתיים יותר מאשר בהתמודדות עם 

)Williamson, 2001( .כל הקשור בש שמאחר , עם זאת,יש להדגיש
 בחברה ומיקומו הפערים הגורם המשמעותי ביותר הוא עומק ,לבריאות

ות י מדינ– ו שלהמוחלטתההכנסה רק היחסי של הפרט בחברה ולא 
צמצום  משמעותית גם לתרמותהמכוונת לצמצום הפערים החברתיים 

 מדיניות במשולב עםכלל - תכנית כזו פועלת בדרך. בריאותהפערים ב
   .ממדי העוני להקטנת

הדוגלת  ,מדיניותהאת אמנם הגישה האמורה לעיל מאפיינת 
 גישה המאפיינת לכאורה דווקא את המודל ,'מעלה הזרם'ת ייגטבאסטר
צמצום במרבית המדינות המערביות משקיעות מאמץ אולם . הנורדי

גם אם אינן , 'במעלה הזרם'פועלות למעשה ו ,חברתייםהפערים ה
-  הכלכליהשוויון-איהבריאותיות של תוצאות לקושרות פעילות זאת 

ח האחרון של ארגון הבריאות העולמי הדגיש במיוחד את "גם הדו .חברתי
 ,WHO(השוויון בבריאות - התורמים לאי,הטיפול בגורמים החברתיים

 ,כלכליות- תוחברתית ומערכ בתערבות עיקריותהנקודות  ).2008
עידוד ההשתתפות בכוח  של בתחומים הן ,המשפיעות על הבריאות

, הבטחת הכנסה ותשלומי העברה, ספר-מניעת נשירה מבתי, העבודה
, חוסר ביטחון במקום העבודה.  תזונתיביטחוןסביבת המגורים והעבודה ו

 ידי- עלו שהוכר, סיכוןמי גוריםסביבת העבודה מהווכמו גם אופייה של 
. כבעלי תרומה משמעותית להרחבת הפערים בבריאותמדינות רבות 

האם האדם מועסק , הקשר בין עבודה לבריאות אינו מוגבל יותר לשאלה
 התפקיד במקום העבודה ולקשר בינם למאפייניאלא מתייחס , או מובטל

  . לבין מצב הבריאות
 הנפלט מכלי רכב במרכזי, גם סביבת המגורים ורמות זיהום האוויר

משפיעים על פערי הבריאות ומוכרים בהשפעתם הרבה , ערים גדולות
. )Hannah, Morton, Watkins, 1991 (יותר על האוכלוסיות החלשות

הוכר כי השקעה בתשתיות לשבילים לרוכבי אופניים בערים , בהקשר זה
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, הגדולות וסגירת מרכזי הערים לתנועת רכב פרטי הינה מדיניות
   .לבריאותם של התושבים רבה ביותרשתרומתה הפוטנציאלית 

 על  שהשפעתה,'במעלה הזרם' הפועלת , לאסטרטגיהדוגמאותכל אלה 
 מעורב משרד הבריאותמדינות שונות בולכן  ,ניכרת בבריאות שוויון-אי

 כי במרבית ,יש להדגיש, ם זאת ע.אלה בשיח הציבורי גם סביב נושאים
המדינות מרבית . ת מוגבלת לאסטרטגיה אחההתערבות איננההמקרים 

' במעלה הזרם' המשלבת טיפול ,רטגיתטמיישמות במקביל גישה אס
 תחומי טיפול , בין השאר, כוללות'במרכז הזרם'התערבויות . ובמרכזו

לרבות הסרת חסמים והבטחת , המצויים בשליטת מערכת הבריאות
 התערבות בקנה מידה גדול תכניותוכן הפעלת , נגישות לשירותי הבריאות

  .עדו להשפיע על התנהגות בריאותית ומניעה בקרב אוכלוסיות יעדשנו
כאשר בודקים את ש ,מצאי העבודה הנוכחית מצביעים על כךמ
חלק  כי , נמצא, המופעלות ברמה הממשלתית או המקומית,תכניותה

, good practice-מהן ובמיוחד אלה שהוכרו ברמה המקומית כניכר 
 תוך שיתוף פעולה בין ארגוני ,ת משולבתחומית- על גישה רב ותמבוסס
 עובדים קהילתיים וארגוני מגזר ,םעובדים סוציאליי, רווחה, בריאות
והן ) בין משרדי ממשלהאופקי פ "שת(וזאת הן ברמה הלאומית , שלישי

. )פ בין נותני שירותים חברתיים מתחומים שונים"שת(ברמה המקומית 
ממוקדת בעיקר ה פעילותלהיא דוגמא לגישה מובהקת מאידך ב "ארה
 שם הטיפול באוכלוסיות חלשות .ומעט במרכזו' מורד הזרם'ב

, בריאות מתמקד בעיקר במערכת הבריאותב השוויון- איוהתמודדות עם 
  .ברמה הקהילתית קיימות התארגנויות משותפותגם שם אולם 

– אשר לסוגיית התמריצים שעשויים להשפיע על צמצום פערים
נרחבת תייחסות הבכל המדינות קיימת כלכליות - מערכות חברתיותב

  באופן כללימשפיעיםה ,לתהליכים ולתמריצים הקיימים ברמת המקרו
המערכות הממשלתיות משתדלות . כלכליים-החברתיים הפעריםעל 

נשירה ימנעו , השתתפות בכוח העבודהלבנות תמריצים שיעודדו למשל 
 ,תמריציםלסוגי המעטה קיימת התייחסות , מאידך.  ועוד,ספר- מבתי

אלה מתמקדים בעיקר  .ערכת הבריאותשעשויים להשפיע על הפערים במ
אופן ב, שתתפות העצמית בגין שירותי בריאות חיונייםהתייחסות להב

 בשירותי חלוקת ההקצאה בין מבטחיםאופן ב,  לנותני השירותהתגמול
  .שקיפות מידע השוואתיבו, בריאות

לא ניתן להתמודד .  דייןא בחירת מוקדי התערבותב ובהצהרת כוונות
בעבודה הנוכחית כן במדינות שנסקרו א ו, בבריאות בעלטההשוויון-איעם 
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השונים במערכת ' שחקנים'עומד לרשות הה ,קיים מאגר מידע לאומי
אנשי מקצועות  (ים לנותני השירות חיונימידעה. הבריאות ואף מחוצה לה

ההחלטות ולקובעי למקבלי וכן , )כלל האוכלוסייה(לצרכנים , )הבריאות
בנושא זה ניתן ללמוד .  ברמה הלאומית וברמה המקומיתהמדיניות

ם י בהן מבוצעים סקר,צרפתו אנגליה, דנמרק כגון ,מפעילותן של מדינות
 מפולח לפי ,מידע אפידמיולוגי בסיסי , בשקיפות רבה,גיםי המצ,םלאומיי

די לזהות חיוני במיוחד כמידע זה  .הכנסה ואזור מגורים, רמות השכלה
 כמו  במטרה לקדם את מצב בריאותן,קבוצות חלשות ולבצע התערבות

 לנטר מגמות לאורך השנים ולוודא אם ,כדי לקבוע יעדים כמותייםגם 
  . התערבות ברמה הלאומית והמקומית אכן משיגות את מטרתןתכניות

 שיש להבדיל בין בחירת ,עבודה הנוכחית מצביעים על כךב הממצאים
 לבין ,ראוי לנטר באופן קבוע אחת לשנתיים עד שלוש שניםמדדים אותם 

 בכל הקשור לצמצום ,אליהם יש לשאוףהכמותיים שאלת היעדים 
 לעיתים די בניטור הפערים על פי מדדים שנבחרו ופרסומם. פערים

.  כדי להניע רשויות מקומיות וארגוני בריאות לפעולה,בשקיפות הראויה
מץ לקדם את בריאותן של אוכלוסיות  כי יש להסתפק במא,יש הטוענים

 וכי הצבת יעד שלא ניתן ,אחריםבין ללא מדידת הפער בינן ל, חלשות
הנזק עלול כי  ויםשירותהידיהם של נותני את  לרפות העלול למימוש

  . להיות רב מהתועלת
 סיונן של חלקיאולם נ, יעדים אינה מבטיחה את השגתםהעצם הצבת 

משמעות בהנעת המערכת לפעולה בעלת שהיא  ,מהמדינות מעיד על כך
עלול לפגוע ביעילות של יעדים חסרונם . שתכליתה צמצום הפערים

של את החשיבות מדגישות  ולכן חלק מהמדינות יישומה של המדיניות
ניטור ההתקדמות לקראת את  פעולה לאומיות ומקומיות ותכניותהכנת 
 המגמה לא תוך ביצוע פעולות מתקנות באותם מוקדים בהם, היעדים

גם אם  ש,ות מעיד על כךדניסיונן של מדינות אח. מעידה על הצלחה
 אלא די,  של יעדיםרבאין צורך לקבוע מספר , מתווים יעדים כמותיים

 את פו מדדים שישקראוי לבחור מספר, לכך במקביל .ביעדים ספורים
 ובלבד שהם יישומם יכול לתרום להשגת היעדיםש ,תוצאותהתהליכים וה

ים במבנה מערכת הבריאות ובמצב הבריאות המאפיינים את אותה מעוגנ
של יעדים כמותיים לא גורע  כי העדרם ,המודל הנורדי מעיד. מדינה

קיימת ש,  נראה אם כן.להתמודד עם הפעריםגבוהה מחויבות בהכרח מ
 האם לקבוע יעדים ,לקיומו של דיון בשאלה) בפני עצמה(חשיבות 

  .חום זה של צמצום פעריםכמותיים למערכת הבריאות בת
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 פעילות המכוונת לצמצום פערים בבריאות החלה במדינות אחדות
 ולכן הניסיון ,אף מאוחר יותר ובאחרות )אנגליה (בעשור האחרון

ניתן להצביע , עם זאת. שמעיותמ- המצטבר קצר מכדי להפיק מסקנות חד
, צעים לאמ בכל הקשור, לדוגמאכך. מדינות שונותבדומים קווי פעולה על 

בין משרדי שיתוף פעולה ניטור ואו  ,בחירת מדדים, שימוש בחקיקהכמו 
 ,משרדי ממשלה הצורך בשיתוף פעולה ביןהחיוניות של . ממשלה שונים

 ארגון הבריאות ידי-עלגם  ה הודגש, בבריאותהשוויון- איבהתמודדות עם 
  ההתמודדותןגם ניתוח אופ. ומרבית המדינות אכן נוהגות כך, 56העולמי
ככל , על הסיכויים ליישום מוצלח של התכניותמדינות השונות מעיד של ה

 שיתוף פעולה בין מושתתת עלשהמדיניות לצמצום פערים בבריאות 
 פעולה מוגדרת תכניתעם , משרדי ממשלה וככל שהיא ממוקדת יותר

בחלק . )Judge, Platt, Costongs, Jurczak, 2006 (ויעדים ברורים
 האחראי ,יאות נמצא ממילא במשרד ממשלתיתיק הבר, מהמדינות
במקרים . 57הביטחון הסוציאליעל או /על הבריאות והרווחה ובמשותף 

, אחריםמקרים ב. אלה שיתוף הפעולה מובנה במערכת הממשלתית
 פעולה תכניתתוף הפעולה נכפה על משרדי הממשלה השונים במסגרת יש

  ). אנגליהבלדוגמא (לאומית 
יישומה המוצלח מחייבים מימון ותמיכה  לאומית ותכניתהכנת 

.  לבין התשתיות הקיימות במערכת הבריאותהפוליטית והתאמה בינ
- איתמיכה פוליטית היא אמצעי חשוב ביותר לקידום ההתמודדות עם 

 חלון הזדמנויות לפתוח בבריאות והשגתה מחייבת לעיתים השוויון
דוגמא ל. שא זהמאפשר שינויי חקיקה והתגייסות לאומית לנוה, פוליטי

, Black Report-שם חלפו שנים רבות מאז פרסום ה, אנגליהבמקרה של 
 התגייסות החלה לא השוויון-איבמהלכן על אף ההכרה בקיומו של 
שלטון והעברתו הרק לאחר חילופי . ממשלתית להתמודדות עם נושא זה

 תכניתהמאוחרות הוחל בבניית התשעים למפלגת הלייבור בשנות 
 Albeda-בהקשר להמלצות ה ,הולנדתהליך דומה ארע ב. ללניתלאומית כו

                                                           
56 World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf.  
גם בצרפת . ובשוודיה, פינלנדב, איחוד משרדי בריאות ורווחה קיים לדוגמא בהולנד   57

על בריאות הן חראי והוא א(הסולידריות החברתית המשרד נקרא משרד הבריאות ו
 אוחדו משרד הבריאות והמשרד לעניינים 2002בגרמניה בשנת ). והן על נושאי רווחה

גם .  הם פוצלו חזרה והאחרון אוחד עם משרד התעסוקה2005חברתיים ובשנת 
בשנת ,  בהם היה משרד לענייני פנים ובריאות, שנה160- בדנמרק לאחר למעלה מ

 .   יאות והמניעה ומשרד הרווחהמשרד הבר:  הוא פוצל לשנים2007
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Committee  2007-2002בין השנים) Stronks, 2002( . על רקע זה חשוב
יש ,  פעולה לאומיתתכנית כי טרם הצבת יעדים והחלטה על ,להדגיש

  .להביא בחשבון את הצורך בבניית קונסנזוס ותמיכה פוליטית
 את הפערים החברתיים ולהביא שואפת לצמצםה, מדיניות חברתית

עשויה אכן להשפיע באופן חיובי על פערי , לחלוקה מחדש של הכנסות
על הסביבה , השפעתה על הלכידות ועל ההון האנושיבעקבות , הבריאות

,  עם זאת.חברתיה-ישירה במסלול הביולוגיה תההשפע –החברתית וכן 
ת קיימים גם פערים בבריאוש, על כךממצאי העבודה הנוכחית מעידים 

 קיימת מסורת ממושכת של התמודדות עם פערים ןבמדינות בה
נעוצים ששורשיהם של הפערים בבריאות  ,דבר מרמז על כךה. חברתיים

 ככל , וכי,)Mackenbach, 2006 (בריבוד הקיים כיום בכל חברה מודרנית
עלולה להיות המוחלטת של הפערים השאיפה להביא למחיקתם  ,הנראה

שאיפה לצמצמם ככל מסתפקות בהמדינות השונות לכן ו ,דייומרנית מי
. קיימים ולעמוד על המשמר כנגד מגמת ההרחבה של פערים, הניתן

ת כבמרבית המקרים מער ש,מעיד על כךנאסף בעבודה זו הניסיון ש
  תפקיד מרכזישהיא ממלאת בו אלא שותפה בתהליך רק איננההבריאות 

)WHO, 2007( , נת תהליכים ותוצאות של תהליכי מסגרת הזמן לבחיוכי
 היא נמדדת –התערבות לצמצום פערים בבריאות היא ארוכת טווח 

  .בעשורים ולא בטווח של שנים בודדות
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  בישראללמדיניות  השלכות .5

מידת המעורבות הממשלתית במערכת נבדלות זו מזו בה, מדינות רבות
הן , בבריאות פעריםצמצומם של להחלטה לפעול להגיעו ,  שלהןהבריאות

מטרה ההדרך להשגת . כלכלייםהן מטעמים  ו ומוסרייםמטעמים אתיים
 חלק. חברתיתהעולם הלהשקפת  קשורהשונה ממדינה למדינה ו

 ,מחוץ למוטת השליטה של מערכת הבריאותשבכלים  בחרמהמדינות 
 בהנחה ,מיסוי ועודמערכת ה, חינוך והשכלה, תעסוקה כגון עידוד
 השוויון- איתוביל גם לצמצום ומים אלה  מתאימה בתחשמדיניות

מצויים באחריות תחומים הבגם פעול לאחרות בחרו מדינות . בריאותב
  .מערכת הבריאות
 כי למרות תרומתן של מערכות אחרות להתפתחות , ראוי להדגיש

הסכמה בספרות המקצועית באשר כיום קיימת , השוויון בבריאות-אי
 מקצועות הבריאות בהיווצרותו לחלקם של שירותי הבריאות ושל אנשי

ובאשר לתפקידם בצמצום , השוויון בתחום הבריאות מחד-של אי
הסרת . )Wanless, 2003; Whitehead, 1998 ( מאידך,הפערים הקיימים

 היא ,המקשים על נגישות לשירותי בריאות ,חסמים כלכליים ותרבותיים
לה לוכה, פעריםהצמצום ל המיועדתהתערבות אחת של דוגמא רק 

 ובאה לידי ביטוי במדינות רבותבמוטת השליטה של מערכת הבריאות 
)Gelormino, 2007( .יש לציין שהדעה המקובלת היא,עם זאת , 

נושאת אמנם  , של מערכת הבריאותלתחומהרק  מוגבלתה ,שהתערבות
אולם ,  ובתחומים מסוימים אין לה תחליף,פוטנציאל השפעה חיובי

 ,Mackenbach, Judge, Navarro (בלת בהיקפה מוגהשוויון-אי על ההשפעת
Kunst, 2007(   

 לצמצום דפוסי פעולה ברורים ומוגדריםבפועלות כבר מדינות רבות 
, ישראלב. הדרך מחפשים אתעדיין אחרות ב והשוויון בבריאות-אי

לאמץ לא נכון יהיה , תרבותיים ייחודיים-חברתייםה שמאפייניה
נדרש ולכן , יהמוצלח ככל שיה, רתמדינה אחפעולה של בשלמותו מודל 
   . עצמאית בשאלת ההתמודדות עם הפערים בבריאותיהלפתח אסטרטג

להקדים ולגבש עמדה על הצורך מלמד ניתוח שהוצג בעבודה ה
ה תיויוהתלה ותלבחיר כבסיס, כגון אלה המפורטות להלן, יסודבשאלות 

    .ראלביש בקנה מידה לאומי לפעולה ולהתערבות  אסטרטגיתתכנית של
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, מהווים בעיה לאומית  בישראלהאם הפערים במערכת הבריאות .1
   ? התערבות ממשלתיתיםמצריכוהאם הם 

 ? בה ראוי לבחורהגישה האסטרטגיתמהי  .2
או לפעול לאורכו " מעלה הזרם'ה הפועלת בגישלהסתפק בהאם   .א

 ?ישה משולבתבג
מה תפקידו של משרד מי יהיה הגורם שיוביל את המהלך ו  .ב

 ? התמודדות זוהבריאות ב
יצור שיתוף פעולה אסטרטגי בין משרד הבריאות עד כמה ניתן ל  .ג

  ?ובאיזה תחומים, שרדי ממשלה אחריםלמ
 ? מהם–ואם כן , האם לקבוע יעדים כמותיים  .ד

 ? וכיצדראוי להשתמשהבאים  אמצעיםבאילו מה .3
 ,שינויי חקיקה  .א
 ,שינויים מבניים  .ב
 ."סוכני שינוי"שימוש בתמריצים והפעלת   .ג

 ?וכיצד יופעלו האמצעים?  כלפי מי?שיטת הפעולה מה תהא .4
, האם במהלך ההתמודדות עם הפערים –הגדרת אוכלוסיית מטרה   .א

 או להתמקד social gradient-ראוי לנסות להשפיע על כל ה
   ?)היעדומי תהיינה אוכלוסיות  (יעדבאוכלוסיות 

, לדוגמא –) entry points(היכן יהיו מוקדי התערבות עיקריים   .ב
האם .  בריאותנגישות לשירותיאו ,  מניעה שניונית,עה ראשוניתמני

שמטרתו אימוץ , התנהגותי בשינוי או/ונתמקד במחלה מסוימת 
מחלות  מסייע במניעה של מספרה ,אורח חיים מקדם בריאות

   ?במקביל
 ? מול כל סוכןובאילו תמריצים נשתמש" סוכני השינוי"מי יהיו   .ג
  ? את הפעריםמי ינטרו בחרנ  מעקבבאלו מדדי  .ד
מאגר מידע יעמוד לרשות מבטחים ונותני שירות כסיוע איזה   .ה

 ואיזה מידע יועבר באופן ?להתמודדותם עם הפערים בבריאות
  ?שוטף למקבלי החלטות

  ?תחומי האחריותכיצד יחולקו  .5

הממחיש את צמתי ההחלטה , לעבודה מציג תרשים זרימה' נספח ג
  . העיקריים שהוזכרו לעיל

קיומו של דיון שיטתי . לשאלות האמורות לעיל מתייחס שלהלן דיוןה
 שיובילו ,עשוי לסייע בקבלת החלטותבפורום של מקבלי החלטות בכירים 

    . התערבות לאומית לצמצום פערים בבריאותתכניתל
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  לכאורה.  והצורך בהתערבות ממשלתיתקיומה של הבעיהההכרה ב. א
הצורך בהתערבות ת אודו לגבי קיומה של הבעיה ומחלוקתעוד אין 

בעבודה לדוגמא  כך. ממצאי מחקר רבים פורסמו בעניין. ממשלתית
 בבריאות השוויון-אי  היקףצגוה בה, שבוצעה במרכז טאובקודמת 

 הגורמים העיקרייםגם נדונו   באותה עבודה.ישראלובמערכת הבריאות ב
מעבר נמצא כי . )2007 ,חורב, אפשטיין (השוויון- של איולהתפתחות

 ,ותבעיקיימות , רים בתשתיות פיזיות של שירותי בריאות חיונייםלפע
תורמות להעמקת ה, בתהליכים ובתמריצים במערכת הבריאותשמקורן 
  . פערים

מהרצוי פועלת כמעט בכיוון הפוך הנוכחית מערכת התמריצים 
להלן מספר . פעול לקידום אוכלוסיות חלשותל החולים-קופותעל ומקשה 
 ,שתתפות עצמית של מבוטחים בשירותי הבריאותתשלומי ה: דוגמאות

 1995היוו בשנת תשלומים אלה  – הכלולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
הלכו והתרחבו  והם החולים-קופותמההוצאה התפעולית של  אחוזים 5-כ

אמנם .  במימון השירותיםמשמעותי נתח והפכו, אחוזים 10- כ עד לכדי
 חלקב ,מלא או חלקי, טורפמ נהנותחלשות כלכלית  אוכלוסיות

 אינןאולם הקופות , יבים תשלוםימחה ,בסלהכלולים מהשירותים 
יחסית מקרב  גבוהשיעור , בנוסף לכך. מפוצות בגין העדר הכנסה זו

שירותי בריאות  (ן" השבתכניותמצטרף ל אינו חלשותהאוכלוסיות ה
 .לקופותחשוב גם הן מקור הכנסה מהוות ה, )ביטוח משלים – נוספים

אם כן  נוצר. כלל יותר שירותי בריאות-צורכות בדרך חלשותאוכלוסיות 
ס אוכלוסיות מסוג זה לשורות הקופה או להשקיע ותמריץ שלילי לגי

הנגרמת לקופה  ,זאת הן מהיבט ההוצאה הגבוהה יחסית. בשימורן בה
  .   ההכנסה החסרה בגינןשל היבט מן הוהן , בעטיין

מא  חוששים ש,ותוכלוסייה חלשאקבוצות  הנמנים על ,מבוטחים
תחושה זו מחוזקת לנוכח . ייפגעו זכויותיהם בעת המעבר לקופה אחרת

 תכניות המוצעים במסגרת ,הנהוגות בשירותים מסוימיםתקופות המתנה 
 המוצע ,זכויות בתחום ביטוח הסיעוד הקולקטיבי והעדר רצף ,ן"השב
מעבר בין  למבוטחים גם אם יאפשרו ,לכן .החולים-קופותמסגרת ב

 "תתיאורטי" זה בגדר זכות חופשיישאר , הקופות בתדירות גבוהה יחסית
קהל "שהפכו ,  הקשישים ואוכלוסיות חלשות אחרותלגבי אוכלוסיות

  .ים חברם הבהן, ות השונותבקופ" שבוי
מביאה  אינה החולים- קופותהנוסחה לפיה מחולקת ההקצאה ל

 קופההו ,ת מהקופותבחשבון את שיעור האוכלוסייה החלשה בכל אח
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למעשה הישגים אלה  (אינה מתוגמלת בהתאם להישגיה בצמצום הפערים
   .)לא נמדדים כלל

 ,מערכת התמריצים כי ,הדוגמאות שהוצגו לעיל ממחישות את הטענה
אינה מעודדת השקעה באוכלוסיות חלשות והיא  ,בישראלהקיימת כיום 
סדרי עדיפויות בה ויוזממותנית באלה השקעה באוכלוסיות מביאה לכך ש

  בבריאותהשוויון-אימצב זה עלול להנציח את . ותקופשל כל אחת מה
התערבות  ותמצדיק ויש לכך השלכות ערכיות וכלכליות הואף להרחיבו
  . ממשלתית

  התהליכים המקובליםסקירתמ .תאסטרטגיהגישה בחירת ה. ב
, מגבלות הקיימות במציאות הישראליתבעם הכרה , במדינות אחרות
 גורמיםולשתף פעולה עם הבעיקר באוכלוסיות החלשות מוצע להתמקד 

. )'גראה להלן סעיף  (מחוץ למוטת השליטה של מערכת הבריאותש
במעלה 'פעילות  (רווחההתעסוקה וה ,חינוךהכוונה בעיקר לתחומי ה

עם השקעה בתשתיות ולשלב זאת , משרדי-תוך תיאום בין) 'הזרם
 מאפיינים את מערכת הל התהליכיםשפיע עעשויים לה ש,ובתמריצים
אותם יוביל משרד הבריאות בתחומים  צעדיםלכך יש להוסיף . הבריאות

אלה . )midstream approach ( מאפיינים פעילות באמצע הזרםשבשליטתו
, רשויות מקומיות, חוליםה-בתי, החולים- קופות להביא לכך שאמורים

מטרתן  ש, התערבותכניותתנוספים ינקטו ב" סוכני שינוי"מוסדות חינוך ו
 'מורד הזרם'להשפיע על התנהגות הפרט באמצעות התערבויות ב

)downstream approach( , תחלואה בקרב ,ככל הניתן ,הקטיןלכדי 
  .היי ולצמצם פערים בין קבוצות אוכלוסאוכלוסיות חלשות

אם כן  מחייבת ישראלבבריאות ב םפעריההתמודדות עם הדומה ש
משרד הבריאות תוך מעורבות של , 'אורכו של הזרםלכל 'גישה לנקוט ב

 אף', במעלה הזרם' משרדים אחרים ידי- על המתבצעות ,בפעילויותגם 
מומלץ  .אם פעילותם לא נועדה מלכתחילה לצמצם פערים בבריאות

 בהבטחת תשתיות של שירותי משרד הבריאות יהיה מעורב באופן פעילש
 המונעים נגישות טובה בהסרת חסמים, בריאות חיוניים בפריפריה

 ,בבניית מערכת תמריצים וכן ,לשירותי בריאות בקרב אוכלוסיות חלשות
יעודדו את סוכני השינוי לפעול לצמצום פערים /שיאפשרו, להקניית כלים

סוגי פעילות אלה מוגדרים  (בבריאות וכן להבטחת התשתיות הפיזיות
צע בעיקר תתב ,'מורד הזרם'פעילות ב. )'אמצע הזרם'כהתערבות ב

 בבחירת הקופות תהיינה אוטונומיותכאשר , החולים-קופותבאמצעות 
, השוויון-אי בתחום צמצום ן וליעדיהןרכיהו לצות המתאימתותכניה
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יצירת תשתית . בתחום זה תגיע ליעדים שהותוו לההקופה ובלבד ש
  שהקופות יפעילו תכניות,יביאו לכך מתאימה חוקית ומערכת תמריצים

, במידה רבה יותר מזו המופעלת כיום, ב קבוצות יעדבקרהתערבות 
דוגמת  –  של הפרט ובהתנהגויות מסכנות בריאותטפלו בגורמי סיכוןוי

בקרב   רביםשפיע על מצבי חולי אשר עלולים לה– עישון או השמנת יתר
. כי הקופות אינן סוכן השינוי הבלעדי, יש להבהיר. קבוצות חלשות

כגון , לסוכני שינוי אחריםפעולה יופנו גם ותמריצים לאוטונומיה דומה 
   .חולים-בתיספר ו-בתי, רשויות מקומיות

להתמודדות מוצלחת עם המפתח כפי ש. סטרטגישיתוף פעולה א. ג
 ממשלה  בשיתוף פעולה בין משרדיכלכליים טמון- פערים חברתיים

 השותפיםמעגל ה של  הרחבמתחייבת – בריאותבתחום הכך גם , שונים
בין כלומר , אופקי שיתוף פעולה בראשית, מערכת הבריאותאל מחוץ ל

מרכז , משרד החינוך, כגון משרד הרווחה, בישראלמשרדי ממשלה שונים 
המרכזי של משרד מעמדו .  וכמובן משרד האוצרהשלטון המקומי

, מנהיגותעל ולצמצום הפערים מחויבות יהיה מבוסס על הבריאות 
יוזמה לשיתוף דרך ,  כוונותהצהרתב החל ,בצורות שונותשיתבטאו 

במטרה למצוא וזאת , עם משרדי ממשלה אחריםפעולה אסטרטגי 
על בריאותן של יכולים להשפיע ה ,פרטנרים למיזמים משותפים

 בשיתוף פעולה ההשקעחזק את המומלץ ל, בנוסף. אוכלוסיות חלשות
מוסדות , רשויות מקומיות, ארגוני בריאותף פעולה עם ותיש – אנכי
פעילות   במטרה לעודד,ארגוני מגזר שלישי ומוסדות אקדמאים ,חינוך

לגייס ובמוקד המודעות הציבורית זה  לשמר נושא ,לצמצום הפערים
שיתופי פעולה אלה . 58תמיכה פוליטית בפעילות לצמצומם של הפערים

 ,הוראות של הנחיות המשרדבבתקנות ו ההטמעיחד עם צעדים שיובילו ל
יסייעו בפעילות  , לאוכלוסיות חלשותרות הנוגעות לאופן הגשת השי

מדידת ; מיפוי תשתיות פיזיות באזורי מצוקה וקידומן; הסרת חסמיםל
 תכניותעידוד ; הישגים של ארגונים שונים בצמצום הפערים ופרסומם

ק הידע המותאם תרבותית וזיח; התערבות אינטגרטיביות לקבוצות יעד
 בקרב מוסדות , מהלךתבלוהובקידום בריאותן של אוכלוסיות חלשות 

 שיקנו , להכשרת מטפלים בשירותי בריאות,אקדמאים ומוסדות אחרים
 evidenceסוף נתונים שהם יא; להם כלים להתמודד עם שונות תרבותית

based) מאגר מידע מת הק,) התערבותתכניותאודות ום ייאפידמיולוג 

                                                           
 .דוגמא ליוזמה הקיימת כיום הוא 'ערים בריאות'פרויקט    58
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 , ומיותברשויות מק, חלטות בארגונים השונים לרשות מקבלי התווהעמד
   . ועודבממשלה

, הפעלה של מדיניות ציבורית. יעדהאוכלוסיית הגדרה של . ד
היא בעלת יתרונות בהיבט ,  קבוצות האוכלוסייהכלשמפירותיה נהנות 

הדבר מתבטא בחיזוק התחושה של בעלי . של סולידריות חברתית
 ידם חוזר-כי שיעור גבוה מהמיסוי המשולם על, הכנסות בינוניות וגבוהות

שהם עצמם ובני משפחתם , אליהם במתכונת של שירותים חברתיים
כאשר המדיניות מוגבלת רק לעשירוני , תחושה זו חסרה. נהנים מהם

, מרמז על כך' תועלת שולית פוחתת'אמנם העיקרון של . הכנסה נמוכים
, שמפירותיה של מדיניות כוללנית ייהנו בעיקר האוכלוסיות החלשות

מדיניות  ,עם זאת.  סיכוי לשיפור משמעותימאחר שדווקא שם קיים
כלל הקצאה גבוהה יותר של -המכוונת לכלל האוכלוסייה דורשת בדרך

,  בכל זאתרצוי, לפיכך. משאבים ציבוריים והיא נתקלת במגבלת התקציב
להתמקד בעיקר באוכלוסיות חלשות ולהשתמש בכלים של מדיניות 

ו קידום בריאות שיאפשר, כגון חקיקה ותמריצים, חברתית- מקרו
. מבלי לפגוע במצבן של קבוצות אחרות, משמעותי בקרב קבוצות אלה

ייבחרו מתוך  אשר יוגדרו כאוכלוסיית המטרה קבוצות חלשותה
ההשכלה ,  לפי קריטריונים מרכזיים של רמת ההכנסה,הקבוצות הבאות

חמישון הכנסה ( נמוכה רמת הכנסהקבוצות ב: ומיקוד במגזרים החלשים
 ועולים  חרדי,ערבי (מגזר; ) שנות לימוד11 עד( או השכלה 59)תחתון

שכונות / באמצעות בחירת רשויות–תא שטח ; )מאתיופיה ומהקווקז
 אחוז מהרשויות בישראל בהן הושגו 20- מדובר ב–' ראש החץ'שיהוו את 

  שייקבעווצאות הנמוכות ביותר בשלושה מתוך ארבעה מדדי בריאותתה
להגדיר את אוכלוסיות היעד על , מלצה היאהה. 60כלכלי-ובמדד חברתי

תוך שילוב בין תכניות , בסיס רמת הכנסה ועל בסיס מקום מגורים
, בכל אתר שהוא אוכלוסייה חלשהשיופעלו בקרב , התערבות רוחביות

המתגוררים בתא שטח מוגדר , בכלל התושביםלבין אחרות הממוקדות 
  . )'ראש החץ'יישובי (

                                                           
 יותר מהקיים כיום אודות השכלה החולים מידע רחב-מומלץ לאפשר לקופות  59

 ניתן להסתמך על זכאויות לקצבאות ונתוני מערכות –עד שזה יתאפשר , והכנסה
 .הרווחה ברשויות המקומיות

  .2007 , חורב, נוסף באפשטייןראה פירוט   60
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 המדינות השונות נבדלו בגישתן, כפי שנוכחנו. יעדים כמותייםקביעת . ה
קביעת , מאחר שלצד היתרונות הניהוליים. לשאלת היעדים הכמותיים

' שחקנים' משמעות בגיוס קונסנזוס בקרב ה היא בעלתיעד כמותי
מומלץ לקבוע יעדים כמותיים , להתמודדות עם הפערים בבריאות

ים שייקבעו יהיו שהיעד, חשובאמנם . ולהתוות לוח זמנים למימושם
יעדים שאינם הגיוניים עלולים . ה סיכוי סביר להשגובעלי םרציונליי

ולגרום  ידי המעורבים בעשייה זואת  לרפות ,להחטיא את המטרה
מומלץ לקבוע  .לתסכול בקרב נותני השירות ובקרב מקבלי החלטות

 בכל אחד מהנושאים ,)אחד עד שניים ( כמותייםמספר מצומצם של יעדים
בהתייחס  (חלואהת ;)בהתייחס לגורמי מוות עיקריים (תמותה: יםהבא

משפיעות על ה כאלה/לתחלואה כרונית במחלות הגורמות לנכות ואו
.  והתנהגות מסכנת בריאות;)איכות החיים של שיעור גבוה מהאוכלוסייה

הקשורים ליעדים ,  לבחור ברשימה של יעדי ביניים ומדדיםראוי, במקביל
כדי לאתר מבעוד מועד מוקדים שעלולים ,  באופן קבועשייבחרו וינוטרו

 במדינות צטברשהלאור הניסיון , כמו כן. להפריע להשגת היעדים
היעדים לפיה יש לקבוע את  , הקיימת כיוםנראה כי נכונה הגישה, השונות

   .  )2020עד שנת (לטווח ארוך מספיק 
 צמצום )1: ל"העונים להגדרות הנכמותיים להלן דוגמאות ליעדים 

לבין ' ראש החץ'בין רשויות ,  אחוז15-הפערים בתמותת תינוקות ב
צמצום פערי תמותה ) 2; 202061עד שנת , הממוצע הכללי באוכלוסייה

בין בעלי הכנסה נמוכה לבין ,  אחוז15-  מבעיות לב וכלי דם ב75לפני גיל 
צמצום הפער הקיים בשיעור חולי ) 3; 62הממוצע הכללי באוכלוסייה

 10-ב, בין בעלי הכנסה נמוכה לממוצע הכללי באוכלוסייה, הסוכרת
צמצום הפער ) 4 ;) מי שכבר אובחןבסוכרת בקרל לגבי איזון "כנ (אחוזים

צמצום ) 5 ;18בילדים ונוער עד גיל הפעילה  אחוז בשיעור העששת 20-ב
לבין הממוצע ' ראש החץ'בין רשויות , הפער הקיים בשיעור המעשנים

- צמצום שיעור הסובלים מהשמנת) 6;  אחוז20-ב, ההכללי באוכלוסיי
בין בעלי הכנסה נמוכה לבין הממוצע הכללי ,  אחוז20- ב, יתר

   .באוכלוסייה

                                                           
וכן ביעדים ( בתמותת תינוקות 2008תוגדר כפער שנמדד בשנת ' נקודת המוצא'   61

 .בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות) האחרים
מידע על בסיס היתר לקופות לאסוף המידע מהמבוטחים או על בסיס המידע הקיים    62

    . המועבר באמצעות המוסד לביטוח לאומי,בקופות



  השלכות למדיניות בישראל

 

75

 מספר 2006ות מאז שנת פועלמשרד הבריאות בהנהגת  כי ,יש לציין
במסגרת זו קיימת גם התייחסות . 2020הגדרת יעדים לשנת שם לועדות 

  .63 בבריאותויוןהשו- אייעדים בתחום צמצום ל

קשר בין עולה עבודה הממצאי מ .אופן המדידה של הפערים) 1
אופן בין  ל,ם המאפיינים מדינה כלשהיאילוציהננקטת והאסטרטגיה ה

ר שנתוני השכלה והכנסה של הציבור אינם מאח. המדידה של הפערים
 מסיבות מתודולוגיות ,להניחיש , מערכת הבריאותעומדים היום לרשות 

- בצע במקביל על כל הוכל להתפעילות התערבותית לא תכי , תוענייניו
social gradient על רקע האמור .  בקבוצות חלשותתמקדלה ולכן הומלץ

את הפער בין קבוצות היעד אשר ישקפו , מומלץ להשתמש במדדיםלעיל 
מדדים מורכבים  משימוש ב ולהימנע,אוכלוסייהממוצע הכללי בבין הל

מתמודדות למעלה מעשור עם ה ,ניסיונן של מדינות .RII או SIIיותר כגון 
על קושי ניכר בצמצום פער הנמדד   מעיד,יעדים לצמצום פערי בריאות

במדינה בה .  בהשוואה לזה הנמדד במונחים מוחלטים,במונחים יחסיים
מצב הבריאות , ת לצד המערכת הציבוריתרפואה פרטית מערכת של קיימ

. הפרטיתהבריאות ערכת מ מ, השאר בין, מושפעשל אוכלוסיות חזקות
 החיים והשימוש בשירותי בריאות של אוכלוסיות אלה נמצאים אורח

של  ולכן קביעת נורמה ,מחוץ לשליטת מערכת הבריאות הציבורית
לאור .  עלולה להיות שאפתנית מידי,במושגים יחסייםתוך שימוש , פערים

לפערים  להתייחסהכמותיים מומלץ בהגדרת היעדים , האמור לעיל
פערים  האחרגם ולעקוב במקביל לנטר ם כי חשוב א, במונחים מוחלטים

   .יחסייםה

 הצורך של ארגונים שונים .ניטור מדדים ומעקב אחר יעדים כמותיים )2
 ,מאגר מידעקיומו של  מחייב ליישם תכניות התערבות בתחום הבריאות

. ן יעילשיאפשר למקבלי החלטות ולמנהלים להתמודד עם המשימות באופ
השימוש , התמותה, המאגר אמור לכלול מצד אחד את נתוני התחלואה

, הכנסה, השכלה, לפי מגזרים, והתנהגויות בריאות בשירותי בריאות
תכניות נתונים אודות , ומצד שני, חולים- ושיוך לקופתמקום מגורים

באמצעותו יוצג , מוצע להקים פורטל באינטרנט. התערבות קיימות
- שיופעל על, פורטל כזה. כפי שקיים במדינות אחרות, רשהמידע לכל דו

 מידע אודות ומקור ישמש כלי עבודה ,ידי גורם ייעודי במשרד הבריאות

                                                           
 .הפרויקט טרם הגיע לכלל סיום   63
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עילות לצמצום פערים  ונמצאו יל" ובחושהופעלו בישראל ,התערבותדרכי 
על הפורטל . מטרהקבוצות בבריאות ולהתמודדות עם תחלואה בקרב 

שר לבנות תכניות התערבות לפי פרמטרים המאפ', ארגז כלים'לכלול 
, והתנהגות בריאותית תמותה ,נתוני תחלואה. ידי המשתמש- שייבחרו על

 תוך הדגשת הפערים בקרב  יוצגו באתר,לפי חתכי אוכלוסייה ותאי שטח
של קופה או מיקומה תוך הצגת  ,חולים- מקומיות ובקרב קופותתיורשו

 אוכלוסייהשוואה לממוצע ב בה,מדדים השוניםעל פי המקומית רשות 
מידע אודות זכויות במאגר  כי ראוי לכלול, הואדגש נוסף . 64הכללית

המתאר את ,  נותני שירותעל מידע השוואתי ולבמערכת הבריאות
עשוי פרסום ה. בצמצום פעריםהצלחתם פעילותם בקרב קבוצות חלשות ו

,  כמו כן.וון הרצוייתמריץ לשינוי התנהגות של נותני השירות בכלהוות 
טיפול וקידום בכל הקשור ל, מומלץ שהאתר יכלול תמונת מצב עדכנית

  . אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםבריאות ונגישות לשירותי בריאות של 
השוויון -  כדי לצמצם את אי, בהם ראוי לנקוטלאמצעים אשר
: סוגי האמצעים שהוזכרו בעבודה זו בכל מומלץ להשתמש, בבריאות

באמצעות שינויים מבניים ותוך שימוש בסוכני , בתמריצים; בכלי חקיקה
  .  בהמשךכל אחד בהקשר הראוי לו כפי שיפורט , שינוי

    ים מבנייםשינוי. ו
, מומלץ, מערכתית- לאור האחריות הרב. משרדי-הקמת גוף על) 1

שיתאם , גוף במשרד ראש הממשלהרשות עצמאית או להקים , ראשית
בתחומים חברתיים  בצמצום פערים וקשיעס, בין המשרדים השונים

-אי לצמצוםקבע יעדים י יוודא שכל אחד מהמשרדים גוף זה. השונים
 גוף זה ,גישה רב תחומיתקיים צורך בבהם בנושאים  . בתחומוהשוויון

יהיה אחראי על  ו65את היעדים המשותפים למשרדים המעורביםיקבע 
בחברה לאורך  השוויון-אישל כלכליות -החברתיותבדיקת המשמעויות 

,  בישראלכלכליים-החברתייםהפערים ועל פרסום שוטף אודות  ,השנים
 שיהיה אחראי על ריכוז , בכל אחד מהמשרדים ייקבע גוף.בכל התחומים

ישמש הוא ו,  בהקשר הנוגע לפעילותו, חברתייםהפעילות לצמצום פערים
  . משרדי-גורם מקשר עם הגוף העל

                                                           
 .לא יוצגו נתונים שיאפשרו זיהוי של הפרט  64
משרד , לדוגמא צמצום פערים בשיעור העישון יוגדר כיעד משותף למשרדי הבריאות   65

שהוא גורם האכיפה לעניין עישון  ,)משרד הפניםב( ומרכז השלטון המקומי החינוך
כיעד משותף למשרדי  –פנית צמצום פערים בפעילות גו; במקומות ציבוריים
 .החינוך והבריאות, התרבות והספורט
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ל משרד הבריאות כשחקן מפתח הצבתו ש. חיזוק משרד הבריאות) 2
בניית , בין השאר, השוויון בבריאות בישראל מחייבת-בהתמודדות עם אי
 .)capacity building( של המשרד עם משימה חשובה זו יכולת התמודדות

 הקמת יחידה במשרד באמצעות, מדובר בהרחבת תשתית מבנית
הבטחת כמו גם , שתהיה מופקדת על ההתמודדות עם הפערים, הבריאות

 בעיקר בהקשר לפעילותו מול ,סמכויות המשרד  והרחבתתשתית חוקית
כדי לאפשר למשרד , השלטון המקומי ומול משרדים ממשלתיים אחרים

שינוי במערך התמריצים ואכיפת ההתמודדות עם פערים  הבריאות ליזום
  .  נדרש הדבראלה במקום בו

 וח בריאות ממלכתישבוצעו בחוק ביט שינויי חקיקה. שינויים בחקיקה. ז
ונראה , )2004, חורב(תרמו לא מעט להעמקת פערים  לאורך השנים

 .שינויי חקיקהאכן יחייב התוצאות  שחלק מההתמודדות עם ,לפיכך
 ,לסמכויות משרד הבריאות, כפי שציינו לעיל, דוגמאות לכך נוגעות

שינוי שיטת ל; בסלהכלולים בריאות הלהשתתפות העצמית בשירותי 
כך שיכלול מרכיב מתגמל על פי הישגי הקופה בצמצום , לקופותההקצאה 

או תעסוקה של /מתן היתר לקופות לקבל נתוני השכלה ו; פערים
חיוב ארגוני ; )יאפשר הכנת תכניות התערבות לקבוצות יעד(מבוטחים 

רוסית ואמהרית , בריאות לספק שירותי תרגום לשפות ערבית אנגלית
השוכנות ברשויות בהן שיעור העולים , חולים ובמרפאות בקהילה- בבתי

וחיוב משרד הבריאות לפרסם מידע תקופתי ;  אלה גבוה יחסיתממדינות
באופן שיאפשר השוואה , אודות פערים בשורה של מדדים עליהם יוחלט

כולל דיווח תקופתי לכנסת ולממשלה על שינויים ברמת , בין הקופות
הצעות לשינויי ן של מגוו מפרט הנוכחיתלעבודה ' נספח ד .הפערים
  . לסייע בהתמודדות עם הפערים בבריאותים עשויאשר, חקיקה

  שנערכה במרכז טאוב,קודמתבעבודה . תמריציםמערך הסוכני שינוי ו. ח
העשוי , לאומיתמדיניות ל הומלץ על מתווה ,)2007 ,חורב, אפשטיין(

המתווה המליץ על . התמודדות עם הפערים במערכת הבריאותלתרום ל
מספר הצעות  ועלוערכת הבריאות ואף המנוי מערך התמריצים בשי

המשפיע על הביקוש , לרבות כאלה הנוגעות למערך התמריצים, ספציפיות
דוגמא לכך הם תשלומי . של אוכלוסיות חלשות לשירותי בריאות

 המונע ,המהווים במקרים רבים חסם כלכלי, ההשתתפות העצמית
לעבודה ' נספח ה.  בריאות חיונייםמאוכלוסיות חלשות נגישות לשירותי

הנוכחית מציג הצעה מפורטת בדבר שינוי שיטת הגבייה של השתתפות 
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המלצות נוספות . בסלהכלולים עצמית ממבוטחים בגין שירותי בריאות 
 בפריפריה נגעו לגורמים המשפיעים על היצע ואיכות השירותים הניתנים

  .  חלשותלאוכלוסיותו
 לפי הישגיהן בצמצום פערים ,גמול הקופותפרסום מידע השוואתי ות

 עשויים אשר,  הם דוגמאות לתמריצים,בבריאות בין קבוצות אוכלוסייה
,  התערבותהנהיג תכניותעודד את הקופות לבכיוון הרצוי ולשינוי להביא ל

להחליט על אופי ההתערבות  אוטונומיהובלבד שלכל קופה תישמר ה
 .על פי העדפותיה ויכולותיהבהתאם למאפייני המבוטחים בה ו, שלה

תמריץ נוסף לעידודן של הקופות להשקיע באוכלוסיות היעד יכול 
 כנושא ,להתבסס על הכללת יוזמות ופעילויות לקידום אוכלוסיות חלשות

הנבדק בביקורות שמבצע משרד הבריאות באופן שוטף במרפאות של 
  .ופיתח ובהערכה הס" ואשר אליו קיימת התייחסות בדוהחולים-קופות

" סוכן השינוי"החולים אינן - כי קופות,יש להדגיש, יחד עם זאת
 שהמדינה ככלל ומשרד הבריאות בפרט יעודדו ,היחיד וכי יש לפעול לכך

, חולים- מערכת החינוך ובתי, כגון רשויות מקומיות, סוכנים נוספים
להשקיע בקידום בריאותן של אוכלוסיות חלשות ולפעול לצמצומם של 

אודות פערי  העברת דיווח שוטף לראש רשות מקומית. ריאותהפערים בב
 המכוון לסוכן שינוי ,על פי מדדים נבחרים היא דוגמא לתמריץ הבריאות

  .שנמצא מחוץ למערכת הבריאות

הסקירה של מגוון מוקדי ההתערבות במדינות .  התערבותמוקדי. ט
כי ההתמודדות של מערכת הבריאות עם הפערים , השונות מלמדת

רמת הפעילות במערכת ,  הרמה הלאומית :ייחסת לשלוש רמות פעולהמת
לגבי זו .  והתערבות ברמת הפרט,ובסביבת העבודה  בקהילות,הבריאות

את בידי הקופות וסוכני השינוי הנוספים האחרונה המלצנו להשאיר 
אשר . חירת התכנית ובלבד שיעמדו ביעדים שהותוו בבהאוטונומיה

למשרד מומלץ  ,הרמות הגבוהות יותרבשתי  לפעילות המתבצעת
המתאימים לגישה האסטרטגית , ערוצי התערבותבלהתמקד הבריאות 
נושאים ה בדגש על,  שהוצגה לעיל,)במעלה הזרם ובמהלכו (המשולבת
  :הבאים

   מודעות ומחויבות  ) 1
מעורבות פעילה של משרד הבריאות בהעלאת המודעות של מקבלי ) א(

 הקשר בין פערים חברתיים לגבי, רהחלטות ברמה הגבוהה ביות
מומלץ . הצורך במחויבות לאומית להתמודדות עמם ולגבי ובריאות
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ששר הבריאות יעדכן אחת לשנה את הממשלה והכנסת אודות 
  ;ההתקדמות בהתמודדות עם הפערים בבריאות

  ;הכללת צמצום הפערים בבריאות כחלק מיעדי המשרד) ב(
  ;ריאות לצמצום פערים בבריאותהקמת יחידה ייעודית במשרד הב) ג(
, ייעודית במשרד הבריאותהיחידה ההקמת מאגר מידע בחסות  )ד(

השוויון בבריאות וניטור -שתתמקד בתיאום ההתמודדות עם אי
  .הפערים

    פעולהףשיתומוקדים אפשריים ל  ) 2
מדיניות קידום פעילה בהכנת תכנית פעולה לאומית ל השתתפות )א(

תשתקף גם בקביעת יעדים כמותיים שר א ,תחומית-ציבורית רב
  ;  למשרדים הרלוונטייםמשותפים

לרבות משרד , עם משרדי ממשלה נוספיםפעולה השיתוף הרחבת  )ב(
  ביוזמות משותפות לקידום בריאות,החינוך ומרכז השלטון המקומי

, בדגש על אוכלוסיית הילדים, תחומיות- והרחבת פעילויות רב
  .'ערים בריאות'ו' ה טובההתחל'במסגרת תכניות דוגמת 

מעורבות פעילה של משרד הבריאות מול משרדים נוספים בפיתוח ) ג(
עידוד השתתפות וכן ב,  כפי שיפורט להלן,תחום הרפואה התעסוקתית

  ופיתוח הזדמנויות תעסוקה וחינוך,בשוק העבודהאוכלוסיות יעד 
  ; 66עם מוגבלויותלאנשים חולים ול

סביבת המשמעותיות הבריאותיות של התערבות לשם השפעה על ) ד(
דוגמא למודל אפשרי של שיתוף פעולה אסטרטגי בין  היא העבודה

התערבות . החולים-ת וקופות"משרד הבריאות לבין משרד התמ
להקנות משמעות רחבה יותר למושג ה שויעמשמעותית בתחום זה 

תייחס צריך לההמוקד של תכנית התערבות כזו . 'רפואה תעסוקתית'
 , תפקידים/ לאיתור מקצועות,ת הארגונית של מקום העבודהלתרבו

 high cost-low gain, או high demand-low controlהעונים להגדרה של 
- שמצריכים ליווי הדוק יותר של רופא תעסוקתי או בעל מקצוע פרה

  להתמודד עם מתחים,הקניית כלים לעובדיםלשם , רפואי רלוונטי
ווי בעל מקצוע י מקצועות הדורשים לוכן, הקשורים למקום העבודה

                                                           
 פערים חברתיים –כיווני -  שהקשר בין פערים חברתיים לבריאות הוא דו,ראוי לציין  66

 , אולם בריאות לקויה תורמת מצידה להעמקתם של פערים,משפיעים על הבריאות
במניעת תחלואה גם וולכן יש מקום במסגרת תכניות ההתערבות להתמקד בילדים 

מהטעם שיש בכך כדי לקדם אוכלוסיות  ,בין השאר , וזאת,כרונית ושיקום נכים
  .חלשות למעגל העבודה ולתרום לצמצום פערים חברתיים
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. 67קשורים לאופי העבודההתיקון ליקויי יציבה ועיוותים לשם 
במקביל מומלץ להדגיש יותר את הצורך בהעלאת המודעות בקרב 

במובן הרחב , חשיבות ההיבטים התעסוקתיים להרופאים הראשוניים
בדגש על מקצועות המאפיינים שכבות חלשות , כל זאת. של המילה

  . אוכלוסייהב

   נגישות ותמריצים, זמינות  ) 3
נגישות לשירותי בריאות לאוכלוסיות יעד והסרת חסמים ההגברת ) א(

תוך התייחסות הן לחסמים , במערכת הבריאותותהליכיים מבניים 
 בסל הכלולים כגון השתתפויות עצמיות בשירותי בריאות, הכלכליים

 מערכת הבריאות  והקניית כלים לעובדי,והן לחסמים תרבותיים
  ; כפי שיפורט להלן, לגישור על פערי שפה ותרבות

הגברת הזמינות של תשתיות פיזיות של שירותי בריאות חיוניים ) ב(
מיפוי התשתיות ( בפריפריה ירפוא-וכן של כוח אדם רפואי ופרה

פעילות להשלמת , קביעת סטנדרטים והצבת רף מינימום, החיוניות
  ;)חסרים בפריפריה

טפל בהתנהגויות נוי במערך התמריצים ועידוד הקופות לשי) ג(
וזאת תוך ,  בקבוצות יעד חלשות מקרב מבוטחיהןמסכנות בריאות

 ,שיתוף פעולה ביניהן וכן עם גורמי רווחה וחינוך ברשויות המקומיות
  .  בכל תא שטחייחודייםההתאמה לצרכים ב

   הדגשים נוספים  )4
בגורמי מוות להתמקד  לץמומ ,היעדיםבעת התווית , כאמור )א(

גורמים בו) כגון מחלות לב וכלי דם(הניתנים למניעה  ,עיקריים
 , התורמים לנכות ומגבלות תפקודיות בגילאים צעירים, עיקריים
 וכאלה ששכיחותם באוכלוסייה רבה יחסית ,)סוכרת כדוגמא(יחסית 

הקופות ש ראוי ). כגון עששת בילדים(פוגעים באיכות החיים הם ו
רצו לסייע בקידום יעד זה באמצעות הפעלת תכניות התערבות יתומ

אימוץ אורח חיים בריא  התערבויות שתכליתן –הראשון מהמעגל 
העלאת שיעור האבחון , להפסקת עישון תכניות כגון ,והתנהגות מונעת

מומלץ לפעול . פעילות גופניתו, תזונה נכונה, )כגון ממוגרפיה(המוקדם 
ידי סוכני שינוי - קביל לפעילות שתבוצע עלשפעילות זו תתבצע במ כך

 תזונתי לשכבות  דוגמת ביטחון,אלה יפעלו במעגלי התערבות. נוספים

                                                           
 .ניתן בשלב ראשון לבצע פיילוט אצל אחד המעסיקים הגדולים במשק    67
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 המתבצעות ,אמנם קיימות כיום תכניות. חלשות וכן מניעת תאונות
אולם יש מקום להרחיבן לכדי תכנית לאומית ולכלול , ברמה מקומית
רמים מתוך ומחוץ שיאפשרו שיתוף פעולה בין גו, בהן מרכיבים

ם של יישיתוף פעולה בין עובדים סוציאללדוגמא (למערכת הבריאות 
, חה ברשות המקומיתושירותי הרוחולים לבין אלה של ה-קופות
שיתוף . ) ועוד, שכונות משולבות במסגרת פרויקט שיקוםתכניות

 במשפחות במצוקהתמיכה חברתית וקהילתית הפעולה יאפשר בניית 
הגדרה משותפת של צרכים בתחום שם  ל,יתהתארגנות קהילתו

; שותפות ביישום תכניות ההתערבותהבריאות ושירותי הבריאות ו
תגבור שירותי רפואה ראשונית בפריפריה ובאזורים , בנוסף לכך

שובי יי הגברת שיתוף הפעולה בין הקופות ב וכןחלשים בערים
קרב  בלשירותי בריאותלהגדלת הנגישות כל אלה יביאו . פריפריהה

  .אוכלוסיות חלשות
 שיחייבם ,תומומלץ לקבוע סטנדרט מחייב לכלל ארגוני הבריא) ב(

, ידם-להקפיד שתכניות ההתערבות והמידע לקידום בריאות המופץ על
באותם מקומות , יהיו מותאמים לתרבות ולשפה של האוכלוסייה

 נותני את לחייב ,כמו כן מומלץ. שונות תרבותיתב המתאפיינים
במהלך  לספק) חולים-חולים ובתי-כגון קופות(גדולים השירות ה

 ,במרפאותיסופקו  אלה. שירותי תרגוםקבלת השירות הרפואי 
קביעת -אי. החולים-בתיהמשרתות אוכלוסיות ממוצא אתני ייחודי וב

מטופל /נושאים אלה יוצר מחסום משמעותי בתקשורת מטפלנורמות ב
 תכניות  כמו גם של,פרט הטיפול הרפואי בופוגע בסיכויי ההצלחה של

בריאותן של את לקדם  שנועדו ,קידום בריאות ותכניות התערבות
  . חלשותאוכלוסיות 

 העוסקות ,החולים ואת חברות הביטוח-מומלץ לעודד את קופות) ג(
 להטמיע את נושא ההתאמה התרבותית של המידע הרפואי ,בכך

ע בארגונים  המתבצ,'ניהול הסיכונים' כחלק מתהליכי ,הניתן למטופל
  . למטפליםהשונים ולקיים בנושאים אלה ימי עיון והשתלמויות

-במסגרת הביקורות של משרד הבריאות במרפאות קופות, כאמור) ד(
מתבצע ה outreach-היקף הלבדיקת מומלץ להכליל מדד , החולים

ואת היקף , ידי הקופה בקרב קהילות חלשות-לצורך קידום בריאות על
 הממוקמות ,ש מיוחד על מרפאות הקופה בדג,ההשקעה במניעה

ח "מדד זה ישפיע על הציון שתקבל המרפאה בדו. 'ראש החץ'שובי ייב
כמו גם ביצוע , עדכון סולם ההערכה של המרפאה. הביקורת
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עשוי , שובים כאלהיידווקא ב, בתדירות גבוהה יחסית הביקורות
  .לעודד את הקופות לפעול בכיוון הרצוי

סוד קורסים וסדנאות בנושא התמודדויות עם לפעול למימומלץ ) ה(
שיהוו חלק ממסלול ההכשרה של כלל העובדים , שונות תרבותית

 ושיועברו גם באופן שוטף בקרב עובדים במקצועות הבריאות
  .במערכות הבריאות השונות

מידת ההשקעה בצמצום פערים בבריאות קשורים ל היקף ואופי, לסיכום
פערים לצמצום החברתיים בכלל וים המחויבות הלאומית לצמצום פער

על בישראל רשמי ר גורם יעל אף שעד כה לא הצה.  בפרטבבריאות
הנושא הועלה , פערים בבריאותהלצמצום מחויבות ממשלת ישראל לפעול 

 פורסמו  אףבשנים האחרונות. לדיון ציבורי בתקשורת בהזדמנויות שונות
, אפשטיין(ת  והועלו הצעות רבולא מעט מאמרים ומחקרים בנושא

רותי יהמכון הלאומי לחקר ש; 2006 ,רוזן, גרינשטיין, איסמעיל, גולדווג
 ,רניחובסקי'צ; 2008, רניחובסקי'צ; 2003, הבריאות ומדיניות הבריאות

, ברמות השונות של מערכת הבריאות קיימת פעילות ).1996, שירום
 2006בשנת כבר . שתכליתה לקדם את בריאותן של אוכלוסיות חלשות

 לקביעת , צוותים בתחומים שונים ברפואה14-משרד הבריאות כהקים 
 לשלב בכל אחד הםהורה לו, 2020יעדים של מערכת הבריאות לשנת 

 בנושאים הנוגעים השוויון- אי צמצום שלדונים יעדים ימהתחומים הנ
 היאמכבי שירותי בריאות .  פרויקט זה טרם הושלם– לתחום האמור

 תכניתשהרימה את הכפפה והחליטה לשלב ב , הראשונההחולים-קופת
 . בבריאותהשוויון-איצמצום פעולה ממשית ל 2009העבודה שלה לשנת 

, הפיצה לאחרונה מנשר לרופאים ההסתדרות הרפואית בישראלגם 
לאחרונה הוחלט גם על . השוויון בבריאות בישראל- המעלה את סוגיית אי

 אותו מוביל משרד ,שוויון בפרויקט מדדי האיכות-הכללת מדדי אי
 המתבצעים ברמה המקומית ,אולם צעדים אלה ואחרים. הבריאות

שרק , כזה. הם בגדר חלקים בודדים בפסיפס ענק, בקופה כזו או אחרת
  .תכנית אסטרטגית כוללת תאפשר הרכבתו לכדי תכנית לאומית

 כי אסור ,טען זה מכבר) Levine, 1994 (הסוציולוג הידוע סול לווין
בריאות תהיה מופרדת מהמדיניות החברתית והכלכלית שמדיניות 
 וכי לצורך השפעה על פערי בריאות ראוי שמקבלי החלטות ,הלאומית

 םיבבריאות יראו עצמם מעורבים גם בשאלות של מדיניות בתחומ
גישה זו מקבלת . עידוד התעסוקה ועוד, מיסויה כגון מדיניות ,אחרים

כגון , ם בינלאומיים חשוביםתמיכה וחיזוק גם מפרסומים של ארגוני
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נצבר במדינות שהניסיון . האיחוד האירופי וארגון הבריאות העולמי
ת הפערים בבריאות קושרת בין מערכות יי שאכן סוג,השונות מעיד

חברתיות רבות וכי מרבית המדינות אף מתייחסות לכך ומאמצות 
ומי  הצבת הפעילות לצמצום פערים בבריאות כיעד לא.פתרונות משולבים

זהו .  ומגבירה את הסיכוי למימושולתחושת הלכידות החברתיתתורמת 
מוסרית של המדינה -  הן מהיבט המחויבות הערכית,צעד מתבקש

 אישרה 2008ראשית שנת ב. לתושביה והן מהיבט הכלכלה הלאומית
שעניינם , מדידה בתחום החברתי- יעדים ברישניממשלת ישראל הצבת 

את הצעד תצעד שישראל , הגיעה העת. 68קהצמצום העוני והגברת התעסו
 מדיניות לאומיתלהתווית  ,דרכן של מדינות מתוקנות אחרותכ, הנוסף
תוך ,  ותפעל למימושה, בבריאותהשוויון-איצמצום שתכליתה  ברורה

  .הכרה במעמדו המרכזי של משרד הבריאות במאבק זה

                                                           
 וכן 2008-2010עבור השנים ,  בשיעור התעסוקה אחוז0.9- גידול שנתי ממוצע של כ 68

משיעור הצמיחה של ) 1.1פי ( יותר  אחוז10- גידול בהכנסות החמישון התחתון בכ
 .התוצר לנפש במהלך אותה תקופה
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-שהוכרו כ, תכניות התערבות לצמצום פערים בבריאות .'נספח א
Good Practice – דוגמאות נבחרות   

 הוקם מרכז לאומי לתאימות הברית-ברצות: תאימות תרבותית
, המשמש מוקד מידע לארגונים ולנותני שירות עצמאיים, 1תרבותית

בהקניית , ת תרבותיתבהערכה עצמית של כישוריהם להתמודד עם שונו
וכמדריך לספק שירותי בריאות לאוכלוסייה , כלים להתמודדות כזו

  . 2המבוגרת ובני משפחותיהם
-ידי ה-חולים וממומן על-המתקיים בבתי, דוגמא נוספת היא פרויקט

3European Commission ,לעודד שירותי תרגום, אשר הציב לעצמו מטרה ,
וכן הכשרת מטפלים , אם וילדמידע ואימון מותאמי תרבות בתחום 

המלצות להתארגנות בתחום השונות . להעלאת כשירותם התרבותית
  .4חולים נוסחו בוועידת אמסטרדם-התרבותית בבתי
 A Nutrition education intervention for people with :5ביטחון תזונתי

financial problems . בתחום זה מדובר בשילוב סדנאות בנושא הרגלי
כחלק מתכנית כוללת , נה נכונים בסביבה של תקציב מוגבלתזו

להתמודדות עם עוני ושימוש נבון בתקציב המשפחה בקרב אנשים 
  . במצוקה כלכלית

 הונהגו Preventing home visits –ביקורי בית אצל קשישים : מניעה
, לתמיכה רגשית, הם נועדו לשם חינוך לבריאות. שבדיה ובהולנדב

  . ועוד, כון בתרופותוללימוד שימוש נ

                                                           
1    http://www11.georgetown.edu/research/gucchd/nccc 
2   Achieving Cultural Competence. A Guidebook for Providers of Services to Older 

Americans and their Families. January 2001. 
http://www.aoa.gov/prof/adddiv/cultural/CC-guidebook.pdf 

3  Migrant Friendly Hospitals. http://www.mfh-eu.net/public/home.htm 
4  The Amsterdam Declaration Towards Migrant-Friendly Hospitals in an ethno-

culturally diverse Europe.  
 http://www.mfh-eu.net/public/files/european_recommendations/mfh_amsterdam_ 

declaration_english.pdf 
ל הקהילה ש Determine פרטים אודות תכניות המוצגות להלן ניתן לקרוא באתר   5

-http://www.health: האירופית
inequalities.org/?uid=8e4d4d46a0f91be3215795502ad798bc&id=home 
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 Smoke free children–פרויקט של סביבה נקייה מעישון בקרב יילודים 
מדובר בפעילות בקרב הורים לתינוקות בדגש על שמירה . שבדיההונהג ב

  .על סביבה נקייה מעישון
 With migrants for migrants –פרויקט למען מהגרים באמצעות מהגרים 

ית להתמודדות עם חסמים תרבותיים בקרב מדובר בתכנ. גרמניההונהג ב
  . ידי מהגרים- המופעלת על, מהגרים

 Manchester family link–תחומי במשפחות עניות -תכנית לחיזוק רב
worker scheme של בתכנית שילוב כוחות . אנגליהסטר 'הונהגה במנצ

  .ואנשי חינוך, אחיות, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים
' עיר אינטגרטיבית'כציר מרכזי בתכנית , ום בריאותפרויקט קיד

Federal Lander programme “Socially integrated city”גרמניה  ב הונהג
 ).  בברלין וסביבותיהsocial cityלדוגמא הפרויקט (
תכנית לקידום  – Guardian angel –' המלאך השומר עלי מכל רע'

 3הורים לילדים עד גיל בריאות והגברת האינטגרציה החברתית בקרב 
  .בגרמניההונהגה  

 Choosing–שינוי אורח חיים ובניית התאמה אישית של תכנית בריאות 
health programme באנגליההונהגה .  

  – Grobals Healthy Living Network' אורח חיים בריא'רשת של מרכזי 
הדואגת לפעילות , מדובר בהפעלה של רשת ארצית. סקוטלנדהונהגה ב

ובניית , רגשי-סיוע מנטלי, בקרב אוכלוסיות חלשות לשינוי אורח חיים
ובין השאר , outreachהרשת פועלת בגישת . תשתית התמודדות קהילתית

שהאוכלוסייה אותה הם משרתים מקבלת סיוע , דואגים פעיליה לוודא
  . המותאם לצרכים מהתשתיות הקיימות באזור מגוריהם

בבניית תכנית התערבות לקידום בריאות הכשרת נציגי קהילת מיעוטים 
– Community development approach to health inequality הונהגה 
במסגרתו הוכשרו ,  חודשיםתשעהמדובר בקורס מקדים בן . אירלנדב

. חלופות לפעולה, תמונת מצב, שוויון בבריאות- נציגי הקהילה בנושאי אי
בניית תכניות התערבות ,  נציגים אלה בהערכת הצרכיםםבהמשך שותפי
  .ואף ביישומן
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דוגמא מספרית : מדידת פער יחסי ופער מוחלט .'נספח ב
  להמחשת ההבדל במגמות לאורך זמן  

 100,000- תונים מתייחסים להשוואת שיעורי תמותה מתוקננים לגיל להנ
בקרב אנשים שגילם נמוך       , בגין מחלות לב וכלי דם, נפש באוכלוסייה

  .2005-  ו1995ן השנים בי, 751- מ

1995  
 )  75מתחת לגיל ( נפש 100,000- ל141 –ממוצע כללי 

 )  75מתחת לגיל ( נפש 100,000- ל173 –ממוצע בקרב אוכלוסיית היעד 

  32=173-141  הפער במספרים מוחלטים

  1.22=173/141  הפער במספרים יחסיים

2005 

 ) 75מתחת לגיל ( נפש 100,000-  ל84 –ממוצע כללי 
 )  75מתחת לגיל ( נפש 100,000- ל106 –מוצע בקרב אוכלוסיית היעד מ

  22=106-84  הפער במספרים מוחלטים

  1.26=106/84  הפער במספרים יחסיים

פער בין אוכלוסיית היעד לבין האוכלוסייה הגידול /מגמות בצמצום
   הכללית

ממוצע    הנמדדסוג הפער
95' -97'  

  ממוצע
2006-2004  

שיעור 
  םצמצו/הגידול

  )אחוזים(
  )הצטמצם (- 31  22  33 במספרים מוחלטים
  )גדל+ (3  1.26  1.22  במספרים יחסיים

                                                           
  .ה מבוססת על נתונים מישראלנמספרית נועדה להמחשה בלבד ואינהדוגמא ה 1
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  לאחר הקטנה POWER POINT-ישולב מ. 'נספח ג
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      השוויון -תיקוני חקיקה לצמצום אי/מסגרת להצעת חוק. 'נספח ד
  בבריאות

ההשתתפויות העצמיות  .שינוי מתכונת ההשתתפויות העצמיות. 1
מונע בפני ה, ת כיום במערכת הבריאות יוצרות חסם כלכליהנהוגו

הגנה המנגנוני . אוכלוסיות חלשות נגישות סבירה לשירותי בריאות
הקיימים אינם כוללים השתתפות עצמית בתרופות ואינם מכסים את כל 

השתתפות עצמית , כמו כן. השירותים המחייבים השתתפות עצמית
יש לאפשר שעל אף  ,ניעהגם על חלק משירותי הממוחלת היום 
  . סימליתקנגישות מלשירותים אלה 

החולים להחיל במסגרת תכנית הגבייה שלהן -מוצע לאסור על קופות. א
  .השתתפות עצמית על שירותי מניעה

ביטול השתתפויות עצמיות של חלבון עוברי : מהות השינוי המוצע בחוק
אגרת ; )מלכתי השנייה לחוק ביטוח בריאות מבתוספת'  לפרק ב5סעיף (

במכונים גנטיים (רופאים /אגרת מכונים; טיפולי פיזיותרפיה; טיפת חלב
  .אגרת ביקור אצל תזונאית; )ובייעוץ גנטי

החלת הנחות ופטורים לאוכלוסיות חלשות על כלל השירותים בהם . ב
  .החוק מחייב תשלום של השתתפות עצמית

-ד"התשנ-תיבחוק ביטוח בריאות ממלכ: מהות השינוי המוצע בחוק
 אשר יבהיר ,)1ג(יתווסף סעיף ) ג)(1)(1א(8סעיף  לאחר 1994

תהיינה זכאיות להנחות בחוק לעיל ) ג(שהאוכלוסיות שפורטו בסעיף 
ופטורים גם לגבי שירותי בריאות המחייבים השתתפות עצמית ואשר 

  .לא ביקשה שינויהקופה לגביהם 

תתפות עצמית השל כוללתקופות לקבוע תקרה לחייב את המוצע . ג
 כללהתקרה תכלול את . חודשית למשק בית המקבל הבטחת הכנסה

 משק שלבסל הבסיסי הכלולים ,  המחייבים השתתפות עצמית,השירותים
  . לרבות תרופות, הבית במהלך החודש

תת ) ג)(1)(1א(8מומלץ לשקול להכליל בסעיף : מהות השינוי המוצע בחוק
תפות עצמית של משק הבית מתייחס לתקרת השתה ,)9(סעיף נוסף 

מההכנסה הממוצעת של חמישון כאחוז ייקבע (בקבוצות הכנסה נמוכות 
  ).ההכנסה התחתון
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ראה , פות העצמיתתארגון של כללי ההשת-להרחבה נוספת בדבר רה
  .להלן' נספח ה

החולים לצמצום פערים וטיפול -בניית תמריצים לקופות. 2
חולים מתבצעת לפי ה-מרבית ההקצאה לקופות. בקבוצות חלשות
 גילם המביאה בחשבון את תמהיל המבוטחים מבחינת ,נוסחת קפיטציה

נתח קטן מההקצאה מחולק לפי מספר החולים במחלות קשות . בלבד
חלק ממקורות המימון של ). מתוך חמש מחלות שהוגדרו(בכל קופה 

מקבלי . הקופה נשען על תשלומי ההשתתפות העצמית של מבוטחים
פטור מתשלום של ההשתתפות העצמית /זכאים להנחההבטחת הכנסה 

שיטה זו אינה מעודדת את הקופות להשקיע בצמצום . בחלק מהשירותים
. קבוצות חלשות כלכליתבאו /הפערים או באוכלוסיות של קשישים ו

החולים -  מכספי ההקצאה לקופות אחוזים1.5מוצע להקצות נתח של 
ולחלקם לכל קופה ) יההמיועדים כיום לחלוקה לפי נוסחת הקפיטצ(

לדוגמא (בהתאם להישגיה בצמצום פערי התחלואה בתחומים שייקבעו 
בין קבוצות ) מומים מולדים, ספיקת לב כרונית-אי, יתר לחץ דם, סוכרת

) פריפריה, השכלה, לפי קבוצות הכנסה(שונות של מבוטחים באותה קופה 
   .  בהשוואה לשנה החולפת

-ד"התשנ ק ביטוח בריאות ממלכתיבחו :מהות השינוי המוצע בחוק
 ,'א19ויתווסף סעיף ) 'אופן חלוקת התקבולים' (17סעיף  יעודכן 1994

שיאפשר הקצאת סכום לחלוקה בין הקופות לפי הצלחתן בעמידה 
כמו כן . ביעדים שיקבע השר בכל שנה לצמצום פערים בין אוכלוסיות

ם מהשתתפות המאפשר לפצות קופה בה היקף הפטורי, 'ב19יתווסף סעיף 
במונחים של היקף המבוטחים הפטורים מתשלומי (גבוה במיוחד עצמית 

 ,לאוכלוסיות )כל מבוטחי הקופה- כאחוז מסך, השתתפות עצמית
   )5(-)3)(ז(8וכן ) ג)(2)(1א(8 : הבאים בחוקהמפורטות בסעיפים

חוק ביטוח  .שירותי מניעה בקהילה המכוונים לאוכלוסיות יעד. 3
גדיר בתוספת השנייה והשלישית רשימת שירותי בריאות ממלכתי ה

החולים - החוק לא הטיל חובה על קופות. בריאות להם זכאי מבוטח
 ולהפעיל בקרבן תכניות היי סיכון באוכלוסלקבוצותלספק שירותי מניעה 

בהתייחסות לחובת אספקת שירותי מניעה גם החוק לוקה . התערבות
ק ביטוח בריאות ממלכתי מוצע לעדכן את התוספת השנייה לחו .לפרט

ולהחיל במסגרתן ) או את התוספת הראשונה שכיום עדיין ריקה מתוכן(
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יתר , סוכרת: כגון(חובה ליזום תכניות התערבות בתחומים ספציפיים 
   . למניעה ראשונית ושניונית בקרב קבוצות סיכון) לחץ דם

-ד"התשנ בחוק ביטוח בריאות ממלכתי :מהות השינוי המוצע בחוק
, 'א25סעיף  יתווסף,  בתוספת השנייה לחוק25לאחר סעיף  .1994

 פעילות ,הוא יתייחס לחובת ניטור. 'שירותי מניעה קהילתית'שכותרתו 
או / בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה לפיתוח ו ותכניות התערבותמניעה

 בנושאים אלה .סוכרת ויתר לחץ דםכגון , החמרה של מחלות כרוניות
ריאות סמכות לפעילות מול רשויות מקומיות החוק יקנה למשרד הב

    .לקבלת דיווחים מהן, ומשרד החינוך

כיום . קביעת סף תשתיות מינימלי לתא שטח –תשתיות פיזיות . 4
סימום ק הקובעים סף מ,קיימים תקנים בחקיקה ראשונית ומשנית

 ומספר מרפאות לפי תא שטח או CT ,MRI מכשירי פר את מסמגביליםו
מוצע כי . של תשתיות חיוניותמינימלי אין מצד שני סף . מספר נפשות

,  עמדות רפואה דחופהלדוגמא (שיוגדרו ברמת חיוניות עליונה בתשתיות
  .ף מינימוםריוגדר בחוק ) עמדות דיאליזה, עמדות של מיון ילודים

  :מהות השינוי המוצע בחוק
בתחילתו של סעיף . 1994-ד"התשנ בחוק ביטוח בריאות ממלכתי .א

שוב שאוכלוסייתו עולה על יי כי ב,יתווסף משפט המבהיר) ג('ב29
 מרפאה אחת בה יועסקו רופא ואחות בהיקף לפחות נפש תהיה 1,000

שירותי חירום תשרת אוכלוסייה ברדיוס שלא /א"מלא ותחנת מד
ל לגבי שירותי טיפול "כנ. אשר יוגדר מראש, מרחק מסויםיעלה על 

 .חולים-בבתינמרץ 
 שיעניק לשר ,)1ב65( יתווסף סעיף חדש – 1940, יאות העםבפקודת בר .ב

הבריאות את הסמכות לקבוע בתקנות תשתית רפואית מינימלית 
 שדן בכמות ,לפקודה' ב65בדומה לסמכותו על פי סעיף . שובייל/לנפה

תוך הפנייה לתוספת החמישית (המרבית של מכשור רפואי לאזור 
החובה המוטלת  יעגן אתשהסעיף  –אפשרות אחרת  ).באותה פקודה
  . לקבוע בתקנות את הסטנדרטים לנושאים אלה,על שר הבריאות

החולים - החלת חובה על קופות. "זמן אמת"שירותי תרגום ב .5
וכן ) במרפאות מרכזיות או כאלה הממוקמות בקרב אוכלוסיות חלשות(

בין אם (לספק תרגום מילולי במעמד קבלת השירות , החולים- בבתי
כך שמקבל השירות , )וכח פיזית ובין אם הוא על קו הטלפוןהמתורגמן נ
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 –שפות חובה . הנחיות מהצוות הרפואי בשפתו הוא לדבר ולקבל יוכל
  .ואנגלית, אמהרית, ערבית, רוסית

-ד"התשנ בחוק ביטוח בריאות ממלכתי .א :מהות השינוי המוצע בחוק
-  ובתיותהקופ. 'מידע למבוטחים'שכותרתו ' א40הוספת סעיף . 1994

 , שאינם דוברי עברית,ם ולמטופלים לספק למבוטחייםחייבהחולים 
  .או הטיפול הרפואי/שירותי תרגום במהלך הייעוץ ו

 ,בהתאם לאמור לעיל, עדכון. 1996-ו"בחוק זכויות החולה התשנ .ב
 3סעיף בוכן ' זכות המטופל למידע רפואי' שכותרתו ,18סעיף ב
כאן המקום ). 'הסכמה מדעת' (13סעיף בו) 'הזכות לטיפול רפואי'(

חוק הנוכחי מתייחס  לזכות לקבלת רשומה רפואית נוסח  כי ,להבהיר
 וודאי שאינו מתייחס לשפה אותה ,מידעולא לזכות הבסיסית לקבל 

  .דובר מקבל השירות

- החולים ובתי-קופות, משרד הבריאות. תרגומים של חומר מודפס .6
חלקים גדולים . יבורמפיצים מעת לעת מידע כתוב לצ חוליםה

מוצע להחיל בחוק חובה על נותני . באוכלוסייה מתקשים בהבנת החומר
זכויות במערכת , שירותי בריאות להדפיס כל חומר הנוגע לקידום בריאות

בשפות שונות ותוך התאמה , ומהטפסי הסכמה לניתוח וכד, הבריאות
  .ל"כנ –שפות חובה . לתרבויות שונות

  : חוקמהות השינוי המוצע ב
' א40 שבסעיף ,מומלץ .1994-ד"התשנ בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .א

ל תעוגן גם חובתה של הקופה לספק לכלל חבריה מידע שוטף הן "הנ
בתחום קידום בריאות ומניעה והן באשר לזכויותיהם ולהדגיש את 

מומלץ להחיל חובה זו גם על   .הצורך להתאמה תרבותית ולשונית
הן בתחום קידום , ידו-קשור לחומר המופץ עלבכל ה, משרד הבריאות

בריאות והן בשירותי בריאות שהאחריות על אספקתם חלה על 
  .המשרד

  .ראה הסעיפים שהוזכרו לעיל. 1996-ו" בחוק זכויות החולה התשנ.ב

 העברת נתונים חיוניים לטיפול בקבוצות חלשות לרשות –מידע  .7
החולים נתונים אודות - החולים ובתי-כיום אין בידי קופות .הקופות
 דבר זה מקשה על בניית תכניות –הכנסה של מבוטחיהן  ומוצא, השכלה

מוצע לקבוע בחקיקה היתר . התערבות לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות
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 המצויים במאגרי מידע שונים ,החולים נתונים חיוניים- להעביר לקופות
  .)כגון המוסד לביטוח לאומי ומשרד הפנים(

  :מוצע בחוקמהות השינוי ה
מומלץ להוסיף סעיף . 1994-ד"התשנ בחוק ביטוח בריאות ממלכתי  .א

 המאפשר לקופה לקבל נתוני השכלה של מבוטחיה מהמוסד ,'ב40
  .לביטוח לאומי

ל עונה "מומלץ לוודא שהנ. 1981-א"חוק ההגנה על הפרטיות תשמב  .ב
ן ולעדכ(' ג23 -ו' ב23 בסעיפים , כאמור,'מסירה מותרת'על הגדרת 

    .)במקרה הצורך

מסלול ההכשרה של . שוויון-הכשרת מטפלים להתמודדות עם אי .8
רופאים מומחים ותנאי קבלת רישיון העיסוק במקצוע הרפואה מוגדרים 

מוצע . בפקודת הרופאים ובחקיקה משנית בתקנות תואר מומחה ובחינות
 המחייב עדכון התקנות כך שבמסלול ,שבחקיקה הראשית ייכלל סעיף

שרה יינתן ביטוי לכלים שיוענקו למטפל אשר יאפשרו לו להכיר ההכ
קבוצות סיכון ויותוו דרכים להתמודדות עם קבוצות אוכלוסייה מרקע 

   . תרבותי והשכלתי שונה

מכוח  עדכןמומלץ ל –פקודת הרופאים  : בתקנותמהות השינוי המוצע
; 1976-ז"תקנות הרופאים התשל: אותה פקודה את התקנות הבאות

וכן תקנות אישור תואר ; 1988-ח"התשמ' נות בחינות לקראת הסטאזתק
  .1973-ג"מומחה ובחינות התשל

כיום קיימים מעט . תמריצים לפיזור כוח אדם רפואי בפריפריה. 9
. רפואי באיכות גבוהה לעבוד בפריפריהה ח אדם רפואי ופרותמריצים לכ

ם באותו מגורימותנות בשובים מסוימים ייהטבות מיסוי הקיימות ב
אחיות שאינם  ולהקלות במיסוי גם לרופאים/מוצע להגדיר הטבות. יישוב

  משרה לפחות0.33מתגוררים בפריפריה אך עובדים שם בהיקף של 
, שבע-באר, חולים דוגמת סורוקה- לדוגמא כאלה המשלבים עיסוק בבית(

  ). עם עבודה חלקית במרפאה פריפרית

  .ההכנסהמס בפקודת בפקודת מס  שינוי: מהות השינוי המוצע

דיווח שנתי אודות הפערים לשר הבריאות . חובת הדיווח .10
שוויון במערכת הבריאות ומגמות גידול -המידע אודות אי .ולכנסת

לא נקבע גורם . בפערים אינם מגיעים לידי מקבלי ההחלטות באופן שוטף
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האחראי על איסוף וניטור המידע הדרוש ולכן הנושא לא זוכה לתשומת 
מוצע להטיל חובה על שר הבריאות . ראויה מצד מקבלי ההחלטותלב 

להציג אחת לשנה בפני הכנסת נתונים אודות מצב בריאות של תושבי 
 תוך התמקדות –ופיזור גיאוגרפי , השכלה, ישראל לפי קבוצות הכנסה

בהקשר לצמצום פערים ,  מוצע שחובה דומה.במגמות רב שנתיות
בחקיקה , ת"רווחה ותמ, כגון חינוך, םתוטל על שרים נוספי, חברתיים

 .הנוגעת להם

-ד"התשנ חוק ביטוח בריאות ממלכתיב: בחוקמהות השינוי המוצע 
 המחייב את הקופה ,)7(סעיף ב) 'פיקוח ובקרה' (35 יתווסף לסעיף 1994

, היילמסור למשרד הבריאות נתונים אודות פערים בין קבוצות אוכלוס
מוצע שאותו סעיף יחייב גם , בנוסף. לפי משתנים שייקבע השר בתקנות

מידי , את שר הבריאות להציג את תמונת הפערים בבריאות בפני הכנסת
  . שנה

היקף תחלואת העששת בישראל הינה . בריאות הפה והשיניים. 11
משקי הבית בישראל נושאים בעצמם בנטל  .מהגבוהים בעולם המערבי

ותי בריאות השן ההוצאה על שיר. ללא סיוע מצד המדינה, התשלום
מביאים בתחום זה ה ,גבוהה יחסית וקיימים חסמים כלכליים ותרבותיים

אין כיום גורם . לפערים עמוקים ביותר בין קבוצות אוכלוסייה שונות
במדינות מערביות בהן . ציבורי האחראי על הגשת שירותי בריאות השן

קיים סל בריאות ציבורי כלולים שירותי בריאות השן לילדים 
ידי - אשר ממומן על,אוכלוסיות חלשות בסל הבריאות הבסיסיול

, מוצע להכליל מרכיב של רפואת שיניים מונעת ומשמרת לילדים. המדינה
 בסל הביטוח הבסיסי וכן רפואת שיניים 9בשלב ראשון לפחות עד גיל 

 . ומעלה67משמרת ושיניים תותבות לקשישים מגיל 

לחוק ביטוח בריאות יה בתוספת השני : בחוקמהות השינוי המוצע
המפרטת את השירותים הכלולים בסל , 1994-ד"התשנ ממלכתי
שר יפרט את או' מערכת הלעיסה' שכותרתו ,'א13יתווסף סעיף  ,הבריאות

ימוקם השינוי , לחילופין. 9סל שירותי בריאות השן לילדים עד גיל 
    .הנוכחי) א (13כתוספת לסעיף 
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 עצמיות בסל שירותי  השתתפויותלשינויהצעה  .'נספח ה
  הבריאות הבסיסי

 במקרים  מהווה בשירותי הבריאות בישראלההשתתפות העצמית
אוכלוסיות דלות אמצעים  מ מבוטחיםמקשה עלה , חסם כלכלימסוימים

, מנגנוני הגנה לאוכלוסיות החלשות. לקבל טיפול רפואי או תרופה נחוצה
 כל סוגי מכסים את אינם ש שנים לאחר החלת החוקושנקבעו כשל

  . ההשתתפות העצמית שבחוק
 ,יוגדרו ההשתתפויות העצמיותלפיהם  מפרטת כללים ההצעה

הן (המוטלות על מבוטחים בגין שירותי בריאות הכלולים בסל שבחוק 
העלות הכוללת של הצעות אלה אינה . 1)בתוספת השנייה והן בשלישית

 התקציב  לשנה ובהתחשב במגבלותח"ש מיליון 200עולה להערכתנו על 
להלן עיקרי . ש שניםואנו ממליצים ליישמה בהדרגה במהלך של, הציבורי
  .2התכנית

  כללים לגביית השתתפות עצמית. 1

  : יבוטלו,המפורטים להלן, השתתפות העצמית בגין שירותי מניעה  .א
 ;אגרת טיפות חלב )1
 שבתוספת 1 הכלולים בסעיף ,חיסונים ושירותי רפואה מונעת )2

   ;))5(1למעט תת סעיף (בריאות ממלכתי השלישית לחוק ביטוח 
 ;בדיקת חלבון עוברי )3
 ;)ומקלוניםמזרקים (אביזרים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת  )4
 ; לנשים בקבוצות סיכוןממוגרפיה )5
 ;סרטן המעי הגס וסרטן צוואר הרחםלגילוי  בדיקות )6
 ;ייעוץ גנטי לקבוצות בסיכון גבוה למומים מולדים )7
 .ת או מהשמנת יתרייעוץ דיאטטי לסובלים מסוכר )8
על פי  לאוכלוסיות הזכאיותהשתתפות עצמית פטור מתשלום   .ב

מקבלי כגון (לחוק ) 5)(ג)(2)(1א(8- ו)3)(ג)(2)(1א(8ההגדרה שבסעיפים 
מחייבים כיום ה ,בסל הבריאותהכלולים על שירותים ) הבטחת הכנסה

להלן שירותי הבריאות . תשלום השתתפות עצמיתאת מקבל הטיפול ב
 : בסעיף זהשנכללים

                                                           
 .בנוסף לכללים הנהוגים כיום  1
 .נון על שיתוף הפעולה בנושא זה-גבי בן'   תודתי לפרופ 2
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 ;אשפוז סיעודי מורכב )1
גם אם הם מתבצעים לא בקופה אלא (טיפולי פיזיותרפיה בקהילה  )2

 ;)אצל ספקי שירות חיצוניים הקשורים עם הקופה בהסכם
גם אם הם מתבצעים לא (טיפולי במקרים של הפרעות בתקשורת  )3

בקופה אלא אצל ספקי שירות חיצוניים הקשורים עם הקופה 
 .)בהסכם

 על פי ההגדרה שתתפות העצמית לאוכלוסיות הזכאיותהקטנת הה  .ג
מהשיעור  רבעלכדי לחוק  )5)(ג)(2)(1א(8 -)3)(ג)(2)(1א(8שבסעיפים 

 :להלן השירותים הכלולים בסעיף זה. שנקבע למבוטחים האחרים
אספקת תותבות במקרים בהם משרד הבריאות אישר מימון  )1

 ;חלקי
 ;שתלים לאוזן הפנימית )2
 ;מכשירי הנשמה )3
 ; לדום נשימהCPAPרי מכשי )4
 ;חבישות לחץ )5
 ;)חולים אונקולוגים וחולי דיאליזה(דמי נסיעה והסעות לטיפולים  )6
 ;)במקום בו לא קיים מוקד חרום (–אגרת חדר מיון  )7
 . לטיפול בפזילה–אורתופטיקה  )8
. הקטנת תקרת תשלום חודשית בעת רכישת תרופות ומזון תרופתי  .ד

 :להלן הסעיפים שיעודכנו במסגרת זו
מעליה פטורים ש ,לחולים כרונייםבה התקרה שנקבעה גו )1

יקטן למחצית מהתקרה , השתתפות עצמית בעת רכישת תרופותמ
כיום זכאים ה ,האמור לעיל יוחל על חולים כרוניים. הנהוגה כיום

וכן לניצולי ) מקבלי הבטחת הכנסה (לפטור מאגרת ביקור רופא
ן כלל בחשבון התשלומים בגייובאו בחישוב התקרה . שואה

מיועדות ה  ולא רק אלהבסל הבריאותכלולות ה ,התרופות שנרכשו
 .  הכרוניתהלטיפול במחלת

לפרק ' א14ל בהקשר למזון תרופתי והתקרה שנקבעה בסעיף "כנ )2
שבתוספת ' שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח'

 .השנייה
  



    נספחים

  

115

  יישום הדרגתי .2

התכנית במלואה במהלך לאור מגבלות התקציב הציבורי מוצע ליישם את 
  :על פי הסדר כדלהלן, ש שניםושל

  ;בלבד) א(1 יישום סעיף – 2009בשנת הכספים ) 1
  ;)1)(ד(1 -ו) ב(1 יישום סעיפים - 2010בשנת הכספים ) 2
  .)2)(ד(1-ו) ג(1 יישום סעיפים – 2011בשנת הכספים ) 3

- ו) א(2מומלץ להנהיג השתתפויות עצמיות על פי העקרונות שבסעיפים 
רק במידה ולא נמצא מקור מימון ציבורי ובכל מקרה יישום ) ב)(2(

תיושם שסעיפים אלה יחול רק בשנה האחרונה ליישום התכנית ובלבד 
  . במלואה
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