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 לכבוד
 סגל הפקולטה למדעי הבריאות חברי

 אריאל בשומרון אוניברסיטת
 

 
 : סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: הנדון

 סמסטר ב' שלישימפגש  סיכום
 
 

ו הועברה הרצאת בההתקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות,  6025 במרץ 62 -, החמישי ביום 
אלחיאני, מהמחלקה למנהל מערכות בריאות בנושא: "גלי רפורמה במערכות הבריאות בעולם".  של פרופ' אשר

 ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה,פרופ' אלחיאני הינו רופא משפחה, יוזם ומוביל תהליך הביזור בכללית, יו"
 ית, מנהל בית חולים מאיר ומנכ"ל מאוחדת לשעבר. למנהל מחוז מרכז בכל

 
 

 רצאה:הה סיכום
 תבמדינו 00-50 -יסוד מערכות בריאות לאומיות )שנות ה, ראשוןדור  :לאומיות תשלושה דורות במערכות בריאו

העשירות( מטיבות בעיקר עם העשירים, בעיקר בערים המרכזיות, עדיין רוב האוכלוסייה בפריפריות ולא בערים. 
שנה בעלות  20-60 -מצליחים להאריך תוחלת חיים בכיסוי אוניסברסלי בר השגה,  -הגעה לכלל הקהילהשני, דור 

אספקה דואגים לפעילי בריאות. שני דורות אלו בעיקר יותר ו ,יותר מניעה ,יחסית מצומצמת. יותר בריאות הציבור
עד היום. עדיין עשירים ביקוש. דאגה לנתינים. הדור השלישי מכוון לחולה. הכסף והתקציב מכוון לחולה. לולא 

מתחילים תהליכים כמו שומרי הסף, ביזור, כל גל יכול להימשך מספר  ,יע יותר. אך יש כלכלת שוקמצליחים להג
דורות כשיש חפיפה בין הגלים, הגל השלישי שיפור יעילות של אספקת וצריכת שירותים תוך שמירה הנגישות 

 שיווינית ובקרה על כלל ההוצאות לבריאות. 
נגישות לכלל האוכלוסייה בלי עלויות  -לידריות וחזרה למצב בגל ראשוןהאתגר והעתיד הצפוי: צפויה ירידה בסו

תרבותית חברתית כלכלית. הגל הראשון עם המהפכה  -שהן בלתי נסבלות. גם בבריאות הציבור יש רפורמות
מדעי  -תנאי סניטריה והגיינה. הגל השני -התעשייתית וההבנה של איזה תנאים סביבתיים הם גורמים למחלות

מגלים תרופות, אנטיביוטיקה, יש פריצות דרך בהנדסת התברואה ובתקשורת יותר דגש על אפידמיולוגיה  הרפואה
זה לא השתנה. הפתלוגיה וגורמי הסיכון  -יוםחקירה המתנהלת כדומה ל 00 -רה אפי' בשנות היומניעת מחלות. חק
 למחלות משתנות. 

מחלה  -יש עוד משתנים סוציאליים ,התרופה ,המבנה ,רחברתי. לא מספיק הדיוגל  -עד היוםמתחולל הגל הרביעי 
רופאים צריכים לשתף פעולה עם גורמים אחרים כדי לצמצם פערים באי . WHO לפי אי שיוויון""מספר אחת היא 

 -גל תרבותיחברתי.  60% -כוקליני הינו  50% -התנהגויות ואורחות חייםנושא של אוריינות.  -שיוויון. הגל החמישי
 -לבסס את מעורבות הציבור ואחריותו בבריאותו. יש אחריות גם לחולה ומשפחתו. יש חשיבות ללכידות חברתית

מובטלים חולים יותר. כמובן שזה תלוי אנשים בודדים חולים יותר. אנשים . תפתוגניגישה ולא  תסלוטוגנטיגישה 
רק אחריות של ולא נורמה. מאמץ הוליסטי משותף ות בריאה שהיא בגם בקונטקסט חברתי. כיצד מביאים לתר

לא מקבל ביטוח. קידום הבריאות כברירת  ,מי שמעשן ,מי ששמןלנקוט מדיניות שמדינות מתחילות הרופאים. 
. אוכל בריא יותר יקר עדיין. תאימוץ התנהגויות בריאותיו -דם יש אחריות לעצמואמחדל. כיצד מביאים לזה של

עד השנה האחרונה. מעודדים באיכות חיים גבוהה, חיים טוב וגם יותר מאשר בטורונטו. שנים  7בוונקובר חיים 
ריאות ירוקות איזורי פנאי. בדרך הביתה לא אורח חיים בריא. כיצד מקדמים את החברה לחלופה הבריאותית. 

חברתי שיווק  במהירות?כיצד משכנעים אוכלוסייה שלא רואה את התועלת דרך מקומות מזוהמים. עוברים 
ים קובעי דעת קהל מעודדכיצד ממזערים את הנזקים. הטלות קנסות על מוצרי טבק הגבלת אלכוהול. בבריאות. 

מערכות הבריאות בעולם רצים עם ראש העיר כל יום שישי.  -עירוב השלטון המקומי, קידום בריאות ,בריאותל
ינים 'בורגאם תגיע. אוסטרלים דואגים שהרוצים נגישות שהבריאות תגיע לכל אוכלוסיה. שהעניים והפריפריה ג

יגיעו גם מאלפי קילומטרים לראות רופא. אתה צריך לשלם לפי היכולת שלך ולצורך לפי היכולת שלך. העיקרון הוא 
אך אין שום הבדל כששניהם חולים. יש שאיפה להגיע לעקרון הזה. עושים  -שעשיר צריך לשלם יותר ועני פחות

 את עצמם. יש מדינות שמכריחות רק את העניים. ביטוח וחיסכון. רוב המדינות מחייבות את האוכלוסייה לבטח 
 ממצאים מעלים כי הוספת שנת חינוך מוסיפה יותר שנות בריאות מהשקעה ישירה במערכת הבריאות.

בהתאם להשקפה זו,  כל מה שהמדע יכול לתת, יהיה זמין לכל אזרח. -2402 התקופה הרומנטית של הרפואה
 תוצאה של השקפה זו מביאה להעלייה מתמדת להוצאה על בריאות.שיקולים כלכליים פוגעים ברפואה טובה. ה



אי אפשר לתת הכל לכולם. מה . (5.6%הוצאה על בריאות מתוך התל"ג )ארה"ב בזמן זה  0.4 ,ישראלב -2420בשנת 
עושים? הכל לחלק או חלק לכולם. הכל לחלק כלומר, מנגנון השוק. אנחנו כממשלות נכשלנו. השוק עובד בכל תחום 

מיליון לא  00יוצר בעיית שיוויונית. בארה"ב מעל  -הכל לחלקבוד גם בבריאות. מי שלא יכול לשלם זבשו. יע
$ הוצאה לנפש לבריאות. חלק 0000מבוטחים. יש בעיית יעילות. בארה"ב משתמשים בטכנולוגיות הכי חדישות. מעל 

ביטוח ושירות לאומי כמו באנגליה. זה לכולם, פתרון ציבורי, הגדרת סל בסיסי באמצעות קבלני משנה ומערכי 
איזה טכנולוגיות נכנסות ואיזה לא. או קיצוב  -מחייב קיצוב. כמה זה עולה? מה מקבלים בתמורה? קיצוב מרכזי

מליון איש  6.5גם ברמת המדינה וגם ברמת המערכת. מאז סל לא מוגדר מגבלות היצע שירותים ותורים.  -נגזר
 לא נפתח בית חולים חדש בישראל.  ן,מליו 0 -במדינה עד שגדלנו ל

השינוי בתפיסת הבריאות מה עושים? המערכת הולכת ומתייקרת איך מוצאים כסף לבריאות באותו כסף...עבודה 
שעות, אוריינות בריאותית  60רב צוותית אינטגרטיבית, ניהול מחלה, ניהול חולה, חיזור רפואת המשפחה, טיפול 

 . complianceהשכלתית ועישון, פעילות גופנית, תזונה( שיפור שפתית והעצמת החולה, רפואה מונעת )
 
 

 בברכה,
 ליאת קורן


