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 המחלקה לניהול מערכות בריאות -הרצאתה של ד"ר ליאורה שמואלי 

 ה?.כמה ולמ מי, צאה בנושא: חוות דעת רפואית שנייה בישראל:רה

 

 להלן סיכום ההרצאה:

 .מיותרים וסיכונים עלויות להקטין יכול רבים שבמקרים נפוץ כלי היא שנייה רפואית דעת חוות: רקע

 או, ביותר הטוב הרפואי הטיפול את לקבל החולה של רצונו את משקף שנייה דעת חוות אחר חיפוש

 זכאי מטופל כי קובע החולה זכויות חוק. בתקשורת בעיות או הרפואי מהטיפול רצון שביעות חוסר

 .הממלכתי הבריאות ביטוח בחוק זו לזכאות התייחסות אין אך, נוספת רפואית דעת חוות לקבל

, זאת עם.  המשלימים הביטוחים דרך שנייה דעת חוות מסבסדות בישראל החולים קופות, למעשה

 גם

 ממעמד מבוטחים עבור במיוחד, גבוהה עדיין שניה דעת חוות עבור העצמית ההוצאה, הסבסוד לאחר

 למרות.  למערכת והן לחולים הן היקר הוצאה מהווה שנייה דעת חוות, לפיכך. נמוך אקונומי-סוציו

 של השימוש היקף את שהעריכו המחקרים מעטים, שנייה רפואית דעת חוות של הרבה החשיבות

 בקנה עצמי דיווח לסקרי מוגבלים והם), ובעולם בישראל( שנייה דעת חוות אחר המחפשים חולים

 כמה של אוכלוסייה מבוססת הערכה אין, להיום נכון. ספציפיות מטופלים קבוצות של קטן מידה

 עבור וסיבותיהם שנייה דעת חוות מחפשי של המאפיינים מה, שנייה דעת חוות מחפשים אנשים

 הביטוח במסגרת, שנייה דעת לחוות בנגישות השוויון אי את ולהעריך שנייה דעת חוות חיפוש

 חושבו שנייה דעת חוות מופעי.  הבסיסי הביטוח במסגרת הפונים לעומת החולים קופות של המשלים

 .זו עבודה לצורך שפותח ייחודי אלגוריתם ידי על

 מהנשאלים 609 מתוך 17.2% ) מהאוכלוסייה כשישית: מאד עקביים היו השיטות בשתי הממצאים

 חוות לצורך רופא אצל ביקרו( הביקורים רשומות בניתוח החולים 1,395,816 מתוך 15% -ו, בסקר

 ילידי, נשים.. ג.א.וא עיניים היו נוספות נפוצות התמחויות. פדיהבאורתו מומחה לרוב, שנייה דעת

 הבריאותי מצבם את שתפסו ומשיבים, כרונית בעיה עם אנשים, הארץ במרכז הגרים אנשים, הארץ

 ד”לחו לפנייה הנפוצות הסיבות.  לאחרים יחסי באופן שנייה דעת לחוות יותר לפנות נטו טוב כלא

 עם התייעצות, המוצע הטיפול או האבחנה לגבי ספק בשל קודמת דעת חוות אשרור לצורך היו שנייה

 .הראשון מהרופא רצון שביעות חוסר או, מומחיות-תת בעל רופא

יעילה ונגישה לטובת  בצורה מנוצלות שניות דעת חוות אם מעריכים אנו כאשר חשיבות לממצאים

 . בריאות וארגוני חולים, רופאים

  
 


