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 ניהול מערכות בריאותיר, שי אוסטפלד, סגל בכהרצאתה של ד"ר 

 ת נכות בישראלשל הערכאתיקה בנושא:  

 

מומחה במנהל מערכות בריאות, ובעל תואר במנהל , אוסטפלד הוא רופא מומחה בניתוחי לבד"ר 

הראשי ציבורי. שרת שנים רבות בצה"ל, והשתחרר לפני כשש שנים בדרגת אל"מ. מאז הוא הרופא 

 של ביטוח לאומי, ומזה כשלוש שנים מרצה במחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת אריאל. 

 

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

הערכת נכות ונזק הוא מקצוע רפואי, עולם תוכן רפואי חדש יחסית, ובזה עוסק הביטוח הלאומי 

 )בט"ל(. תחום רחב זה כולל נושאים שונים, בהם התפתחות הרפואה החברתית ורפואת הביטוח,

תפיסת נכות ופסיכולוגיה חברתית וכלכלית, אקטואריה, כשלי שוק וחסמים במערכת הרפואה 

 הסוציאלית, האתיקה של קביעת נכות, ועוד. 

כאשר עוסקים בתפיסת הביטחון הסוציאלי, נזכיר כי תחום זה התפתח בתקופת המהפכה 

מתוך הכרה בערך של פועלים התעשייתית, אז היו שינויים חברתיים והתחזקות של אירגוני עובדים, 

ועובדים. בתקופה זו נוצרו יסודות מדינת הרווחה, כולל ביטוחי בריאות, תאונות ונכות. התפיסה הזו 

התפשטה ברחבי העולם המערבי )אירופה ומאוחר יותר ארה"ב(, בהובלת עובדי התעשיה. והדבר 

 גרם לשינוי בעולם הרפואי. 

מתאר קשר ישיר ופשוט ביניהם )המותנה ביכולת הכלכלית  הקשר הותיק והקלאסי בין רופא לחולה

גורם מבטח, שמנסה להגביל את ההוצאה  –של החולה(. לאחר המהפכה, נכנס למשוואה גורם נוסף 

הרפואית. למעשה, לרופא יש נאמנות כפולה, לחולה מחד ולגורם המבטח מאידך. מכאן נוצר צורך 

מומחיות בבריאות הציבור )= דאגה לכלל הציבור, "שומר להפריד בין רפואה )= טיפול בחולה( לבין 

סף"(, ונוצרו שני מקצועות שונים ברפואה. למשל, תחום הנקרא רפואה סוציאלית )לצורך קביעת 

( לעומת רפואה ביטוחית social medicineאחוזי נכות, למשל(, בתוכו ישנה רפואה חברתית )

(insurance medicineשהם מקצועות מקבילים ,) העיסוק הזה כולל כמה שלבים, בהם: זיהוי .

המחלה, זיהוי מגבלת התנועה הנובעת מהמחלה, הגדרת ההפרעה התיפקודית הנובעת מהמחלה 

 (, ולבסוף מהי הפגיעה בכושר ההשתכרות.  ADL)למשל, לפי 

', שאחראי למימוש זכויות חברתיות 54-בהרצאה נסקר הבט"ל בישראל, גוף סטטוטורי שהוקם ב

 אל, והוא מממש זכויות נוספות כמו "הבטחת הכנסה". בישר

 


