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 אפל-אורנה בראון' פרופ - ס"ביה ראש דבר

 

 

 סטודנטים 160  ס"בביה ללמוד החלו השנה

 הכל סך. המגמות בשמונה', א בשנה חדשים

 ,שני לתואר סטודנטים 400 -כ לנו יש

 לומדים לכך בנוסף. הלימוד שנות בשלוש

 של שונים בשלבים דוקטורנטים 25 אצלנו

 את השנה קיבלו דוקטורנטים 4, הלימודים

 .בממוצע לימוד שנות 4-כ לאחר הדוקטורט

, שנה בכל, שעברה בשנה שדיווחנו כפי

 הערכת מקיימת גבוהה להשכלה המועצה

 כחלק. שונים לימוד תחומי של איכות

 רחב מאד דוח הכין הספר בית, זו מהערכה

 בית של ההוראה ואיכות ניהול, מבנה לגבי

 מהווה זה דוח הכנת של התהליך. הספר

 במאי. הספר בית של פנימית איכות בקרת

 בכל לביקור לאומית בין ועדה הגיעה 2017

 מספר ולפני בישראל לבריאות הספר בתי

 בית לגבי שלהם הדוח את קיבלנו שבועות

 של הדוחות התפרסמו לא יןיעד. שלנו הספר

 והם מצוין שלנו הדוח אך ,הספר בתי שאר

 בישראל אחרים ספר שבתי אומרים אפילו

 

 נושאים לגבי מאתנו ללמוד צריכים

 סגל את להגדיל ממליצה הועדה. מסוימים

 זאת לעשות שנצליח מקווים ואנו הספר בית

 הן גבוהה באיכות סגל חברי אלינו ולצרף

 עם. ההוראה מבחינת והן המחקר מבחינת

 את גם נפרסם והתגובות הדוחות כל פרסום

   .הספר בית באתר שלנו הדוח

 הבין הקשרים פיתוח על שוקדים אנו

 מספר אצלנו ביקרו והשנה ,שלנו לאומיים

 מתוכנית כחלק זגרב מאוניברסיטת מרצים

 הרצאות נתנו המרצים .האירופאי ארסמוס

 כך ,שלנו קורסים במספר באנגלית

 להיחשף הזדמנות מקבלים שהסטודנטים

 הציבור בריאות מבחינת שקורה למה

 חתם הספר בית. בעולם אחרים במקומות

, השנה חדשים לאומיים בין הסכמים שני על

 בסין הציבור לבריאות ספר בית עם האחד

 עם והשני סין מערב בצפון זיישה בעיר

 נקווה. בהודו מניפל אוניברסיטת

 לעולם פתח לפתוח לנו יעזרו אלו שהסכמים

 הציבור בבריאות מהנעשה ללמוד שנוכל כדי

 שערכנו בביקור. המפותח בעולם רק לא

 קינן ופרופסור אפל-בראון פרופסור) בסין

 ומרצים סטודנטים עם שוחחנו( בוקר

 והזמנו שלנו הספר בית על להם וסיפרנו

 לאומית הבין לתוכנית להצטרף אותם

 .אצלנו שלישית שנה זו שקיימת
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 תוכן העניינים:

 

 

 

 
אורנה ' פרופ -  ס"ביה ראש דבר

 1............ ..............אפל-בראון
  

חיים ע"י פרופ' קבלת פרס מפעל 
 מנפרד גרין

 3.......... אפל-אורנה בראון' פרופ
 
 

מגמת לימוד בריאות סביבתית 
וגהות תעסוקתית בבית הספר 

 לבריאות הציבור
 4...................ד"ר יונה אמסטר

 
 

    שיתוף פעולה עם ביה"ח רמב"ם
 5.........גרינברג-שולי ברמליד"ר 

 
 

מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות 
 2017 -הציבור 

 

עמדות מטופלים ורופאים באשר 
 להקלטת הליכים סקופיים

 6..........רז, עו"ד-ד"ר מאיה פלד

 

סל "אתגר הכללת חיסונים ב
 " הבריאות
 9...............פרופ' שמואל רשפון

 
דוקטורטים בביה"ס לבריאות 

 2017 -הציבור 

 

 11.............ד"ר מאיה סימן טוב

  13..........................איילת שור 
 
 

פרסומי החוקרים בביה"ס 
 14...... 2017 -לבריאות הציבור 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

ליצירת שיתופי פעולה עם אנו גם פועלים 

 5-6-ובב "אוניברסיטת קונטיקט בארה

יי וסטיבן 'נארח את הפרופסורים ג למרץ

תכניות "סדנא בנושא שנסול אשר יעבירו 

התערבות בבריאות הציבור וקידום 

בריאות מותאמות תרבותית ומבוססות 

אך יש להירשם  ,כולם מוזמנים, "קהילה

 .מראש במזכירות

שהיה מוצלח  כנס בשנה שחלפה ערכנו

ד והביא משתתפים רבים מחוץ ומא

נושא חם , בנושא סינגורלאוניברסיטה 

במיוחד בימים אלו בהם מדובר , דומא

 רבות על הניסון של התעשייה להשפיע על

 

 

 

 
חברי הכנסת בהצבעתם בנושא הסימון 

 .התזונתי

אנו גם שמחים לדווח שקיבלנו אישור 

מגמה מהאוניברסיטה לפתוח אצלנו 

ואנו בשלבי גיוס של  ,לביוסטטיסטיקה

אנשי סגל ביוסטטיסטיקאים כדי שיוכלו 

. ללמד במגמה זו ולפתח את המחקר בנושא

נקווה שנוכל לפתוח את המגמה בשנה או 

 .בשנתיים הקרובות

חלוקת פרס השנה חידשנו את המסורת של 

והשנה זכו בתואר שתי  ,למורה המצטיין

ר ציפי "דרז ו-ר מאיה פלד"ד, מרצות

שתיהן כבר שנים זוכות באופן עקבי , העצני

ד גבוהים בסקרי שביעות הרצון ולציונים מא

ונאחל להן עוד הרבה שנים , של הסטודנטים

 .של הוראה ברוכה זו

 

 
סגל בית הספר מאחל לכם הצלחה במבחנים 

  . והמשך לימודים פורה

 

 

 

 

 

 

פרופ' אורנה 
אפל וד"ר -בראון

 מאיה פלד רז

ד"ר שירה זלבר 
שגיא וד"ר ציפי 

 העצני
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ראש התוכנית הבין  ,פרופסור מנפרד גריןד בוים מאאאנו ג

על קבלת פרס  ,לאומית בבית הספר וראש בית הספר לשעבר

 . מפעל חיים על פועלו לקידום בריאות הציבור בישראל

הפרס ניתן על ידי הועדה המדעית של הכנס השנתי של 

הספר לבריאות הציבור איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי 

בישראל על תרומתו הרבה והמשמעותית לבריאות הציבור 

קביעת מדיניות , בעשייה מחקרית, ולאפידמיולוגיה

ובפעילות ציבורית לאורך השנים בהם הוא הנהיג  ,בהוראה

והוביל את התחום במהלך שירותו הצבאי ובתפקידים 

כולל הקמת המרכז הלאומי  -מגוונים במשרד הבריאות

תוך חינוך , בקרת מחלות וניהולו במשך שנים ובאקדמיהל

של דורות רבים של סטודנטים באפידמיולוגיה ובריאות 

 .הציבור

 

 
 פרופ' מנפרד גרין מקבל את הפרס מידי פרופ' נדב דוידוביץ.

 

 אפל-אורנה בראון' פרופ - קבלת פרס מפעל חיים ע"י פרופ' מנפרד גרין 
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 –תעסוקתית בבית הספר לבריאות הציבור וגהות סביבתית  בריאות מגמת לימוד

 אמסטרד"ר יונה 

 

 
 

סביבתית  לבריאות צמחה המגמה האחרונות בשנים

לבריאות הציבור באוניברסיטת ותעסוקתית בביה"ס 

 קיבל האחרונה השנה במהלך. באופן משמעותי חיפה

 הכלכלה והתעשייה משרד ידי על הכרה הספר בית

, תעסוקתית גהותבתחום  מוסמכת הכשרה כתכנית

. בשנה חדשים סטודנטים 25 עבור מלגות הכוללת

 500% -זו עלתה ב לתוכנית ההרשמה מכך, כתוצאה

 גהות. שנתיים ההרשמה מלפנילשיעור  בהשוואה

 בריאות תחום של הינו וסביבתית תעסוקתית

 פיקוח, במדידה עוסק אשר סביבתית ותעסוקתית

 ציבוריים הן סביבתיים ובמניעת מפגעים בריאותיים

 משרד ידי על יוכרו התוכנית בוגרי. והן תעסוקתיים

כגהותנים תעשייתיים מוסמכים,  הכלכלה והתעשייה

 בתעשיות, הממשלה במשרדי עבודמה שיפשר להם ל

 כיועצים, עצמאיות סביבתיות במעבדות, פרטיות

 המשפט לבתי מומחים שיתנו חוות דעת פרטיים

 קורסים לומדים שלנו הסטודנטים. ולביטוח הלאומי

, סביבתית ותעסוקתית אפידמיולוגיה בתחום

 מערכות, טוקסיקולוגיה, ממאירות מחלות, מדיניות

, וסיכונים בטיחות ניהול, העבודהבמקומות  בריאות

 ארגונומיה, הנדסיות בקרות, בדיקות סביבתיות

 .במקומות העבודה בריאות וקידום

 

 
 במגמה, זאת על מנת הסגל בנוסף, חל גידול במספר אנשי

ועומס  לתת מענה לביקוש הולך וגדל של הסטודנטים

נרשמה עלייה בפרסומים וקבלת  מכך, כתוצאה. ההוראה

מנהל הבטיחות  עם פורה פעולה לשיתוף .מענקי מחקר

וכן , והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה והתעשייה

ישנה  איכותיים לתלמידים ומימון חדשה הסמכה לתכנית

 בתחום חיפה אוניברסיטת של בקידומה חשיבות רבה

 .בעולם כולו בישראל הסביבתית והתעסוקתית הבריאות

 הלימודים ותוכנית מחקר מרצים,, המגמה על נוסף למידע

 ובחוברת הספר לבריאות הציבור בית באתר למצוא ניתן

 :שלנו החדשה

http://publichealth.haifa.ac.il/images/slides/haifa-u-

briut-taasukatit-brochure.pdf 

 
 

 

http://publichealth.haifa.ac.il/images/slides/haifa-u-briut-taasukatit-brochure.pdf
http://publichealth.haifa.ac.il/images/slides/haifa-u-briut-taasukatit-brochure.pdf
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ג וראש צוואר .א.זיו גיל מנהל מחלקת א' פרופ

הזמין את ( CRIR)ם "המכון לחקר רפואי ברמבו

ול מניהול מערכות בריאות בית 'נח-נסרין חורי

הספר לבריאות הציבור להציג את עבודת התזה 

לבין , אופרטיביות אמידת הקשר בין פעולות"שלה 

ג וניתוחי ראש צוואר .א.מדדי ליבה במחלקת א

עבודת תזה זו היתה ". ם"בבית חולים רמב

ראש , גרינברג-ר שולי ברמלי"בהנחיתה של ד

אשר הציגה , התוכנית לניהול מערכות בריאות

ג בבתי .א.בסמינר סקירה השוואתית בין מחלקות א

 . חולים בארץ

 קוהורט רטרוספקטיבימסוג המחקר של נסרין היה 

מחלקת ששהו במטופלים  11,245 נערך בקרבו

. 2008-2016ם בשנים "ג בבית חולים רמב.א.א

בנוסף נותחו סקרי שביעות רצון של מבקרים 

עיבוד . 2010-2016במרפאות ומאושפזים במחלקה 

רב משתניים וניתוחים דו וניתוחים הנתונים כלל 

נותחו מתוך מדדי הליבה שנבחרו . פרמטרים-א

, אורך אשפוז :כסדרה עיתית שלושה מדדי ליבה

שעור אשפוזים חוזרים ושביעות הרצון של מטופלי 

 .המחלקה

למנהל המחלקה יש את היכולת המחקר מצא כי 

מדדי הביצוע והשירות של להוביל לשיפור בציוני 

אופרטיביות  דרך בחירת פעולות המחלקה

    מטרה וזאת מבלי להגדיל במידה רבה-מותאמות

 
 
 
 

 

 גרינברג-שולי ברמליד"ר  –   שיתוף פעולה עם ביה"ח רמב"ם

 

 
תוצאה נלוות לפעולות . את המשאבים הקיימים

אלו היא הובלת המחלקה לתפוקה גדולה יותר בגלל 

מצאנו כי קיימת חשיבות רבה עוד . התייעלות

לעבודת הצוות ולשינוי הכללי בגישת הטיפול 

 .במחלקה

. הסמינר נחל הצלחה רבה והדיון היה ער וסוער

ם כולל "ירי בית החולים רמבכבנוכחים היו מב

סגן בית החולים  ,רפי ביאר' מנהל בית החולים פרופ

ל "סמנכ ,למחקר ופיתוח פרופ' קארל סקורצקי

מנהלת תאגיד הבריאות , ר אבי וייסמן"תפעול ד

ונורה ליבס שנייד מנהלת  הירשברג סגל רונית ר"ד

 . מחלקת הכלכלה

עבודת מחקר זו היא החלק הראשון במחקר רחב 

היקף אשר משותף לבית הספר לבריאות הציבור 

ם לשיפור הניהול ולקידום "ובית חולים רמב

מחקר זה יקדם יצירת . היעילות בבית חולים

תרבות ארגונית של מדידה ושיפור הפעילות 

ובהמשך בכל , ם בפרט"ח רמב"יהוהאיכות בב

 .מערכת האשפוזית בארץ
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 2017 - מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות הציבור  
 

 
 

כמשפטנית המתמחה בנושא בריאות הציבור מעניינת 

אותי השפעת המשפט על בריאות הקהילה. לכן בחרתי 

לאחרונה לחקור את נושא התיעוד הדיגיטלי של הליכים 

 רפואיים.  

ברשומת המטופל  של מידע דיגיטלי הקלטה ושימור

במסגרת . האחרונות הופכים נפוצים יותר ויותר בשנים

מוש במערכות המאפשרות בקלות פעילות זו נעשה שי

המבוצעים  –ובנוחות להקליט הליכים סקופיים )כלומר 

באמצעות מצלמה המותקנת על גבי צינורית, המוחדרת 

לגוף המטופל, כגון במהלך גסטרוסקופיה(, ולהטמיע את 

הצילום במלואו בתיקו הרפואי של המטופל, באופן 

אית ההופך אותו לזמין למטופל, כחלק מהרשומה הרפו

 שלו.

לכלי תיעודי מתפתח זה עשויות להיות השלכות 

מרחיקות לכת על איכות הטיפול, כמו גם על זכויות 

אשר טרם הובררו דיין במחקר  –המטופלים והמטפלים 

 אמפירי.

 מסוג הקלטה לפיהן, הערכות בספרות הועלו למשל כך

 החלטות וקבלת פעולה לשיתוף משמעותית תתרום זה

 ;[1] המטפל הצוות בתוך, יותר טובה ולכן – שיתופית

 

 רז, עו"ד-מאיה פלדד"ר  - עמדות מטופלים ורופאים באשר להקלטת הליכים סקופיים
 

[; לשיפור תהליכי ההכשרה 2לשיפור הליכי מעקב ]

[ ; 3וההדרכה של סטודנטים, מתמחים ורופאים צעירים ]

[; ואף 4לקידום הפקת לקחים וניהול סיכונים טובים יותר ]

להביא לשינוי ישיר באופן הטיפול, בשל ההבנה כי הליך 

[. כל אלו צפויים 6,5הטיפול ניתן לצפייה על ידי אחרים ]

 שיפור כולל באיכות הטיפול הניתן למטופלים. להביא ל

בנוסף הועלו הערכות בספרות, באשר להגנה האפשרית, 

הטמונה בהקלטה סיסטמטית שכזו, כנגד תביעות משפטיות 

[, כמו גם באשר לתרומת קלטות אלו 8,7בלתי מוצדקות ]

 [.8לשקיפות ולכן לאמון בין מטופלים למטפלים ]

רות חשש לפגיעה בפרטיות מנגד, הקלטות מסוג זה מעור

המטופלים והמטפלים המצולמים )או שקולם מוקלט( 

ונתפסות כגורם העלול להגביר דווקא הגשת תביעות כנגד 

 מוסדות בריאות.

הבוחן עמדות  סקר, לערוך החלטנו לאור כל האמור

מטופלים ורופאים באשר לתיעוד כאמור, ובאמצעותו 

מכשול בפני  לזהות גורמים התומכים כמו גם המהווים

 .הטמעה רחבה של טכניקות תיעוד מסוג זה

 אשר הגיעו אמבולטורית לבדיקות מטופלים, 417

 שם, והתבקשו למסור פרטים בעילום נסקרו, אנדוסקופיה

 ונשאלו באשר לעמדותיהם תחלואה פרטי, דמוגרפיים

 62. הפרוצדורה ושימורה ברשומה של וידאו באשר להקלטת

אינטרנטי מקביל, אשר  סקר השתתפו גסטרואנטרולוגים

 .הופץ בסיועו של האיגוד המקצועי הרלוונטי

 בתיעוד עניין שהשתתפו בסקר הביעו מהמטופלים 66.4%

הביעו  גם 90.5% אנדוסקופי, ומתוכם ההליך של דיגיטלי

 רוב החולים  .ההקלטה של דיגיטלי עניין בקבלת עותק
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בהקלטה, בתועלת שתצמח מהצגתה  העניין את נימקו

- ו 23.1%) עתידי במסגרת מעקב או המשפחה בפני רופא

אף  22%, והביעו אמון במטפליהם )(בהתאמה 42.8%

טענו כי אין צורך בהקלטה, שכן הרופאים מהימנים 

 בעיניהם(.

 תומכים הם כי העידו מהרופאים 43.6% רקמנגד, 

התנגדו לו, והיתר חשו  27.4%בתיעוד דיגיטלי כאמור )

תמכו בהטמעתו ברשומה,  32.2%תחושות מעורבות(, 

אקטיבית של  במסירת תמכו 22.6%רק  –ויתרה מכך 

הממצא המעניין ביותר במחקר  .ההקלטה למטופל עותק

ההתנגדות והן נגע לנימוקים המרכזיים בהם נתמכו הן 

 התמיכה של הרופאים בתהליכי ההקלטה והשימור:

הנימוק המרכזי לתמיכתם בהקלטה היה השיפור הצפוי 

( 4.9/7מכך להכשרת והדרכת מתמחים וסטודנטים )

דורגה ההגנה הטמונה מפתיע, ומיד לאחריו, באופן 

(. שני נימוקים אלו 4.8/7בהקלטה שכזו כנגד תביעה )

ם משמעותית יותר מכל נימוק אחר נתמכו על ידי הרופאי

(p<.05 כאשר הנימוק של יכולת המעקב והמשכיות ,)

שהיה דומיננטי בקרב  –הטיפול של רופאי המשפחה 

הנימוק  –(. יתרה מכך 4/7דורג אחרון ) -המטופלים 

שזכה לתמיכה הגדולה ביותר בקרב הרופאים 

(, להתנגדות P<.05)משמעותית יותר מכל נימוק אחר 

הליכים, היה גם הוא, באופן אירוני, התפקיד  להקלטת

הפעם  –שהקלטה שכזו יכול למלא בהליכים משפטיים 

תוך חשש להגברת מקרי התביעה כנגד רופאים ומוסדות 

  בריאות.

מרופאי הגסטרו שנסקרו היתה יכולת  63% -יצוין, כי ל

תמיד(, אך פחות  או כלל הליכים )בדרך להקליט טכנית

 מוסדיות פועל. קיומן של הנחיותממחציתם הקליטו ב

 המשמעותי כמנבא המחייבות הקלטה ושימור נמצאו

עמדותיהם  .שגרתית הקלטה לביצועה בפועל של היחיד

של הרופאים באשר ללגיטימיות ההקלטה והצורך בה 

 לא השפיעו על שימושם בטכניקת ההקלטה בפועל.

 

 

 

תמיכה או  ניבא לא אחר או דמוגרפי-סוציו רקע גורם אף

להקלטה עצמה כמו גם  רופאים או התנגדות של חולים

  להנגשתה למטופל.

הפערים בתפיסות העולם של  את חושף שלנו המחקר

מטופלים ורופאים, בנוגע לתיעוד דיגיטלי של פעולות 

רפואיות, ואת החששות לליטיגציה מוגברת, העומדים 

בשלב זה כגורם מעכב בפני הטמעת מערך קוהרנטי ונרחב 

 של תיעוד והנגשה מסוג זה.
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N. Willner, M. Peled-Raz, D. Shteinberg, M. 
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recording and documentation of endoscopic 
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Canadian Journal of Gastroenterology and 

Hepatology vol. 2016, Article ID 2493470, 7 pages, 

(2016). DOI 10.1155/2016/2493470  
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 פרופ' שמואל רשפון –" סל הבריאות"אתגר הכללת חיסונים ב  
 

 

 
  

תכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות בישראל היתה עד 

מן הטובות בעולם. השלבים של הכללת חיסון חדש  1995

 בתכנית היו:

. המלצה של הועדה המיעצת למחלות זיהומיות 1

 ולחיסונים.

 . אישור ההמלצה על ידי ראש שירותי בריאות הציבור. 2

 . אישורה על ידי הנהלת משרד הבריאות.3

. מו"מ של משרד הבריאות עם משרד האוצר על הכללת 4

 תקציב לרכישת החיסון בבסיס התקציב של המשרד.

שנים מאז שניתנה  3חיסון חדש נכנס לרוב תוך 

 ההמלצה.

לא שינתה מצב זה.  חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

משרד  הוסדר מנגנון מתאים לתיקצוב חיסונים חדשים.

שלא יקצה יותר תקציב לחיסונים חדשים. קבע  האוצר

תוספת ”מבחינתו, הדרך להוספתם היא רק במסגרת 

  .על פי החוק” טכנולוגיה חדשה

המדינות  בהן הוסיפו 1999-2007בתשע השנים 

רבים, נעצרה התוספת  חיסונים חדשיםהמפותחות 

בישראל. נפער פער משמעותי בין תכנית  חיסוני השגרה 

המליצה בשנים המיעצת  הועדה של ישראל לזו שלהן.

לתכנית חיסוני השגרה של גיל  חיסונים 5  אלו  להוסיף 

 החיסונים היו:  לא התוסף.מהם  אף אחדהילדות. 

 

 

 . החיסון המצומד נגד פנאומוקוקים. 1

 נגיף רוטה.  נגד . החיסון 2

 .. החיסון נגד אבעבועות רוח3

 החיסון נגד שעלת בכיתה ח'.. 4

 לבנות. ( HPV). החיסון נגד נגיף פפילומה 5

באופן חד  2007-בהסכים משרד האוצר זה  לאור מצב 

. מימון 2011מהם בהדרגה עד  4ן את הכנסת פעמי לממ

אכן הוסדר בהדרגה בבסיס הראשונים חיסונים ה 3

 של משרד הבריאות.  התקציב

 2011מאז הכללת חיסונים דרך ועדת הסל 

הוכלל לראשונה חיסון דרך תקציב "ועדת  2011-ב

הסל": החיסון נגד נגיף רוטה. מאז שוב קשה להוסיף 

יסונים היחידים שהוכללו ל"סל". שני החחיסונים 

 בתוכנית חיסוני השגרה דרך "ועדת הסל" הם: 

לתלמידות כתות ח' החל  נגיף פפילומה  . החיסון נגד1

 .2013-מ

 . 2015 -לנשים הרות החל מ עלתנגד ש . החיסון2

היו הוכללו דרך "ועדת הסל" שנוספים החיסונים שני ה

 . עלותם ל"סל" נמוכה מאוד:לקבוצות סיכוןחיסונים 

גברים שבסיכון גבוה  עד ל נגיף פפילומה  חיסון נגד. 1  

 . 2014-ב 26גיל  

לאנשים בסיכון  מנינגוקוקיםזנים של  4נגד  .  החיסון 2

 .2016-בגבוה 

לועדה הוגשו חיסונים פעמים חוזרות אך הם לא 

 "עברו" אותה, ביניהם: 

, פעם פעמים 5 לקשישים, הוגשזוסטהווקס .  החיסון 1

 . 2018אחרונה לשנת 

לבנות   Cath Up נגד נגיף פפילומה כתכנית. החיסון  2

פעמים, עד שהתכנית אבדה את  4שנים, הוגש   15-18

 וף הזמן.הרלבנטיות שלה בגלל חל

 6למבוגרים, הוגש נגד שעלת  . מנה אחת של החיסון3

 פעמים.
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 פתרונות עוקפי ועדת הסל       

. טבעי חיסון עובדי מערכת הבריאותתכנית הסדרת (א)

היה להסדירה כמו את שאר מרכיבי השירות לבריאות 

העובד: דרך התוספת השניה של "הסל". לאור הקושי 

החיסונים והבדיקות  9הצפוי להוסיף ל"סל" את 

חוזר מנכ"ל משרד היא הוסדרה ב בה, הנכללים

הבריאות והוגדרה כפעולה במסגרת שמירה על 

 המעסיקבאחריות   המטפל והמטופל ולכן בטיחות 

 .ובמימונו

 -בחיסון נגד נגיף פפילומה לבנים תלמידי כתות ח'. (ב)

המליצה הועדה  המיעצת למחלות זיהומיות  29.1.15

נגיף  ולחיסונם על הפחתת מספר מנות החיסון נגד

בקרב מי שקבלו מנה ראשונה מתחת לגיל   פפילומה 

ים  במיליוני שקל חיתהפ צמצום זה .2-ל 3-שנים מ 15

ראש שירותי  את ההוצאות על רכישת החיסון.

 לממן מהתקציב שהתפנה כדיבריאות הציבור פעל 

של הועדה  נוספת המלצה  ,(הסל" לא דרך "ועדת)

להוסיף את : ולחיסונים המיעצת למחלות זיהומיות

נית החיסון השגרתית ד נגיף פפילומה בתכהחיסון נג

שראל י. ח' )בנוסף לבנות(הבנים תלמידי כתות  של 

זה  היתה המדינה הששית בעולם שהכלילה חיסון

 כנית חיסוני  השגרה  של בנים. בת

 
 האם להוציא חיסון מה"סל"?

דנה הועדה בצמצום ההוריות הנכללות ב"סל   7.8.16-ב

 Respiratory הבריאות" למתן החיסון הסביל נגד

SyncytialVirus (RSV) .עקבות הצורך לדון בכך עלה ב

ההוריות  צמצום שבוצע בשנתיים האחרונות של

ל ההריון ומטה" ש 34המבוססות על שבוע הלידה מ"שבוע 

 הצמצום נעשה משיקולי עלות/ ומטה". 29ל"שבוע 

מועילות. הוא התקבל במדינות מפותחות רבות ביניהן 

 115 שתחסוךארה"ב. הועדה נטתה להמליץ כך, המלצה 

צת ציפתה שהם ישמשו הועדה המיע בשנה.₪ מיליון 

זה  להוספת החיסונים המומלצים ל"סל" שלא נכללו בו. 

 חיסוניתקציב רכישת מ 48%: ביותרסכום משמעותי 

  .  (₪מיליון  240) השגרה כיום

  

 
צמצום הוריה  הועדה לא המליצה על ההוצאה מהסל.

לטכנולוגיה  אשר ב"סל הבריאות" הנו הליך מורכב שעוד 

לא נעשה אף פעם. הוא בר ביצוע בשתי חלופות על פי חוק 

ביטוח בריאות ממלכתי בתנאי שיש הצדקה רפואית 

 להוצאה מהסל. 

גריעה על ידי שר הבריאות בהסכמת  –( 1)ב()8א. סעיף  

והרווחה של  שר האוצר ובאישור הממשלה וועדת העבודה

 הכנסת.

"שיחלוף" על ידי שר הבריאות,  -()א(2ב()8ב. סעיף )

בהתיעצות עם שר האוצר, ובאישור הממשלה )כלומר, 

גריעת שרות כנגד הוספת שרות אחר(  כל עוד שר האוצר 

 אישר כי אין בכך הפחתת או תוספת עלות לסל. 

אין הצדקה רפואית להוציא את החיסון הסביל 

הסל". זה חיסון בטוח מאוד ויעיל באופן מן ה"  RSVנגד

 . כללי. ההנמקה הנה כלכלית

רצוי לפשט את ההליך כך שיהיה דומה בעקרון לתהליך  

 של הכללה ב"סל". 

 סיכום

גבוהה הנו ברמה חיסונים של ישראל התכנית הרכב 

המצב ", אך סל"בזכות הישגי העבר, ואילתורים שמחוץ ל

חיסונים חדשים דרך  קשיים להכלילבו קיימים הנוכחי 

 "ועדת הסל" פוגע בשמירה על רמתה. 

לאור זאת המליצה הועדה המיעצת למחלות זיהומיות 

מסגרת יעודית נפרדת להוספת  שתמוסד  ולחיסונים

המנדט של "ועדת לדעתה, חיסונים לתכנית החיסונים. 

הסל", תוכן החשיבה וכללי התעדוף שלה מתיחסים 

שיקולי הוספת חיסונים וד , בעלהוספת תרופות ובדיקות

חיסון הוא חלק  מתכנית ההגנה על . ל"סל" שונים מאלו

האוכלוסיה, כמו החומה שבנתה ישראל על גבולותיה וכמו 

המיגון נגד טילים, מחבלים, קרינה וזיהום סביבתי. 

מזכירה במונחים שלה את הפתרון  הקטן הנ"ל  המלצה ה

)"בטיחות  שנמצא למימון חיסון עובדי מערכת הבריאות

 המטפל והמטופל"(.

יתרון המצב הנוכחי הוא שהוא מבוסס על מנגנון קיים.  

בנוסף, חיסונים הם אכן גם טכנולוגיות רפואיות חדשות. 

יש למצוא דרכים להשפיע על "ועדת הסל" לתת מעמד 

 מועדף יותר לחיסונים משיש להם כיום. 
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 2017 -דוקטורטים בביה"ס לבריאות הציבור 

 
והסביבה החברה הפרט ברמת ילדים להיפגעות סיכון גורמי איתור  

ד"ר מאיה סימן טוב – ישראל במדינת יהודית אוכלוסייה בקרב עוקבה מחקר  

 

 

 
  

 רקע

בתחום בריאות הציבור מהווה אתגר היפגעות מניעת 

אלו,  היפגעויות בכלל, ובבריאות ילדים וצעירים בפרט.

הנגרמות לרוב כתוצאה מפגיעה בלתי מכוונת הינן 

תוצאה של גורמי סיכון רבים, כאשר איתורם והבנתם 

מהווים צעד ראשון במניעת היפגעות זו. במסגרת עבודת 

-Socio)סביבתי -החברתי מחקר זו נעשה שימוש במודל

Ecology)  להבנת גורמי הסיכון השונים להיפגעות ילדים

 מורכבים בין הגורמים השונים. ויחסי הגומלין ה

  מטרת המחקר

בניית מודל לאיתור גורמי סיכון להיפגעות ילדים בגילאי 

שנה עד שש הכולל מאפיינים אישיים, עמדות והתנהגות 

ההורים ומאפייני הסביבה הקרובה במטרה לאתר את 

 להיפגעותגבוה בסיכון הילדים הנמצאות קבוצות 

 אל.באוכלוסיה היהודית במדינת ישר

 המחקר שיטת 

 היפגעות לאיתור פרוספקטיבי עוקבה כמותי מחקר

 היהודית באוכלוסייה שנה חצי של מעקב בתקופת ילדים

  הורים 380 כללה המחקר אוכלוסיית. ישראל במדינת

 
 
 
 

 בעלי בערים המתגוררים ,שש עד שנה בגילאי לילדים

 תחילה בוצעה הדגימה שיטת .שונה כלכלי חברתי מדרג

 ערים ארבע של פרופורציונאלית אשכולות דגימת ידי-על

 וצביון עיר גודל, כלכלי החברתי המדרג לפי

 של אשכולות דגימת בוצעה מכן ולאחר (חילוני/דתי/חרדי)

 הגיאוגראפי האזור של הדירוג לפי עיר בכל ילדים גני

 כל של הולם ייצוג לאפשר במטרה עיר בכל הסטטיסטי

 נתונים המכיל שאלון על לענות התבקשו ההורים. עיר

, השגחה כלפי עמדות, וכלכליים חברתיים, דמוגרפיים

 השגחת, והתפתחותי חינוכי ככלי היפגעות כלפי ועמדות

 מתגוררים בה וחברתית פיסית סביבה מאפייני, ות/אחים

 בשלושת ומאפייניה והיפגעות ילדיהם ומשחקים

. השאלון העברת למועד שקדמו האחרונים החודשים

 משתתפי אחר מעקב בוצע חודשים ושישה כשלושה לאחר

 לילדים שארעה היפגעות לגבי נתונים ונאספו המחקר

 שימוש, אופי, סוג, כמות מבחינת המעקב בתקופת

 . עבודה או חינוכית ממסגרת והיעדרות בריאות בשירותי

 

  מרכזיים ממצאים

 על דווח, ילדים 380 שמנתה המחקר אוכלוסיית מקרב

 תשעה של תקופה במהלך שנפגעו ילדים( 43%) 164

 יותר נפגעו הילדים כלל מקרב( 13%) 48 כאשר, חודשים

 הילדים מקרב כמחצית. המחקר בתקופת אחת מפעם

 לקבלת פנו, המעקב אוכלוסיית מכלל 20%-ו, שנפגעו

. שונים היפגעות אירועי 221 על דווח כ"בסה. רפואי טיפול

-כ ,מנפילה כתוצאה היו ההיפגעות מאירועי( 57%) מרבית

 ממכה כתוצאה 17%, אישית בין מאלימות כתוצאה 21%

 חנק, דרכים תאונת של בודדים ואירועים, מחפץ חתך או

 מעורבים היו הפגיעה אירועי( 60%) במרבית. כוויה או

 17%, אישית בין מאלימות כתוצאה 21%-כ .בנים

 של  בודדים ואירועים, מחפץ חתך או ממכה כתוצאה
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 הפגיעה אירועי( 60%) במרבית. כוויה או חנק, דרכים תאונת

 ההיפגעות מאירועי אחוז כארבעים. בנים מעורבים היו

, מעון, משפחתון) חינוכית במסגרת( 32%) שליש, בבית אירעו

 התרחשו מהפגיעות 14% -ו( ספר בית/ עירייה גן/ פרטי גן

 שקיבלו הילדים מקרב( 53%) כמחצית. השעשועים בגינת

 משירותי באחד טיפול לקבלת פנו מחפץ חתך או מכה

 ביותר הגבוה הנו הנפילות אירועי שמספר למרות. הבריאות

. הנפילה בעקבות רפואי טיפול לקבלת פנו 30%-כ רק(, 125)

 וילדיהם ההורים מקרב 14%, הילד של מהפגיעה כתוצאה

 ממסגרת או עבודתם ממקום להעדר נאלצו כי דיווחו

 .החינוכית

 להיפגע( 1.77 פי) יותר גבוה סיכוי בעלי בנות לעומת בנים

(95%.(CI 1.08-2.89  סיכון בעלי הינם בעבר שנפגעו ילדים 

 95%) בעבר נפגעו שלא לילדים בהשוואה להיפגע 2.15 פי של

CI 1.03-4.51)  הורים בקרב. המחקר משתני ליתר בתקנון 

 גבוה אחוז הפגיעה בעקבות בריאות לשירותי שפנו לילדים

 השכלתם/עיסוקם ותחום אקדמאים לא הורים הינם יותר

 יותר גבוה הינו דיור צפיפות ממוצע, לבריאות קשור אינו

 בהשוואה יותר נמוך הינו שלהם כלכלי החברתי והדירוג

  .הפגיעה בעקבות בריאות לשירותי פנו שלא להורים

 ויישומיות מדעיות מסקנות

 את המתכלל במודל אך, רבים הינם להיפגעות הסיכון גורמי

 המנבאים המשתנים כי ניכר יחדיו הסיכון גורמי כלל

 בנים) הילד מין: והילד ההורה של האישי במעגל מתרכזים

 יותר אקדמאים להורים ילדים) ההורה השכלת(, מבנות יותר

 ילדים) בעבר והיפגעות( אקדמאים-לא להורים בהשוואה

(. חוזרת להיפגעות יותר גבוה סיכוי בעלי הינם בעבר שנפגעו

, השונות והרמות המעגלים בין קשרים קיימים, זאת עם יחד

 ברמה להתמקד אמנם צריכות התערבות תוכניות ולכן

 לזכור אך היפגעות למנוע במטרה וההורה הילד של האישית

 השנייה את אחת ומזינות בשנייה אחת קשורות הרמות שכל

  .ביניהן להפריד ניתן ולא

 



 

  

   31מתוך  13עמוד / 01.01.2018/ 5ידיעון מס' 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  – להיענות לטיפול ותוצאי בריאות ארגוניים שונים ברפואה ראשונית הקשר בין מבנים
 איילת שור

 

 
 

 רקע

רפואה של מודלים מגוון מערכות בריאות מפעילות 

בניסיון להתמודד עם עלייה בתחלואה ראשונית, 

טרם נבחנה השפעת סוג הכרונית ומשאבים מוגבלים, אך 

 .בהם המבנה הארגוני על תוצאי הבריאות של המטופלים

 ששילב הערכה כמותניתאקספרימנטלי -קוואזימחקר 

שווה בין מודל רופא ( הMixed Methodsואיכותנית )

מקצועיים: רחב ומצומצם -מודלים רבשני עצמאי ו

 במכבי שרותי בריאות )מש"ב(. 

 

בחן את הקשר בין מאפייני אנשי המקצוע  שלב א'

 לפעילותם במרפאות.

העמדות והתפיסות המשפיעות על עבודת צוות ושיתוף 

ומק עם מדגם אנשי המטופל נבחנו באמצעות ראיונות ע

 מקצוע ממרפאות המחקר.

מאפייני העובדים ופעילותם נבחנו באמצעות שאלונים 

ממוחשבים שהופצו לכלל העובדים במרפאות המחקר 

(n=1,230 :29.9%, אחוז הענות .) 

בנה הקשרים בין סוג המ התמקד בבדיקת שלב ב'

לתוצאי בריאות שנאספו ממאגר הנתונים של  הארגוני

 . (HLMניתוח רב רמות ), ע"י מש"ב

 ממצאים

מרבית המרואיינים תפסו עבודה רב מקצועית  – שלב א'

 החסמים העיקריים .ושיתוף המטופל כרפואה מיטבית

ליישומם היו תפיסת מסוגלות נמוכה, עמדות שליליות כלפי 

  שיתופי פעולה ומחוייבות ארגונית נמוכה.

ויישומן  של חינוך לבריאות במיומנויותרמות ההכשרה 

בהשוואה  מקצועיים יותר במודלים הרב היו גבוהות בפועל,

 . למודל הרופא העצמאי

נמצא קשר משמעותי בין סוג המבנה הארגוני  – שלב ב'

 לרוב תוצאי הבריאות שנבדקו.

מקצועיים הדגימו תוצאי בריאות -טופלים במודלים הרבמ

)בחולי סוכרת היתה עדיפות למודל הצוותי  טובים יותר

 למודל הצוותי המצומצם(.-הרחב ובחולי לב

מרפאות בינוניות וגדולות היו קשורות להענות טובה יותר 

בדיקות תקופתיות, איזון גורמי סיכון והתמדה בקבוצות ל

 חינוך לבריאות.

נמצא קשר מובהק בין הרישום לקבוצות חינוך לבריאות 

הענות משופרת לבדיקות תקופתיות, בדיקות סקר,   לבין

 חיסוני שפעת ואיזון גורמי סיכון.

המצב  קשר ביןמקצועיות ביטל את ה-מרפאות רבהשיוך ל

איזון , היענות לבדיקותלאקונומי ורמת התחלואה -הסוציו

 . גורמי סיכון והתמדה בקבוצות

 והמלצות מסקנות

מקצועיים קשורים לתוצאי בריאות טובים יותר -מודלים רב

 . בהשוואה לרופא עצמאי

מודל רב מקצועי מצומצם מספק תוצאי בריאות דומים 

לסייע למערכת הבריאות בהתמודדותה למודל הרחב ויכול 

 .עם משאבים מוגבלים

ה שיש לעבודה רב מקצועית על המצב ההשפע

יכולה לסייע בהפחתת , הסוציואקונומי ורמות התחלואה

  .פערים בבריאות

גורמים אישיותיים וארגוניים נוספים נמצאו כמשפיעים על 

תמיכה ארגונית להטמעת שיתופי תוצאי הבריאות ונדרשת 

  .קצועפעולה כחלק מתפיסת התפקיד של אנשי המ
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 2017 -בביה"ס לבריאות הציבור רסומי החוקרים פ
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