העברת השירות המונע לקופות החולים

הובא לידיעתנו כי התקבלה החלטה במשרדי האוצר והבריאות להעביר את השירות המונע הניתן בטיפות החלב ובבתי הספר לידי אחת מקופות החולים, במספר ישובים בארץ, במסגרת ניסוי השוואתי שיכנס לתוקפו ביום 1.1.2005.  תכנון תהליך הביצוע יעשה ע"י ועדה אד הוק.
החלטה זו מעוררת תמיהה לנוכח העובדות הבאות:
	סוגית העברת טיפות החלב לקופות החולים נדונה לא אחת, ו"ועדת אמוראי" (ועדה ממלכתית)  נתנה על כך את דעתה החד משמעית.  טרם נערך דיון על בסיס ממצאיה. 
	סוגיה זו עלתה בהחלטת הממשלה  בשנת 2003 במסגרת "התוכנית להבראת כלכלת ישראל", אולם נדחתה בועדת הכספים ולא הוכנסה לחוק ההסדרים 2004.
	בהצעת התקציב ל- 2005 אשר אושרה בממשלה ב- 8.8.04, סעיף זה אינו מופיע.
	לנוכח העובדה שעשרים אחוז לערך מהתינוקות מקבלים שירות בתחנות טיפת חלב בארץ מנוהלות בידי קופות חולים, ביניהן תחנות בערים גדולות, ניתן לבצע סקירה השוואתית ולהכין בסיס מידע. חלק מהסקירה הדרושה נעשתה לאחרונה ע"י פרופ' חוה פלטי, דר' גופין ובלה אדלר, במימון המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות (מ.ל.מ.ב). 
	בידי משרד הבריאות, גם היום, אין תמונה שלמה של מצב הבריאות של הפעוטות ועל הקף החיסונים בתחנות שאינן בבעלותו הישירה, בשל קושי בהגדרת האוכלוסייה והיקף מטופלים צפוי מול מצוי במרפאות אלה.


אנו מודאגים:
	לנוכח אפשרות של איבוד השליטה במידע על מצב בריאות אוכלוסיית הפעוטות ועל הקף החיסונים שלהם (עובדה שעלולה להביא להתפרצויות ללא התרעה, כפי שכבר קרה).
	לנוכח ביצוע הפיילוט כצעד ראשון לפני החלטה. מהלך זה עלול להיות בלתי הפיך.
	מהאפשרות של פגיעה בבריאות הציבור, עקב צמצום השירותים המונעים, במסגרת תוכנית התייעלות.
	מלוח הזמנים הקצוב לשם הכנת התחנות של קופות החולים לקליטת השירות הנוסף.
	לנוכח החלפת השירות בבתי הספר באמצע שנת לימודים, בערי הניסוי.


הננו מבקשים בזאת לשנות את החלטת משרדי הבריאות והאוצר ולקיים תחילה:
	סקירה השוואתית בין קבוצות התחנות השונות (בבעלות משרד הבריאות לעומת אלה שבבעלות קופות החולים) עם דגש על איכות השירות, איכות הדיווח והבקרה ויעילות השירות. 
	למנות צוות מקצועי, בלתי תלוי, לביצוע סקירה זו.
	לקיים דיון מעמיק על בסיס המידע הקיים וזה שייאסף על מנת לבחון את הצורך בביצוע ניסוי. נציגי איגוד רופאי בריאות הציבור ישמחו לקחת חלק בדיון זה.
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