ההסתדרות הרפואית בישראל
איגוד רופאי בריאות הציבור

גילוי דעת בנושא העברת השירות המונע לקופות החולים

משרדי האוצר והבריאות החליטו על קיום תוכנית מבחן ("פיילוט") להעברת השירות המונע מידי לשכות הבריאות לקופות החולים בעשרים רשויות מקומיות בארץ. הפיילוט מתוכנן להתחיל ביום 1.1.2005.  

איגוד רופאי בריאות הציבור מביע הסתייגותו מהחלטה זו מהטעמים הבאים:
העברת השירותים המונעים לגורמים בני תחרות מביאים לתוצאות בלתי רצויות. על פי מסמך עדכני של הבנק העולמי Public management and the essential Public health functions. World Bank policy research working paper 3220, February 2004, הצורך בתשלום ישיר עבור שירותים מונעים גרם לירידת כיסוי החיסונים (נתוני WHO 1999). בניקרגואה, תשלום עבור אבחון וטיפול במלריה (גרפילד 1999), כתוצאה מהקטנת התקציב הממשלתי בסעיף זה, הביא לירידה במספר הנבדקים ועלייה בשיעורי המלריה. בסין, בתחילת שנות ה- 80 הוכנסו רפורמות שכללו תשלום עבור שירותים, תחרות בין ספקים וקיצוץ בתקציבים הממשלתיים. במחקר הערכה שבוצע ב- 2002 התברר כי  התחרות בין הספקים הביאה לחוסר העברת מידע בין גופים, חוסר תמיכה טכנית, ירידה בבקרת מחלות ובהכשרת עובדים. כמו כן הביאה לצמצום בפעולות חיוניות לרווחת הציבור כגון סיקור, חינוך לבריאות ושירותי מניעה. נצפתה גם  ירידה בהתייעלות עקב כפילויות בבקרה ופגיעה בשוויוניות השרות עקב התמקדות בפעילות הנושאת רווחים. 
	השוואה בין ספקי השירות ניתנת לביצוע גם היום ואין צורך בהעברת תחנות לידי הקופות תוך בזבוז משאבים ציבוריים. עם הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ב- 1995, החלו ארבע קופות החולים לספק שירות המונע. כיום כ- 80% מאוכלוסיית היעד מטופלת בתחנות טיפת חלב של משרד הבריאות. מתוך 1207 תחנות טיפת חלב שפעלו בשנים 2000-2001: 50% הופעלו ע"י לשכות הבריאות, 5% ע"י עיריות (תל-אביב וירושלים), 36% ע"י קופ"ח כללית, 5% ע"י קופ"ח לאומית, 3% ע"י מכבי ו-1% ע"י מאוחדת הערכת שירותים מניעתיים לנשים הרות ותינוקות – מחקר ארצי, חוה פלטי, רוזה גופין ובלה אדלר, בי"ס לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית.  לנוכח נתונים אלה ניתן גם היום לבצע השוואה בין ספקי השירות ואין צורך בהעברה נוספת של תחנות לידי הקופות לשם כך.
	ביזור שירותי הרפואה המונעת יגרום לחוסר יכולת לפקח כראוי על הפעילות על ידי משרד הבריאות. גם היום, אין בידי משרד הבריאות  תמונה שלמה לגבי מצב הבריאות של הפעוטות ואודות היקף החיסונים בתחנות שאינן בהפעלתו הישירה, עקב חוסר שיתוף פעולה של חלק ממחוזות הקופות. 


איגוד רופאי בריאות הציבור מתריע על:
פגיעה בבריאות הציבור, עקב צמצום השירותים המונעים, במסגרת "תוכנית התייעלות".
	אפשרות של אובדן השליטה במידע על מצב בריאות אוכלוסיית הפעוטות ועל הקף החיסונים שלהם. 
	ירידה בהיקף הילדים המתחסנים, אשר עלולה להביא להתפרצות מחודשת של מחלות זיהומיות  שכבר נעלמו מהמדינה. השתלטות על התפרצויות אלו יהיה מורכב ומסובך בהיעדר גוף מתאם ומפקח אחיד.
	לוח הזמנים הקצוב לשם הכנת התחנות של קופות החולים לקליטת השירות הנוסף, יגרום לכך שלא תהייה מוכנות ראויה  ועלול למנוע מתן שירות ראוי והולם.
	החלפת השירות בבתי הספר באמצע שנת לימודים, בערי הניסוי, תהווה פגיעה קשה בהמשכיות הטיפול בילדים.

איגוד רופאי בריאות הציבור מבקש בזאת לשנות את החלטת משרדי הבריאות והאוצר ולהקדיש את שנת 2005 לבחינת המצב הקיים:
לבצע סקירה השוואתית בין קבוצות התחנות השונות (תחנות המופעלות ע"י משרד הבריאות לעומת אלה המופעלות על-ידי קופות החולים) תוך שימת דגש על בחינת כיסוי השירות את אוכלוסיית היעד, איכות הדיווח והבקרה ויעילות השירות. 
	למנות צוות מקצועי, בלתי תלוי, לביצוע סקירה זו, המכיל נציגים מן האקדמיה, החברה והתקשורת, בהתאם להמלצות הבנק העולמי.
	להורות לקופות החולים לספק את הדיווח הפרטני על חיסון ועל ממצאי סינון לגוף הבודק. 
	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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