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 ?ישראלמי ייתן את השרות הרפואי לילדי 

חר אמ את הדרישה לרופאי ילדים בקהילהלהכשיר רופאי ילדים בכדי למלא קיים צורך דחוף 

על ידי רופא נים ביותר לילד נית ים אין ספק כי השירות הרפואי הטיפולי והמניעתי הטובו

 .הילדים

אשר מסיימים מספר הלידות בארץ עולה לשמחתנו כל העת ומספר רופאי הילדים  -כי יש לזכור  

 .הילדיםאינו מספיק לעמוד בדרישה הגוברת לשרותי רפואת את ההתמחות 

הכוללת ברור כי השרות הפדיאטרי אמור וצריך להינתן על ידי רופאי ילדים אשר עוברים הכשרה 

של רופאי המיומנות הגבוהה וההכשרה הנמשכת בזכות . שנים 5.4 תשנמשכמאומצת התמחות 

הילדים הגענו להישגים גבוהים מאוד ברפואת הילדים כולל שיעורים נמוכים של תמותת 

 . ת מדבקות ותמותה ממחלות שונותמחלו, תינוקות

זכותם הבסיסית של הילדים בישראל היא לקבל . אסור לשירות הרפואי לילדים  לסגת אחורנית

 !את השירות הרפאי מהרופאים המיומנים ביותר שהוכשרו בצורה הטובה ביותר

 

 תקינת רופאי ילדים בבתי החולים 

אבל התקינה הבסיסית של רופאי הילדים במחלקות הילדים בישראל לא השתנתה  ,קשה להאמין

נוספו : בשנים הללו עברה הרפואה בכלל ורפואת הילדים בפרט מהפך דרמטי. מזה עשרות שנים

ו נירפואת החירום ורפואת הפגים ש, טכנולוגיות וטיפולים חדשניים, שיטות, מקצועות על

 .שנה לא השתנה 03-תקנים שנקבעו לפני למעלה מאבל מחסום ה םלחלוטין את פניה

מחלקות וחטיבות הילדים נאלצות להשיג תקנים על ידי שליחת : המצב הזה גורם למספר עיוותים

הרופאים לעבוד מחוץ לבתי החולים על מנת להשיג כיסוי כספי לתקנים הנדרשים וכך קיימת 

 . שנועדו במקור לשיפור התשתיותשל בתי החולים  ות הולכת וגוברת על קרנות המחקרהסתמכ

קיים צוואר בקבוק של מספר נמוך מדי של מגבילה מאד את מספר המתמחים ו מצוקת התקנים

ק של רופאי ילדים אשר יוצאים בד של תורנויות וכן למספר לא מספמתמחים שגורם לעומס כ

 .מצב זה חמור שבעתיים בפריפריה מאשר במרכז .מדי שנה קהילהל

 

רותים הפדיאטרים יבהגדרת התקנים הדרושים להפעלה של הש רפורמהלאור זאת נדרשת 

 .בבתי החולים ולהכשרת דור ההמשך של רופאי הילדים

מספר משמעותי  שקופות החולים יממנות הדרכים לנסות ולהגדיל את מספר המתמחים היא אח

להתמודד עם האתגרים בפדיאטריה תכנית ההתמחות מסגרת מתמחים שיוכשרו בתקני של 

כך נוכל להגדיל את מספר רופאי הילדים בקהילה וכן ניתן יהיה גם להקל . המסובכים בקהילה

 .התקנים של  בבתי החוליםבמידה מסוימת על מצוקת 



עם מורכבים וחולים להתמודד עם אין תנאים הולמים רופא הילדים בקהילה ל

 מונעת פואהמשימות של ר

מספר נפשות פי מפתח של מתכונת ההעסקה של רופא הילדים במסגרת קופות החולים מושתת על 

מועט לכל חולה ללא  מסגרת זו מאפשרת להקדיש מספר דקות(. שכיר או עצמאי)כללי או רבעוני 

 .כל אפשרות להרחיב את הביקור למשימות של רפואה מונעת או לטיפול בחולים מורכבים

השמנת ילדים . דוגמא בולטת לחוסר היכולת מול חשיבות הנושא היא ההתייחסות לילד השמן

, יהנוכחדור הילדים , לראשונה בעידן המודרניהינו מצב הכרוך בסיבוכים שעלולים להביא לכך ש

שהרופא הינו סוכן השינוי בעל  –ובכך מודים כולם -אין ספק ! יחיה פחות שנים מדור הוריו

הפוטנציאל הגדול מכל סוכני השינוי האפשריים להביא הטמעת אורח חיים בריא אצל הילד 

אין שום אפשרות . אלא ששינוי כזה מחייב התייחסות של מעבר למספר דקות מצומצם. ומשפחתו

 .קות לאיזשהו שינוי מהותי בתפישת הבעייה אצל הילד והוריולהביא בחמש ד

, ת קשב וריכוזהפרעבעיות מורכבות הכוללות התייחסות לגם זו דוגמא אחת מיני רבות הכוללות 

כל אלו בעיות שלא תיפתרנה על ידי הרופא כל עוד שיטת . הפרעות שינה ועודב, הפרעות אכילה

 .התגמול היא על פי נפשות

ע רפורמה בתגמול שתאפשר התייחסות הולמת לבעיות מורכבות ועמידה ביעדי האיגוד תוב

 תא בעליגיל הילדות ההתערבות בגיל . רפואה מונעת על מנת למנוע תחלואה בגיל המבוגר

 .פוטנציאל עצום להקטנת נטל התחלואה בדור הבוגר

 

 

 מקצועות במצוקה

הינו בסכנה בשל המספר המועט מדי ברפואת הילדים קיימים מספר מקצועות אשר השרות בהם 

  .של רופאים העוסקים במקצוע

המקצועות הללו כוללים ניאונטולוגיה וטיפול נמרץ ילדים אשר עדיין לא ברור באם התמריצים 

יש צורך   .שניתנו בהסכם האחרון של הרופאים יביאו להגדלת מספר הפונים לעסוק במקצוע

ד בפני  מחסור קריטי ברופאים עד כדי על מנת לוודא כי לא נעמו של מתן תמריציםהמשך ב

 .קריסת המקצועות הללו

 

קיימים גם שירותים אשר מתוקף ההגדרה של תקינתם אינם  :דיםלמערך שירותי החירום לי

חדרי מיון ילדים בבתי החולים עומדים בפני . את השירות הראוי כמו חדרי המיון ספקיכולים ל

ים את תורנויות המיון עובדים בלחץ מנטלי ופיזי הרופאים המאייש. עומס כבד מדי יום ולילה

 .קשה ביותר ומתקשים לעמוד בפני הדרישה הרבה לשרותי המיון

הדרישה לשירותי חדרי המיון הינה כבדה בעיקר בשעות הערב והלילה כיוון ששירותי החירום של 

 .בפריפריהמצוקה זו בולטת אף יותר נותנים מענה מספק לצרכים האקוטיים והקופות אינם 

חובה לכלול , אין ספק שכשם ששרת הבריאות יוזמת לשנות את השירות בחדרי המיון בישראל

הורה המביא את  3300אין להשלים עם כך שבישראל . את חדרי המיון לילדיםגם בתכנית הזו 

 .שחוק ומותש, ילדו לחדר המיון יאלץ להמתין שעות ארוכות ומתישות ולפגוש צוות עייף

חדרי המיון לילדים ולהקצות להם תנאים פיזיים ומשאבי כוח אדם צריך להכיר בחשיבות 

 !מתאימים



 

 ן בתחום התפתחות הילד והפרעות למידה"בדיקות וטיפולים מיותרים בשב

 

 ותיום בדיקות וטיפולים בתחום התפתחות הילד והפרעות הלמידה המעודדות כן קיימ"בשב

ממוחשבת  TOVAות לכך הן בדיקת שתי דוגמא. צריכת יתר שלא על פי אמות מידה מדעיות

היא כלי עזר   TOVAבדיקת . להפרעות קשב וריכוז וטיפול ברכיבה על סוסים להפרעות רגשיות

הורים רבים המבוטחים , בפועל. בידי הקלינאי להחלטה על מתן האבחנה של הפרעת קשב וריכוז

ללא כל הערכה , "תהמדעי"ן לוקחים את ילדיהם ראשית לבדיקה זו עקב אמונה ביכולתה "בשב

הדבר מוביל לכמות עצומה של בדיקות מיותרות עם אבחונים מוטעים . קודמת אצל רופא מומחה

 .ן"את חברותם בשב" לנצל"אך ורק כדי לספק את גחמת ההורים הרשאים 

ולמרות זאת הורים , ן לא הוכחו מדעית כפותרים בעיות רגשיות"טיפולים שונים הכלולים בשב

מסוים כמענה לצרכים המצדיקים בפועל התייחסות של בעל " טרנדי"יפול רבים בוחרים בט

" דרישת השוק"ן מציע טיפולים חסרי ביסוס מדעי אלו עקב "השב. מקצוע דוגמת פסיכולוג

 .והתחרות בין קופות החולים

בתור שכזה עליו לאפשר שימוש . ן אינו ביטוח פרטי אלא כלול בהוצאה הלאומית לבריאות"השב

האיגוד קורא . העומדים בקריטריונים של תועלת מדעית  -הן בדיקות הן טיפולים  -בכלים  

מכיל רכיבים העומדים בקריטריונים הוא ן על מנת להבטיח שאכן "לבחינה מחודשת של השב

 . של תיקוף מדעי
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