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 לכבוד חבר הכנסת

 מר מכלוף מיקי זוהר

 יו"ר הוועדה לצדק חלוקתי ולשיווין חברתי

 משכן הכנסת

 ירושלים

 

 שלום רב,

 

איגוד רופאי בריאות  יוזמת - הקמת רשות ממלכתית - בפריפריה השירות המונע לילדהנידון: 

 הציבור

 

 בריאות מתפקידי כחלק הניתנים המקצועיים השירותים שאר גם כמו, לילד המונע השירות

הינו אחד , באוכלוסייה הבריאות פערי וצמצום הקהילה הבריאות קידום כגון, בארץ הציבור

הכלים המשמעותיים לצמצום פערים בבריאות, הן בהקשר של פריפריה חברתית והן בהקשר של 

ובפרט  האוכלוסייה כלל עם מיטיב קיומו שעצם ציבורי משאב בהגדרהפריפריה גאוגרפית. זהו 

אקונומית )אוכ' מוחלשות(. יתרונו של -ו/או סוציו )מרחק( באזורים עם קשיי נגישות פיזית

 בניגודזאת , האחר ע״י צריכתו-איעל חשבון  איננה האחד צריכתוב הציבורי הוא בכך שהמשא

 .צרכנים בין תחרות על מבוססת שצריכתו פרטיה למשאב מוחלט

 

 עבור תשלום, הציבור בבריאות העיסוק ליבת את המרכיב הפעילויות סל חשוב להדגיש כי עבור

המסופקים על ידי  קורטיבייםהמהשירותים הרפואיים  בשונה, אפשרות מעשית איננו צריכה

שירותי רפואה מונעת לקהילה  עבור מרצונם ישלמו לאפרטיים  ״צרכנים״, ככללקופות החולים. 

 התפרצויות מחלות זיהומיות של אפידמיולוגיות חקירות, מחלות ובקרת ניטור מערכותכגון 

בדיקות  או, הילדות חיסוני סל, בקהילה לבריאות וחינוך קידום, תוכניות בשגרה ובשעת חירום

 .למגעי חוליםתחלואה  מונע וטיפול מוקדם אבחון

 

 לחוסר גם מביאה הציבור בריאות משאבי עלכדוגמת קופות החולים ספקים מספר  בין תחרות

 מחלות עלארציים  ודיווח בבקרה ירידה, גופים בין רוחבית מידע העברת והעדר פעולה שיתוף
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, אחיות, רופאים) הציבור המגוונים בריאות בתחומי מקצועיים עובדים בהכשרת עהפגי, זיהומיות

 שמירה לצורך הנדרש הכרחי מרכיב שהינה אינטגרטיבית ראייה ואיננה מאפשרת(, מעבדות צוותי

גם  זו הייתה .לאורך זמן האוכלוסייה ובכל המגזרים כלל בריאות וקידום הציבור בריאות על

 .בזמנו שבדקו סוגיה זו במדינות שונות בעולםהמסונף לאו"ם  הבנק העולמימסקנתם של מומחי 

 

, בחזקת בישראל הן לב לבו של מערך השירות המונע לילד הבריא טיפות החלבבהקשר זה, 

להבדיל מקופות חולים. טיפת החלב לילד ולפעוט היא מוסד ישראלי  —ממש  "קופת בריאים"

חלוצי מקורי בעולם, שזכה בפרס ההצטיינות של ארגון הבריאות העולמי, ולא בכדי. ככלל, טיפות 

מאוישות בצוותים מקצועיים של אחיות בריאּות הציבור ורופאי אם וילד, בכל הארץ החלב 

 מקצועיים של משרד הבריאות, שמפקח על פעילותן באופן קבוע. ופועלות על פי הסטנדרטים ה

 

שירות ייחודי, יעיל, וזול זה, המונע בהצלחה תחלואה בגיל הרך במשך  אסור לפיכך שנאבד

ובדגש חזק על , על כל קבוצות האוכלוסייה המגוונות שבהכולה,  ישראלמדינת שנים רבות ב

במשך שנים רבות מידת נגישות גבוהה לשירות  ארצית אשר אפשרה-הכללרחבה הפרישה ה

 .המונע לילד לתושבי הפריפריה, הן הפיזית והן הסוציואקונומית, כאחד

 

המונע לילד, אחד השירותים הרפואיים והחברתיים הבסיסיים ביותר בישראל  השירות ,עם זאת

. לאחר שנות דור ה, בייחוד בפריפריכאמור, ניצב בשנים האחרונות בפני משבר קיומי גובר והולך

תקני  שחיקה מתמשכת ומואצת שלתקצוב התשתיות הפיזיות, -לטווח ארוך, תתשל העדר תכנון 

פיזור משמעותי בין ספקי שירות שונים מחוץ למשרד הבריאות ללא תכנון מוקדם כוח האדם, 

 הפרישה הארצית -)עיריות, קופות חולים(, ומנגד הגידול המסיבי באוכלוסייה בשנים אלו 

ובפרט  , אולי אנושה,פגיעה חמורה השל השירות המונע הבסיסי הזה נפגעהמופתית והיעילות 

 .החברתית במדינה הדבר ניכר בפריפריה

 

 והפעלתלניהול  אחת רשות ממלכתיתאיגוד רופאי בריאות הציבור מציע להקים זאת, כל לאור 

בישראל, מכוח הסמכות והחובה לאספקת שירותי רפואה אוניברסליים על  לילד השירות המונע

 פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

 מרכזית והפעלה מידע איסוף, תיאום, ניהול מוטת תהווה לילד המונע לשירות הממלכתית הרשות

בהיסטוריה  לראשונה, אחת ארגונית מתוקצבת במסגרת תאגד הרשות .לשירות המונע בישראל

 כוח לרבות, בישראל והעתידיות הקיימות החלב טיפות תשתיות כל את של מדינת ישראל,
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תפעל הממלכתית לשירות המונע לילד הרשות  .השוטפת והאחזקה, הבינוי, המחשוב, האדם

תוך דגש על צמצום פערים  של משרד הבריאות השוטף פיקוחהההנחיות הקבועות ותחת 

 .בבריאות

 

 ישתנה המסומן התקציב. ושוטף עקביבאופן  מתעדכןו ייעודי על בסיס תקציב הרשות תוקם

 מקצועי-על בסיס טכנולוגיו היעד, באוכלוסיית הגידול, במשק המחירים שינויי בהתאם לעדכון

 סקר בדיקות, חדשים חיסונים הוספת כגון מענה לתוספת שירותים חיוניים לאורך זמן, שייתן

 .לביצועם הנדרשיםוהאמצעים , והתפתחות

 

 תכנון לרבות, בישראל לילד המונע השירות תפקידי של ארוך לטווח מתכנן כגוף תפעל הרשות אף

וגיבוש תמריצים לחיזוק גיוס כח אדם  במדינה החדשותהקיימות ו החלב טיפות פרישתארצי של 

 והבניה התכנון וועדות בתהליכיהרשות תהיה מעורבת  .בפריפריה לטובת הפעלת השירותים

בערים ובשכונות  חלב טיפות הקמתהבטחת הקצאת שטחים ציבוריים מתאימים ל לצורך

 .בישראל, בקצב בנייה מהיר בשנים האחרונות כידועהחדשות הנבנות 

 

ע"י איגוד  , כדמות המתווה המוצעהגיע הזמן לשקם ולייצב, במאמץ מרכזי ותכנוני משמעותי

לבריאות הפרט  חברתי הבסיסי ביותר הזה, הנחוץ-אי, את השירות הרפורופאי בריאות הציבור

 , שהיווה במשך עשרות שנים דוגמה ומופת ייחודיים לעולם כולו.בישראלוהכלל 

 

 

 

 ,בכבוד רב       

 

 

 נדב דוידוביץ' פרופ'        

   האיגוד יו"ר            
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