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השירות המונע לילד  -הקמת רשות לאומית מהלידה ועד גיל – 18
יוזמת איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית בישראל
נייר עמדה במסגרת יום הבריאות בכנסת –  30בינואר 2018
דיון בנושא :חינוך לאורח חיים בריא בבתי הספר


בית הספר מהווה את אחת המסגרות המשמעותיות לקידום אורח חיים בריא .בית הספר משמש
תשתית לתהליך חינוכי שמשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית ,החברתית
והערכית .בית הספר הוא מסגרת המשפיעה על העמדות ,תומכת ומקדמת התנהגות בריאה של
התלמידים ומשפחתם כמו גם בקרב צוות ההוראה.



על פי נוהל שירותי בריאות התלמיד (" )12/2015מטרת העל של שירות הבריאות בבית הספר
היא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל הבריאותי שלהם .רפואה מונעת וקידום
בריאות הם מעמודי התווך להשגת מטרה זו" .בהמשך מצוין כי "תפקידי צוות הבריאות בבית
הספר כולל בין היתר הערכת צרכים בריאותיים של התלמידים; איתור תלמידים בסיכון בריאותי,
התנהגותי וחברתי; ייזום ,הפעלה והטמעת תכניות קידום בריאות; ייעוץ לצוות חינוכי ולהורים
ותיווך בין הגורמים המטפלים בבית הספר ובקהילה".



בעולם כולו מכירים בחשיבותו ויעילותו של השירות המונע בבתי הספר ,הן כאמצעי למניעת
תופעות לא רצויות כמו השמנה ,שימוש באלכוהול ,עישון ,אלימות והעברת מחלות מדבקות והן
כמערך יעיל להתמודדות עם אירועים חריגים ,כמו התפרצות מחלה ומגיפות המצריכות טיפול
באוכלוסיות גדולות (כגון חיסון של כלל האוכלוסייה).



לאחר שנים של הפרטה ושינויים בלתי פוסקים ,לאחר שחלק מהשירות במחוזות מסוימים הולאם
(הועבר להפעלה ישירה) וחלק אחר נותר מופרט ,מצבו ועתידו של השירות נראה מעורפל מתמיד.
אי בהירות שוררת באשר לאופן הספקת השירות בעתיד – הפרטה או הלאמה ,הפעלה עקיפה על
ידי זכיין או הפעלה ישירה על ידי מהשרד הבריאות ,ביזור ושוני בין המחוזות או האחדה של אופן
הספקת השירות ברחבי הארץ.
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לנוכח התקציב הדל אשר מוקצה לשירות זה ,הפך השירות לסדרת פעולות המתבצעות כ"סרט נע" עם
אחות אחת לכל  5,000תלמידים לערך ורופא לכל כ 11,000 -תלמידים .התפקיד של חינוך לבריאות
וקידום בריאות התלמיד וכן יעוץ למורים והורים לא יכול להתממש עם תשומות בהיקפים כאלה.



לנוכח המצב המתמשך של "ייבוש" שירות הבריאות לתלמיד ואי הקצאת המשאבים המתאימים ,איגוד
רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית קורא למקבלי ההחלטות להמשיך את התהליך של
הלאמת שירות בריאות התלמיד ,לתקצבו כראוי ולהבטיח שיינתן מענה הולם לצרכים של דור
העתיד.



איגוד רופאי בריאות הציבור מציע להקים רשות ממלכתית אחת לניהול והפעלת השירות המונע
לילד בישראל החל מלידה ועד  ,18מכוח הסמכות והחובה לאספקת שירותי רפואה אוניברסליים
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.



הרשות הממלכתית לשירות המונע לילד תהווה מוטת ניהול ,תיאום ,איסוף מידע והפעלה מרכזית ,תחת
ההנחיות הקבועות והפיקוח השוטף של משרד הבריאות.



הרשות תוקם על בסיס תקציב ייעודי ומתעדכן באופן עקבי ושוטף .התקציב המסומן ישתנה בהתאם
לעדכון שינויי המחירים במשק ,הגידול באוכלוסיית היעד ,ועל בסיס טכנולוגי-מקצועי שייתן מענה
לתוספת שירותים חיוניים לאורך זמן ,כגון הוספת חיסונים חדשים ,בדיקות סקר והתפתחות,
והאמצעים הנדרשים לביצועם.
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