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  תמצית מחקר
  

  רקע
והוא תועד באופן מדעי לאורך תקופה , שוויון בבריאות- שנה מכירים בקיומו של אי150-כבר למעלה מ

רק בשלושת העשורים האחרונים מדינות נותנות את הדעת ברצינות להשלכות החברתיות , אולם. זו

ניסיונות רבים נעשו לפתח מדיניות . וכן להשלכות על בריאות האוכלוסייה, והכלכליות שיש לכך

ממשיך , כמו במדינות אחרות, אלבישר, עם זאת. בעיהעם ה לנקוט צעדים להתמודד -ובעקבותיה 

של מצב בריאות ושל , שוויון לא מבוטל במדדים רבים של אספקת שירותי בריאות-להתקיים אי

השוויון הכולל  והדבר מתבטא גם בעלייה בכמה מדדים -בישראל גובר אי, יתר על כן. תוצאי בריאות

  ).ייםכגון הקשר בין פערים בחינוך לתוחלת הח(שוויון בבריאות -של אי

  

אחראיים , בהשכלה ובתעסוקה, בדיור, שוויון בהכנסה-כגון אי, מקובל לחשוב שגורמים חברתיים

שוויון בשירותי בריאות אינו הגורם העיקרי -מקובל גם שאף כי אי. לחלק הארי של הפערים בבריאות

  .למערכת הבריאות יכולה להיות תרומה משמעותית לצמצומו, שוויון בבריאות-לאי

  

  המחקרמטרת 
השוויון בבריאות בחשיבה -המטרה הכוללת של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המקום של אי

המחקר נועד גם לזהות מדיניות . ובעשייה של מובילי מערכת הבריאות ומנהיגים אחרים בישראל

השוויון בבריאות בישראל ולקדם את פיתוח המדיניות והעשייה -ופעולות שיכולות לצמצם את אי

  .ת הבריאות בישראלבמערכ

  

  שיטות המחקר
  :המחקר כולל שני רכיבים עיקריים

מנהלים ואנשי מקצוע במערכת הבריאות , ראיונות פנים אל פנים עם למעלה ממאה קובעי מדיניות .1

 .2004 לאוקטובר 2003שנערכו בין אוקטובר , ובמערכות חברתיות אחרות הקשורות לה
תוך , לאומי בתחום זה-בבריאות והניסיון הביןהשוויון -סקירת הספרות המקצועית על אי .2

 .התמקדות במאמצים לצמצומו
  

  ממצאים
  לטפל בוהשוויון ואת הדרכים -תפיסת המרואיינים את אי. 1

  לעלותו ולחשיבותו, השוויון בבריאות-מודעות למידת אי

  ממצאי המחקר מראים כי 

 . מופתעים ממידתואף כי הם, השוויון בבריאות-רוב המרואיינים מודעים לקיום אי 
השוויון נושא חשוב שיש לתת לו עדיפות גבוהה בהקצאת משאבים -רבים מהמשיבים רואים באי 

 ).  הן בשל ההשפעה שלו על בריאות הפרט ורווחתו והן בשל הסיכונים שהוא מציב למרקם החברתי(
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ברה בכלל מרואיינים רבים מדגישים שלבריאות לקויה יש השלכות כלכליות חשובות מאוד על הח 

 ). עקב עלות הטיפול(ועל מערכת הבריאות ) כגון אבדן ימי עבודה(
 .השוויון בבריאות אינו נמצא כיום בראש סדר העדיפויות-רובם מאמינים שצמצום אי, אולם 

  

  השוויון בבריאות והדרכים לטפל בו-הסיבות לאי

ן גורמים במערכת מרבית המרואיינים ציינו שה, בהתאמה לתפיסה הרווחת בספרות המקצועית 

 . השוויון בבריאות-הבריאות והן גורמים חברתיים במובן הרחב יותר תורמים לאי
השוויון -הם ציינו גם שהמבנה ואופן האספקה של שירותי בריאות יכול להשפיע על מידת אי, בנוסף 

 . בבריאות או לתרום לקיומו
כגון (אות שיש לטפל בהם השוויון בברי-רבים מהם גם ציינו חסמים ספציפיים לצמצום אי 

 ).מספקת לתכנון ארוך טווח והקשיים הכרוכים בהקצאת משאבים-התייחסות בלתי
-רוב המרואיינים קוראים לקבלת החלטות מכוונות בכל רמות הממשל והחברה לצמצום אי 

 . בפרט, השוויון בבריאות-ואי, בכלל, השוויון
 

  ותתפקיד בכירי הממשלה והמערכות מחוץ למערכת הבריא

ולשם כך נדרשת מעורבות , השוויון בבריאות נמצא באחריות המדינה-מרואיינים רבים מציינים שאי

משרד הבריאות , משרד האוצר, הקבינט, ראש הממשלה: כולל, ותמיכה בדרגים הגבוהים בממשל

-הם גם זיהו גורמים מחוץ למערכת הבריאות שיכולים לקבל תפקיד חשוב בצמצום אי. והכנסת

  : בבריאותהשוויון

, )כגון משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה (משרדי הממשלה מלבד משרד הבריאות 

 .שלפעילותם יכולה להיות השלכה משמעותית על הבריאות
- שבדרך כלל מודעות לקשיים ספציפיים שעמם מתמודדים אלה המושפעים מאירשויות מקומיות 

 .מקומיתבשל הקשר שלהן עם האוכלוסייה ה, השוויון בבריאות
שיש להם השפעה משמעותית הן באוכלוסייה המוסלמית והן באוכלוסייה  מנהיגים דתיים 

 .החרדית
 שיכולה לתרום באמצעות מחקר רלוונטי והפצת הממצאים בקרב קובעי הקהילה האקדמית 

 .מדיניות ובקרב הציבור בארץ
ם סובלים מכך היות שגם ה, השוויון בבריאות- בעלי עניין ואחריות לצמצום אימעסיקים 

 .שעובדיהם חולים או נעדרים מהעבודה
 

  תפקיד מערכת הבריאות

רוב המרואיינים המשתתפים במחקר הנוכחי מאמינים שמערכת הבריאות יכולה וצריכה לעשות יותר 

כולל קופות (ורבים חשים שכל הגופים המרכיבים את מערכת הבריאות , השוויון בבריאות-לצמצום אי

הם . השוויון בראשות משרד הבריאות-יכולים וצריכים לפעול לצמצום אי) החולים ובתי חולים

  :השוויון-הצביעו על צעדים שמערכת הבריאות יכולה לנקוט לצמצום אי

 .הכרה בקיום הבעיה כתנאי מוקדם לפיתוח מדיניות ותכנית 
 .השוויון-טווח לצמצום אי-מעורבות בתכנון ובפעילות ארוכי 
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 .יועדות לאוכלוסיות ספציפיותהפעלת תכניות התערבות המ 
 .חיזוק פעילות מניעה המבוססת על עובדות בכל הרמות במערכת הבריאות 
 :השוויון והקצאת משאבים בהתאם-מתן עדיפות נוספת למאמצים לצמצום אי 

 בצרכים המיוחדים של המתמקדותמרואיינים ציינו את הצורך להקצות יותר משאבים ליוזמות  -

 .אוכלוסיות חלשות
לאיזון מחלות , למניעת מחלות, לקידום בריאותהמוקדשים ם קוראים להגדלת המשאבים הם ג -

 תחומים שאוכלוסיות חלשות יכולות להפיק תועלת רבה מתכניות התערבות -כרוניות ולשיקום 

 .של מערכת הבריאות בשל הצורך המהותי שלהם בשינויי התנהגות
הם , בנוסף. צמצום כפילות בשירותיםמרואיינים הציעו להשיג חלק מהמשאבים הדרושים מ -

ציינו שקובעי מדיניות צריכים להתמודד עם התחרות בין הדרישה לטיפול רפואי בטכנולוגיה 

 .מתקדמת לחולים ספורים לבין פעולות לקידום ומניעה הנותנות מענה לאוכלוסייה הכללית
חריות שלהם לצמצום באמצעות הגדרת הא, השוויון בבריאות-הגדלת תפקיד הרופאים בצמצום אי 

המיומנויות והרצון שלהם לספק טיפול בהלימה תרבותית , שיפור היכולות; השוויון בבריאות-אי

שינוי מסגרות ההכשרה בעת לימודי ; וחברתית לקבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הטרוגנית

-אישירות כדי להכין את אנשי המקצוע להתייחס להשפעות של -בזמן התמחות ותוך, הרפואה

ועידוד ההסתדרות הרפואית בישראל והמועצה ; אקונומי ותרבותי על הבריאות-שוויון סוציו

הארגונים הרפואיים ובתי הספר לרפואה לצמצום , המדעית להצהיר במפורש על אחריות הרופאים

 .השוויון בבריאות-אי
זאת היא דרך אחת לעשות . השוויון-הגדלת התמריצים לקופות החולים ולרופאים לצמצום אי 

באמצעות תוספת פרמטר , לדוגמה, באמצעות שינוי רכיבים פיננסיים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 תשלומי ההשתתפות העצמית ופרמיות והפחתתאקונומי לנוסחת הקפיטציה -של מצב סוציו

השוויון בבריאות -דרך נוספת לעודד ספקים לפעול לצמצום אי. למעוטי הכנסההביטוח המשלים 

 המתמקדות באוכלוסיות משלה או קרנות יספקו מימון מיוחד ליוזמות חדשות מבטיחותהיא שהמ

 .חלשות
 
  הספרות המקצועית. 2

חוקרי מדיניות רבים מדגישים את הצורך לערב את המערכת החברתית הרחבה יותר בכל הפעולות 

 היא התפיסה הרווחת בספרות המקצועית, במקביל. השוויון בבריאות-העיקריות לצמצום אי

בספרות . השוויון בבריאות-שלמערכת הבריאות צריך להיות תפקיד מרכזי במאמצים לצמצום אי

, השוויון בבריאות שמערכת הבריאות יכולה לנקוט לבדה-מובאים בהדגשה מספר צעדים לצמצום אי

  . תחבורה ומגזרים אחרים, איכות הסביבה, וצעדים אחרים שיש לנקוט במשותף עם מערכות החינוך

  

, שוויון בבריאות-הספרות מראה גם שמדינות שונות נמצאות בשלבים שונים של הכרה בקיום אי

 פיתחה מודל שלבים Whitehead. השוויון ויישום מדיניות ותכניות התערבות-נכונות לפעול לצמצום אי

, ה מתחיל במודעות לבעימודל זה). Whitehead, 1998(" שוויון בבריאות-קשת הפעולות על אי"בשם 

מדיניות לאומית כוללת ב מסתייםו, ות ממוקדותפעולות מקומילפתרונה ובממשיך בקבלת אחריות 

ואשר על , כי ללא קיום מדיניות לאומית בעלת תמיכה פוליטיתסוברים מומחים רבים . ותכניות פעולה
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בריאות שוויון ב-ום איצמצפעולות ל, השוויון-צמצום אירחבות לכן מקדמת פיתוח מדיניות ותכניות 

  .להיות מוגבלות ואקראיותעלולות 

  

  לאומי -הניסיון הבין. 3
  אסטרטגיות לאומיות ותכניות פעולה

בדוח הנוכחי . השוויון-מספר מדינות פיתחו אסטרטגיות לאומיות כוללות ותכניות פעולה לצמצום אי

כל . הבריתבהולנד ובארצות , בשבדיה, מסוכמים היבטים מרכזיים של הגישות הננקטות בבריטניה

לבד מאלה . השוויון במדינות אלה נעשו בעידוד מנהיגים בכירים-הפעולות הלאומיות לצמצום אי

כולן קיבלו אישור פורמלי , )The US Institute of Medicine(שנבנו במכון האמריקני לרפואה 

  .בכולן יש גם מחויבות לניטור מתמשך. מממשלותיהם

  

יקר במידה שהם מתמקדים במערכת הבריאות כאמצעי ראשוני המאמצים השונים נבדלים ביניהם בע

ובמידה שהם ממליצים על פעולות ספציפיות שמערכת הבריאות יכולה , השוויון בבריאות-לצמצום אי

ובמידת , השוויון-הם גם נבדלים במידה שבה נקבעו מטרות כמותיות לצמצום אי. וצריכה לעשות

ים אלה נבדלים במידה שהם מעגנים אסטרטגיות מאמצ, לבסוף. השאפתנות של המטרות שלהם

  .שוויון בבריאות בתהליך מקיף יותר של קביעת יעדי בריאות לאומיות-לצמצום אי

  

  יוזמות לתכניות במדינות אחרות

סינון לאיתור , תרבות מן היוזמות לתכניות במדינות מתקדמות כוללות קידום התנהגויות בריאֹו

יוזמות אלה כוללות גם מאמצי יישוג ותכניות ייעודיות .  כרוניותמוקדם של מחלות וטיפול במחלות

  .בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה או בקרב אוכלוסיות שאינן מקבלות שירות מספק

  

  השוויון בבריאות בישראל-רכיבים אפשריים בתכנית פעולה לצמצום אי
, ב אנשי מפתח בישראלבחלק זה מסוכמים הרעיונות העיקריים לפעולה שעלו מתוך הסקר שלנו בקר

הייתה , באופן כללי. לאומי-מתוך סקירת הספרות המקצועית שלנו ומהניתוח של הניסיון הבין

התגייסותם : שניתן לסווגם לשתי קטגוריות, התאמה רבה בין הרעיונות שעלו משלושה מקורות אלו

  .לפעולה ויישום שינויים קונקרטיים במדיניות או בתכניות התערבות בשטח

  

  הנעה לפעולה .1
והצעת , השוויון-בקטגוריה זו נכללים זיהוי הגורמים שעליהם יש להטיל את האחריות לצמצום אי

  :בין אלה ניתן לכלול. דרכים לתרגם אחריות זו לכדי פעולה

 .השוויון בבריאות-העלאת הקדימות של צמצום אי 
 .ת בישראלהשוויון בבריאו-השקעה רבה בהפצת מידע על המידה והמאפיינים של אי 
 .השוויון בבריאות-איסוף והפצה של מידע לגבי היוזמות הקיימות לצמצום אי 
לזהות ולתעד את המאפיינים ) כגון בתי חולים ורופאים ראשוניים(עידוד ספקי שירותי בריאות  

 .התרבותיים והכלכליים של המטופלים, החברתיים
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ובו בזמן עמידה על כך , כת הבריאותהשוויון בבריאות על מער-הטלת התפקיד המרכזי לצמצום אי 

 .ינקטו גם הן צעדים לקידום מטרה זו) שיכון ותחבורה, כגון חינוך(שמערכות חברתיות קשורות 
הן , ידי כל הגורמים בתוך מערכת הבריאות-השוויון בבריאות על-קידום יוזמות לצמצום אי 

 .בממשלה והן מחוצה לה
 .באישור הדרגים הגבוהים, השוויון בבריאות-מצום איפיתוח אסטרטגיה לאומית ותכנית פעולה לצ 

  

  שינויים קונקרטיים במדיניות והתערבויות ברמת השטח. 2
  :בין השינויים הקונקרטיים שיש לערוך במדיניות או בשטח ניתן למנות את אלה

 .עידוד ויישום תכניות התערבות ייעודיות לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות פגיעות 
והקניית , השוויון בבריאות-הגברת ההנעה שלהם לטפל באיומקצוע בתחום הבריאות הכשרת אנשי  

 ).כולל הכשרה לרגישות תרבותית(זאת כל מיומנויות לעשות 
כך שיותר משאבים יוקדשו לאוכלוסיות חלשות , שינוי בהקצאת המשאבים בתוך מערכת הבריאות 

-לצמצום איבמידה הרבה ביותר יעו שיש סבירות גבוהה שיסי) כגון קידום בריאות(ולפעולות 

 .השוויון
 .השוויון בבריאות-הגדלת התמריצים לקופות החולים ולרופאים לצמצום אי 

  

  הערות לסיכום
ברור שפעולה יחידה מבין המצוינות בדוח הנוכחי לא תוכל לבדה להיות בעלת השפעה מכריעה על 

בתכנון נכון וביישום על בסיס , לםאו. השוויון בבריאות בכלל האוכלוסייה-הרמה הכוללת של אי

  .השוויון בבריאות-כל אחת מהן יכולה לתרום לצמצום אי, מתמשך

  

לאומית מעניקים חשיבות מיוחדת למחויבות של גורמים -המרואיינים במחקר והספרות  הבין

, אנשי מקצוע בתחום הרפואה, קופות החולים, משרד הבריאות, פוליטיקאים,  הממשלה-מרכזיים 

- לפיתוח מדיניות בשילוב פעולה לצמצום אי-מנהיגים קהילתיים והתעשייה הפרטית , מיההאקד

זהו מסר ברור העולה הן מתוך המחקר האיכותני . בתוך ומחוץ למערכת הבריאות, השוויון בבריאות

  .לאומי-שלנו והן מהתובנות שלנו מהניסיון הבין
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  דברי תודה
  

ויש לנו העונג לציין כאן את , ם ותמיכתם במחקר הנוכחיעלינו להודות לאנשים רבים על מעורבות

  .שמותיהם

  

שהעניין הרב , ברצוננו להביע את הוקרתנו לחברי ועדת ההיגוי של המחקר בישראל, בראש ובראשונה

: השוויון בבריאות ומחויבות לבחון אותו מחדש כאשר הדבר נדרש להתקדמות שלנו-שלהם בנושא אי

משרד (אילנה בן שחר , )משרד הבריאות(אילנה בלמקר , )ריאות כלליתשירותי ב(באשירה בישראת 

המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי (חיים דורון , )משרד הבריאות(גבי בן נון , )הבריאות

-מאיירס(רויטל גרוס , )משרד האוצר(איריס גינסברוג , )מכבי שירותי בריאות(מנחם פינרו , )הבריאות

אורלי , )משרד הבריאות(בועז לב , )וינט מכון ברוקדייל'ג-מאיירס(ק חביב 'ג, )רוקדיילוינט מכון ב'ג

רחל ניסנהולץ , )הסתדרות מדיצינית הדסה(שלמה מור יוסף , )האוניברסיטה העברית(מנור 

, )יועצת לענייני מדיניות בריאות(אביבה רון , )יד הנדיב(רות אוסטרין , )ההסתדרות הרפואית בישראל(

) אילן-אוניברסיטת בר(ורדה סוסקולני , )משרד האוצר(רביב סובל , )שירותי בריאות כללית( שרף מיקי

  ).ההסתדרות הרפואית בישראל(ולאה ופנר 

  

: אשר נתנו לנו עצות בעלות ערך רב בתכנון ובביצוע המחקר, מחובתנו להודות לעמיתנו מעבר לים

בית הספר לרפואה (ר 'דויד סטאצ, )רסי'ניו ג, ןונסטו'בית הספר לרפואה רוברט ווד ג(רוברט לייק 

סטיג וואל , )ניו יורק, בית חולים מונטיפיורי(וי 'גלית סאקאג, )יה'ורג'ג, אטלנטה, מורהאוס

ון 'ג, )בית הספר להיגיינה ולמחלות טרופיות בלונדון(מרטין מאקקי , )שבדיה, אוניברסיטת אומה(

  ).רוטרדאם, אוניברסיטת אירמוס(אך הן מאקנב'וגו) אוניבריטת ליברפול(אסטון 

  

אנו רוצים גם להודות לאנשים הרבים . מחקר זה לא היה מתאפשר, ללא רצון המרואיינים לעזור

אנו מודים לועד הרפואי , ליתר דיוק. שתגובותיהם להצגת מחקר זה והתובנות שלהם מובאות בדוח זה

למנהלים במרכז של מכבי שירותי ; להנהלת מכבי שירותי בריאות; של הסתדרות מדיצינית הדסה

לסטודנטים ולסגל של בית הספר לבריאות הציבור של ; לצוות בכיר בשירותי בריאות כללית; בריאות

;  למשתתפים בכינוס בוגרי סיעוד של בית הספר לאחיות בהדסה; האוניברסיטה העברית והדסה

הנהלת משרד ; בישראללחברים בוועדה המרכזית ובוועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית 

; החברה הישראלית לנירולוגיה; משתתפים בכינוס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור; הבריאות

שוויון בבריאות שהתקיים -ומשתתפים בכינוס על אי; משתתפי הכינוס על איכות הטיפול בסיעוד

  .במכללת העמק

  

מכון -וינט'ת השכל של עמיתנו בגבביצוע מחקר זה ובכתיבת הדוח הסתייענו במומחיות ובחריפו

ברצוננו להביע תודה מיוחדת על הערותיהן של . ברוקדייל שחלקם אף היו שותפים לוועדת ההיגוי

-תודה גם לדורית גנות.  מנהל המכון-ק חביב 'ג, וכן, רויטל גרוס ונורית ניראל, עמיתותנו נטע בנטור

  .לוינגר על הסיוע האדמיניסטרטיבי

  

לסלי קליינמן הכינה והביאה . ערכה דוח זה באנגלית ומטי מויאל ערכה אותו בעבריתמרשה ויינשטיין 

  .אותו לדפוס ואילנה פרידמן סייעה בהדפסה
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  מבוא. 1
לאורך ריאות והוא תועד באופן מדעי שוויון בב-אי שנה מכירים בקיומו של 150-כבר למעלה מ, אמנם

מדינות נתנו דעתן ברצינות להשלכות החברתיות , רק בשלושת העשורים האחרונים,  אולם.תקופה זו

, ניסיונות רבים נעשו לפתח מדיניות. להשלכותיו על בריאות האוכלוסייה, והכלכליות שלו וכן

ממשיך , בישראל כבמקומות אחרים, בכל זאת. השוויון- אילצמצוםלנקוט צעדים , ובעקבות זאת

של מצב , שוויון משמעותי בבריאות במדדים מרובים שונים של מתן שירותי בריאות-להתקיים אי

דבר אשר בא לידי ביטוי , הכוללהשוויון - איבישראל גובר,  יתר על כן.בריאות ושל תוצאי בריאות

  .לתוחלת החייםהשכלה הת ומרהקשר בין הפערים בכגון , שוויון בבריאות- של איבכמה מדדים

  

נעשה שימוש , בספרות העוסקת בהבדלים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה

 כל אחד עם הגדרות וקונוטציות שונות -שונות ופערים , הגינות-אי, שוויון-אי: כולל, במספר מונחים

ל בין קבוצות בבריאות או בשירותי המוגדר ככל הבד, "שוויון-אי"בדוח זה נשתמש במונח . במקצת

  .שוויון-שוויון ללא קשר למקור האי-גורמים לאיל, בריאות

  

בין השאר משום שלבריאות יש בסיס , שונות מסוימת במצב הבריאות היא כמובן מחויבת המציאות

שוויון כאשר היא קשורה לקבוצות חברתיות בעלות ייחוד -אנו מתייחסים לשונות זו כאי. גנטי חזק

מיקום גאוגרפי וכל , מוצא, רמת הכנסה, מגדר, ניתן להגדיר קבוצות אלה לפי גיל. חברתי ותרבותי

  .מאפיין חשוב אחר באוכלוסייה

  

אך יש לו חשיבות מיוחדת במקרים שבהם , השוויון בבריאות הוא יעד חברתי כשלעצמו-הצמצום באי

  או לצמצם הבריאות למנועיש תחושה שבאמצעות התנהלות הולמת יותר יכולה הייתה מערכת

פעולות . צדק- ולכן גם כביטוי לאי,הוגנים-הבדלים אלה נתפסים כבלתי. הבדלים במצב הבריאות

שוויון או צמצומו מהוות רכיב מרכזי במדיניות בריאות הציבור ובעשייה בתחום זה ברחבי -למניעת אי

  .העולם

  

ס בראש ובראשונה לכל ההבדלים במצב הוא מתייח. ממדי-השוויון בבריאות הוא רב-המושג של אי

הוא מתייחס , בנוסף. נכות ותמותה/מוגבלות, תחלואה, הבריאות הנמדדים לפי סיכוני בריאות

להבדלים באיכות , להבדלים בשירותי הבריאות הקשורים להבדלים בנגישות שירותי בריאות

אלה בין אם (פול ולהבדלים בתוצאות של תהליך הטיבשירותים להבדלים בשימוש , השירותים

  ).תוצאות של קידום בריאות או פעולות למניעת מחלותאלה  ובין אם ים קלינייםתוצא

  

השוויון בבריאות -סדרה מורכבת של גורמים הקשורים אחד לשני מיוחסים להתפתחות אי

 אלה. אקונומיים-סוציו) או פערים(שוויון הן הבדלים -מוסכם כי הסיבות המרכזיות לאי. באוכלוסייה

המושפעים כולם מהמדיניות הציבורית , בתעסוקה ובדיור, בהשכלה, כוללים הבדלים בהכנסה

שוויון -הבדלים תרבותיים עשויים גם הם לתרום לאי. בתחומים שמעבר למערכת שירותי הבריאות

  .אם הספקת השירותים אינה מבוצעת תוך הלימה תרבותית, בבריאות
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, זיהום אוויר(חשיפה שונה  לסביבה הפיזית . טמונה בסביבה שוויון בבריאות-לאיסיבה חשובה נוספת 

, )אלימות(סביבה אנושית מסוכנת לאו ) מחלות מדבקות(סביבה הביולוגית ל, )סיכוני תעסוקה ועוד

שוויון - להביא לאיהיכול, הקשורות כולן למאפיינים החברתיים והתרבותיים של האוכלוסייה

  .בבריאות האוכלוסייה

  

במהלך הפעולה לשיפור . שוויון בבריאות- לאיתורמת בריאות מהווה כשלעצמה מערכת שירותי

בעלי גישה רבה , בכל מערכת. השוויון-היא יכולה להביא להרחבה או לצמצום מידת אי, הבריאות

 הדבר חשוב במיוחד במדינות .גישה לשירותי בריאותמנסים להרחיב את היותר למשאבים כלכליים 

חסמים כלכליים יש  ,אולם גם כאשר קיים ביטוח בריאות ממלכתי, כתיללא ביטוח בריאות ממל

  .  במסגרת הלאומית ולרכוש שירותים מעבר למסגרת הלאומיתלקבלת טיפול

  

התפקיד של התערבות ציבורית במערכות בריאות הוא בחלקו למנוע מהרחבת ההבדלים בנגישות 

עקב ההבדלים במאפיינים הגנטיים  (יאות השוויון הקיים כבר במצב הבר-מעבר לאי, שירותי בריאות

 הדבר בא לידי ביטוי במקרה .ולצמצם אותם עד כמה שניתן) אקונומי-וההתנהגותיים ובמצב הסוציו

הבדלים בטיפול הקליני , ובנוסף, שבו גורמים אלה מביאים להבדלים בהימצאות המחלה, של סוכרת

שוויון -בעוד שמקובל לחשוב שאי, לכן. נוסףשוויון -בסוכרת בקרב קבוצות אוכלוסייה מובילים לאי

מוסכם שמערכת הבריאות יכול לתרום , שוויון בבריאות-בשירותי בריאות אינה הסיבה הראשית לאי

  .לא מעט לצמצומם

  

נקודה חשובה בהקשר של אספקת שירותי בריאות היא המידה שהתפלגות השירותים בין קבוצות 

נקודות חשובות אחרות הן האם . ת ההבדלים בצרכיםאוכלוסייה ובין אזורים משקפת נכון א

אוכלוסיות פגיעות מקבלות שירותים באיכות גבוהה והאם שירותים אלה מסופקים תוך התאמה 

האם יש : בין המאפיינים העיקריים של מערכת המימון נכללים. להכנסתן ולרמת השכלתן, לתרבותן

  .ציבורי והימצאות ואופי ההשתתפות העצמיתהיקף סל ההטבות במימון , ביטוח בריאות אוניברסלי

  

המורכבות של התהליכים וגורמיהם מעלה את הצורך להתייחס למכלול הנושאים בעת בחינת 

  .השוויון בבריאות-האפשרויות לצמצום אי

  

  מטרות המחקר. 2
השוויון בבריאות -המטרה הכללית של המחקר הייתה לבחון את משמעותו ואת מקומו של אי

ולזהות מדיניות ,  בישראלמערכות חברתיותבמעשיהם של מובילי מערכת הבריאות ובמחשבתם ו

המחקר נועד לקדם את פיתוח המדיניות , ככזה. השוויון בבריאות בישראל-ופעולות לצמצום אי

  .והעשייה במערכת הבריאות בישראל

  

  : של המחקר הןספציפיותהמטרות ה

ובמערכות ילים במוסדות במערכת הבריאות לתעד את הידע ואת הגישות הקיימות בקרב המוב .1

 :ביחס לאלה בישראלחברתיות מרכזיות הקשורות לה 
 .השוויון בבריאות בישראל כיום-קיום והיקף אי .א



 3

 .שוויון בבריאות- הבריאות על איגורמים שונים במערכתהשפעת   .ב
 .השוויון-מדיניות ותכניות קיימות לצמצום אי  .ג
 .וויוןהש-אחריות מערכת הבריאות לצמצום אי  .ד
מערכות לבד או בשיתוף עם , השוויון-היכולת הפוטנציאלית של מערכת הבריאות לצמצם את אי  .ה

 .אחרות
- בטווח הקצר ובטווח הארוך של ניסיונות לצמצום אי האפשרויותהרווחים הכלכליים והעלויות  .ו

 .השוויון בבריאות למערכת הבריאות ולכלל החברה
 .וונטיות שלו למערכת הבריאות בישראללאומי ואת הרל-לבחון את הניסיון הבין .2
  

 ושיקולי למערכת הבריאות בישראל יש מספר מאפיינים מבניים חשובים התורמים לשוויון בבריאות

היה חוסר בהירות לגבי המידה , לפני מחקר זה, עם זאת. נפרד מפיתוח מדיניות-שוויון הם חלק בלתי

הארגונים הרבים המרכיבים את מערכת בכל (מנהלים ואנשי מקצוע אחרים , שקובעי מדיניות

יחסית לרמה , השוויון בבריאות-האמינו שלמערכת הבריאות יש יכולת לצמצם עוד את אי) הבריאות

לא ברור עד כמה הייתה תמימות דעים באשר לכך שמערכת הבריאות צריכה , יתר על כן. הנוכחית

לא היה ברור , בנוסף. ויות שלה במקום גבוה בסדר העדיפהשוויון בבריאות-לקבוע את צמצום אי

באיזו מידה למובילי מערכת הבריאות יש רעיונות קונקרטיים לגבי מדיניות ותכניות התערבות 

  .שאפשר לאמץ

  

  שיטות. 3
   אוכלוסיית המחקר3.1

, אנשים האחראיים על המדיניות: הנחלקים לשלוש קבוצות, מרואיינים 103אוכלוסיית המחקר כללה 

, אנשים מבין המובילים בבתי ספר לסיעוד ולרפואה; )61(ל שירותי בריאות התכנון והאספקה ש

אנשים מחוץ למערכת ; )26(שירותי בריאות הרפואה והסיעוד ובחקר קהילה האקדמית בתחום ב

  ).16(השוויון בבריאות -הבריאות שתחום אחריותם רלוונטי לבריאות האוכלוסייה ולאי

  

   ואיסוף הנתונים שאלון המחקר3.2
שונים במקצת זה , הוכנו שלושה שאלונים. מחקר נערך בעזרת שאלון שכלל סדרת שאלות פתוחותה

. תוך הבאה בחשבון את התפקידים הספציפיים של כל קבוצה, היעדבעבור כל אחת מקבוצות, מזה

של ) והערכה(כמנגנון לקידום . שלושת השאלונים נבחנו במבחן מוקדם בראשית ביצוע המחקר

ידי שניים מחברי צוות -נערכו מספר ראיונות על, תיעוד הראיונות והקידוד שלהםהמהימנות של 

  .התוצאות היו מאוד עקיבות. המחקר שלאחר מכן קידדו אותם בנפרד

  

לכל המשיבים הפוטנציאליים . 2004 לבין דצמבר 2003פנים נערכו בין אוקטובר -אל-ראיונות פנים

עמם נקבעו , לאחר מכן.  המחקר ואת חשיבותונשלח מכתב בדואר או בפקס המתאר את מטרות

שני אנשים בלבד סירבו . הראיונות הוקלטו לצורכי הבטחת איכות. בטלפון מועדי הראיונות

  .להתראיין
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  סטרטגיית הראיונות א3.3
שוויון -בתחילת כל ריאיון תוארו בפני המרואיין המטרות של הפרויקט והוצגו בפניו נתונים על אי

המרואיינים נתבקשו לציין מהן להערכתם ). 'נספח א(וצות אוכלוסייה בישראל בבריאות בקרב קב

השוויון שהוצגו בפני המרואיינים כללו בין היתר נתונים על -הנתונים לגבי אי. השוויון-הסיבות לאי

כולל מידע על שינויים (על התמותה הכללית לפי רמת השכלה , תמותת תינוקות לפי אזור מגורים

  .אקונומי-ועל איזון סוכרת לפי מצב סוציו) במהלך הזמן

  

  :השוויון נעשתה מכמה טעמים-הצגת הנתונים לגבי אי

לפני שהמרואיין התבקש להתייחס לנושאים מורכבים , מאיים-הצגת נושא הריאיון באופן בלתי 

 .יותר הקשורים במדיניות ובאחריות לפעולה
 .שלושוויון בבריאות ומהם חלק מהביטויים -הבהרת המונח אי 
, השוויון-לאלה שהיו פחות מודעים לאי. השוויון-יצירת בסיס לבדיקה של מידת המודעות לאי 

 . החשיפה לנתונים גם העניקה הזדמנות להגביר את מודעותם
 .השוויון-פיו ניתן היה לבחון את עמדת המרואיין לאי-יצירת בסיס עובדות משותף שעל 

 

   ניתוח הנתונים3.4
 לצורך קידוד תשובות המרואיינים וסיווגן כדי להקל על ATLAS.ti5כנה צוות המחקר השתמש בתו

  .תהליך הניתוח

  

גם כאשר הם , רעיונות מעניינים וחשוביםטווח רחב של על צוות המחקר ניסה לעמוד , בניתוח הנתונים

ם חשוב גם לדעת אילו רעיונות רווחי, למטרות אחרות, בזמן-בו. הועלו בידי מרואיינים אחדים בלבד

 95%מעל " (כמעט כולם"תוך שימוש במונחים , והדבר מובא בפרק התוצאות במסמך זה, יותר

" אחדים"ו) 20%-50%" (כמעט מחצית", )50%-95%" (יותר ממחצית", )מהמשיבים שהתייחסו לנושא

מחצית המרואיינים ציינו דעה או אנו מדווחים כי יותר מיש לציין שאם לדוגמה , אולם). 20%-פחות מ(

הם ,  היות שלעתים.,אין בהכרח פירוש הדבר שיתר המרואיינים תומכים בהן או מתנגדים להן, מדהע

  .לא התייחסו לנושא בגלל האופי הפתוח של הראיונות

  

משרד , כלומר(נותחו התשובות גם לפי סוג הארגון , בנוסף לניתוח תשובות כלל אוכלוסיית המחקר

כאשר נמצאו הבדלים . לפי עמדה בארגון ולפי אזור, )תמסגרות אקדמיו; קופות החולים, הבריאות

  .צוין הדבר בפרק התוצאות, קבוצות אלה-חשובים או ניכרים בין תת

  

  לאומי- הניסיון הבין3.5
ובכלל , שוויון בבריאות-לאומית בנושא אי-במסגרת המחקר נערכה סקירה מעמיקה של הספרות הבין

  .אוד המובא בדוחות של גורמים ממשלתיים ואחריםזה מאמרים מקצועיים בכתבי עת וחומר רב מ
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 במטרה לסקור את -הולנד וארצות הברית , שבדיה,  אנגליה-נערכו ביקורים בארבע מדינות , בנוסף

. השוויון בבריאות-הסוגיות שעמדו על הפרק במהלך הניסיונות שנעשו במדינות אלה לצמצם את אי

  .שטחמקצוע בעם מנהלים ועם אנשי , ביליםמוצוות המחקר היה בקשר עם מומחים , בנוסף

  

  ממצאים. 4
  :סיכום הממצאים מובא בסדר הבא

 השוויון ומשמעות הנושא-מודעות למידת אי .1
 שוויון בבריאות -הסיבות לאי .2
 תפקיד מערכת הבריאות: השוויון בבריאות-התמודדות עם אי .3
  הבריאותתפקיד מערכות אחרות מלבד מערכת: השוויון בבריאות-התמודדות עם אי .4
 לאומיות-התערבות ביןתכניות אסטרטגיות ו .5
 

  למחירו ולחשיבותו, השוויון- מודעות למידת אי4.1
ראו (רבים מהם בכל שלוש הקבוצות ,  אולם,שוויון בבריאות-היו ערים לקיום אי, אמנם ,המרואיינים

איזון , לדוגמה(ו השוויון במתן טיפול קליני ותוצאי-ובמיוחד ממידת אי, הופתעו מהיקפו) 3.1סעיף 

  ).סוכרת

  

מחצית המרואיינים . שוויון בבריאות הוא נושא חשוב-אי, לפי דעתם של יותר ממחצית המשיבים

שוב . ללא הבדל בין אנשי משרד הבריאות לבין אנשי קופות החולים, ממוסדות הבריאות חשבו כך

  :השוויון בבריאות-ושוב הועלו שלוש השלכות חברתיות עיקריות שיש לאי

 .זהו איום חמור על היציבות החברתית במדינה .1
. לבריאות לקויה יש השלכות כלכליות חשובות על החברה ככלל ועל מערכת הבריאות בפרט .2

 כפי שבא -שוויון בבריאות יש השפעה ניכרת על המצב הכלכלי של אוכלוסייה -משיבים ציינו שלאי

ומכאן גם אבדן פוטנציאלי לכוח (ת בתמותה בטרם ע ,לידי ביטוי ביכולת הפרט לעבוד ביעילות

לבריאות לקויה יש השלכות שליליות על אפשרויות התעסוקה של , במיוחד. ואבטלה) העבודה

- ירידה במעמד הסוציו, דבר היוצר מעגל קסמים של אבטלה; כהנמועם רמת השכלה אנשים 

 .בריאותהשלכות נוספות על האקונומי ו
; לכלל החברה ולפרטים ומשפחות,  גבוה למערכת הבריאותשוויון בבריאות יכול להיות מחיר-לאי .3

בשל , כולל עלויות טיפול ותרופות עקב עלייה בהימצאות ובהיארעות מחלות כרוניות וסיבוכים

עלויות מיוחסות גם לעלייה בהימצאות של התנהגויות בריאות . בקרה לא מספיקה של תחלואה

 ).תזונה לקויה ועוד, גופניתחוסר פעילות , צריכת אלכוהול, עישון(שליליות 
  

השוויון צריך להיות במקום גבוה בסדר העדיפויות של -יותר ממחצית המרואיינים ציינו שצמצום אי

  .במערכות החברתיות הקשורות בכך ובקרב אנשי ממשל בכירים, קובעי המדיניות במערכת הבריאות
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  שוויון- הסיבות לאי4.2
האוכלוסייה : שוויון לשלושה מישורים שונים-נים לקיום איניתן לחלק את ההסברים שנתנו המרואיי

  .מערכת הבריאות ומסגרות מחוץ למערכת הבריאות, עצמה

  

   שונות במאפייני אוכלוסייה4.2.1
 ואשר כקבוצה יש לה השפעהמאפייני האוכלוסייה הקשורים זה לזה אשכול של המשיבים זיהו 

המאפיינים שצוינו כבעלי . שוויון בבריאות-התפתחות איעל מצב הבריאות הכולל ועל  תמרכזי

כל כמעט . דת ומידת הדתיות, מוצא, אזור מגורים, הכנסה, ההשפעה הרבה ביותר היו השכלה

וכל אחד מהמאפיינים צוין בידי מחצית , אחד המאפיינים הללו לפחותהמרואיינים ציינו את 

להיענות לטיפול , ת ולשימוש בהםהאחרונים התייחסו לגישה לשירותי הבריאו. לפחותהמרואיינים 

בעוד שאלה יכולים להיות . התנהגות ולטיפול בילדיםהלמודעות לחשיבות אורח החיים ו, רפואי

 cultural(המשיבים גם קישרו אותם להלימה תרבותית , )בריא או חולה(אחראיים על הפרט 
appropriateness(חום הבריאות באספקת  של שירותי הבריאות ורכיב התרבות של אנשי מקצוע בת

אך , שוויון בבריאות-לכל אחד ממאפייני אוכלוסייה אלה יש השפעה ישירה על בריאות ועל אי .הטיפול

  .האפקט המשולב הוא חשוב במיוחד

  

כאשר יש רמה גבוה . המרואיינים ציינו שאבטלה ובריאות לקויה עלולים להנציח את המצב, כאמור

.  את זמנם על ביקורים אצל רופאים או לצורך חופשת מחלהאנשים אינם ששים לבזבז, של אבטלה

המובטלים מושפעים יותר מאחרים מתשלומי ההשתתפות העצמית לביקורים , עקב צמצום ההכנסות

הימנעות מביקור אצל רופא יכולה להיות כרוכה במחסור בתחבורה במחיר . אצל רופא ומתרופות

הורים . אמבולטורי או על אשפוז לעצמו או לילדואשר יכול לגרום לאדם לוותר על טיפול , סביר

כאשר הם עצמם , םיהשל הצורך בהשגחה על ילדמתמודדים עם נטל כלכלי נוסף ) בעיקר אמהות(

  .זקוקים לטיפול רפואי

  

, כגון עישון,  קשורים להתנהגות בריאות,כגון השכלה והכנסה, מאפייני אוכלוסייהמרואיינים ציינו ש

הם גם ציינו את התרומה של אורח החיים הבריא יותר של . ית וצריכת אלכוהולפעילות גופנ, דיאטה

יותר ממחצית , בהתאם לכך. אקונומי גבוה יותר להבדלים בתמותה ובתחלואה-אנשים במצב סוציו

המרואיינים הדגישו שלתשומת לב לא מספיקה לקידום בריאות ולמניעת מחלות יש השפעות מיוחדות 

  . אקונומי נמוך-יועל קבוצות במעמד סוצ

  

   מערכת הבריאות4.2.2
המרואיינים , אולם, א פרי תכנון מכוון של מערכת הבריאותיהשוויון ה-איהגברת כי  לא נאמר, אמנם

הם . השוויון בבריאות-ציינו במפורש שהאופן הנוכחי של תכנון ואספקת שירותי בריאות תורם לאי

השוויון - אחראיות להגברה ולהרחבה של איציינו פעולות בתוך מערכת הבריאות שייתכן שהן

בין תחומי . השוויון-לצמצם את אינאותים ואמרו שמערכת הבריאות לא עשתה מאמצים , בבריאות

בזמינות ובנגישות של , הבעיות שצוינו בידי יותר ממחצית המשיבים ניתן למנות את השונּות באיכות

לא היה כל הבדל בין משיבים בשלוש (יה השירותים באזורים שונים בארץ או בקבוצות אוכלוסי
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אולם שיעור גבוה יותר בקרב , הקבוצות העיקריות או בין מסגרות בריאות שאליהן השתייכו

היעדר ; היעדר שירותים בעלי הלימה תרבותית; ) נושא זהציינוהמרואיינים מאזורים פריפריאליים 

וחסמים ; אקונומי נמוך-ם במעמד סוציובמיוחד בעבור אנשי, יישוג והשקעה במניעה ובקידום בריאות

  .כספיים לשירותי בריאות

  

  השוויון-חסמים להתערבות לצמצום אי

השוויון במערכת -התערבות לצמצום איפני הפעלת תכניות מרואיינים התייחסו לחסמים שונים ב

גבי החסמים שהוזכרו לעתים קרובות היו היעדר מדיניות מוגדרת ל, בתוך משרד הבריאות. הבריאות

מספר משיבים חשו שזו הייתה ההקצאה הנוכחית של . השוויון בבריאות ומחסור בכסף ובמשאבים-אי

צוין לעתים יותר היעדר תכנון לטווח ארוך . שיצרה את החסמים, ולא מחסור בכסף, המשאבים

ורגש רק על מצב הבריאות מהשוויון -לצמצום איות מסוימות היות שהאפקט של פעול, קרובות כחסם

הן הפוליטיקאים והן המנהלים מעדיפים בדרך כלל הקצאת משאבים לתכניות . אחר זמן רבל

מספר מרואיינים שאלו האם למשרד הבריאות יש רצון או יכולת . שמניבות תוצאות בטווח הקצר

, נקודה זו נחשבה רלוונטית במיוחד. השוויון-לשנות את הקצאת המשאבים כך שתסייע לצמצום אי

ם עדיף לממן טיפול רפואי יקר למספר מועט יחסית של חולים או לספק טיפולי לאור השאלה הא

  .מניעה לכלל האוכלוסייה

  

-ו בדרך כלל שלאנשי מקצוע בתחום הבריאות אין תפקיד מכוון בגרימת איחשאף כי המשיבים 

- הם גם חשו שהפעולות הננקטות בידי אנשי המקצוע יכולות לתרום לעתים קרובות לאי, השוויון

תרבותי -כמעט מחציתם ציינו שאנשי מקצוע אלה חסרים את המיומנות להעריך סיכון חברתי. השוויון

להתייחס להשפעת  וא) יש להם להערכת סיכונים ביולוגיים או התנהגותייםאכן בניגוד למיומנויות ש(

קרב נמצא שיעור גבוה במקצת ב, בין הטוענים כך. אקונומי ואחר על הבריאות-שוויון סוציו-אי

אבל לא היו הבדלים בין המשיבים ממשרד הבריאות לבין קופות , האחראיים על תכניות אקדמיות

לכשרה -המיומנויות והפעולות בקרב הרופאים בחלקו ,  מרואיינים ייחסו את חוסר המודעות.החולים

  .מיתיו- לאילוצי הזמן החמורים בפרקטיקה היום-ובחלקו , השוויון בבריאות-לא מספיקה בנושא אי

  

 במסגרת ייעודיםוהתערבויות של שירותים המעמד המשפטי חלק מהמשיבים ציינו שיש לעמוד על 

שוויון -מספר מרואיינים הצביעו על המחסור בנתונים על אי, לבסוף .חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .בבריאות כחסם לפעולה

  

   מסגרות מחוץ למערכת הבריאות4.2.3
, תעסוקה,  השכלה-כלוסייה העיקריים הקשורים למצב הבריאות המרואיינים אמרו שמאפייני האו

אנשים במעמד , בנוסף.  הם בדרך כלל באחריות מסגרות מחוץ למערכת הבריאות-הכנסה וכולי 

בין הגורמים ; אקונומי נמוך גרים לעתים קרובות בסביבה המציבה אותם בסיכון לחלות-סוציו

. תנאי תברואה גרועים וזיהום במזון ובמים, ת אוכלוסיןצפיפו, התורמים לכך הם תנאי דיור ירודים

בעוני ובחסמים גאוגרפיים , מספר מרואיינים ציינו שבמספר אזורים המאופיינים בסיכון סביבתי

  . מחדדים את חוסר היכולת של הפרט לפעול למיגור הסכנות הסביבתיותלטיפול 
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  יאותתפקיד מערכת הבר: שוויון בבריאות- התמודדות עם אי4.3
  שוויון בבריאות- מוסדות בריאות ואי4.3.1

. כמעט מחצית המרואיינים ציינו שמשרד הבריאות נושא באחריות החוקית לבריאות האוכלוסייה

 ועל כן יש , בתחום אחריותונמצאתהשוויון בבריאות -צמצום איהובלת התהליך להם הרגישו ש, ככזה

  . האחריות הספציפית שלולהגדיר ביתר בהירות את

  

-כמעט מחצית המשיבים ביטאו את התפיסה שמשרד הבריאות צריך למלא תפקיד חשוב בצמצום אי

 בחלקו באמצעות שירותים שהוא מספק ישירות ובחלקו באמצעות וידוא -השוויון בבריאות 

מיעוט לא מבוטל . השוויון-לצמצום אי, כמו גם תמריצים, שלספקים אחרים תהיה אחריות מוגדרת

אמרו שבעבר התקשה משרד הבריאות להתייחס לנושא הרגיש של שינויים ) רבע בקירובכ(של משיבים 

נראה שהדבר קשור בחלקו לקושי של משרד הבריאות להתמודד עם שדולות . בהקצאת משאבים

עם פוליטיקאים ועם , )במיוחד הרופאים(בעלות כוח כגון אלה של אנשי מקצוע מתחום הבריאות 

  .כים רפואיים מאוד יקריםחולים קשים במיוחד עם צר

  

  הצעות המרואיינים לשינויים ספציפיים 

  :השוויון-מספר הצעות להרחבת תפקיד מערכת הבריאות בצמצום איהעלו המרואיינים 

הנקודה . כתנאי מקדים לכל החלטההצביעו על כך  מרואיינים אחדים :הכרה בקיום הבעיה 

השוויון הקיים -באופן רשמי במידת אישהועלתה הייתה כי כיום משרד הבריאות אינו מכיר 

הבנה מלאה , עם ההכרה בקיום הבעיה, יתר על כן. ומשמעותו ואין מדיניות מוצהרת בקשר לכך

הכרחית כדי שניתן יהיה לקבוע את הקדימות היא שוויון בבריאות -יותר של המהות והסיבות לאי

 .נן במסגרת מערכת הבריאותיקרה מעט מאוד באופן מתוכ, ללא הערכה כזו של הנושא. הראויה
 יותר ממחצית ):כולל העדפה מתקנת(תכניות התערבות ייעודיות לאוכלוסייה מסוימת  

אבל באופן שווה בקרב מרואיינים , במיוחד בקרב האחראיים על שירותי בריאות(המרואיינים 

נו הם ציי. ראו בכך אחריות מרכזית של מערכת הבריאות) ממשרד הבריאות ומקופות החולים

יהיה צורך בתכנון ופעולה דיפרנציאליים בעבור קבוצות , השוויון-שכדי להשיג צמצום ניכר באי

לתכניות התערבות ייעודיות יידרש . השוויון בבריאות ובשירותי בריאות-המושפעות ביותר מאי

הצעירים מאוד , אקונומי נמוך-אנשים במעמד סוציו: כגון(איתור קבוצות או אוכלוסיות בסיכון 

ויבוצעו תוך , )מוסלמים ואנשים המתגוררים באזורים פריפריאליים, חרדים, והזקנים מאוד

על הגדרת הטיפול הספציפי הדרוש לקבוצות אלה ומתן מענה , התבססות על נתונים אפידמיולוגיים

ועל נקיטת צעדים לקידום נגישות שווה והספקת טיפול שיצמצם את , במסגרת אפליה מתקנת

מרואיינים דיווחו כי הם מבינים שלגבי סוגים מסוימים של שירותים מספר לציין שראוי . הסיכון

פי חוק ביטוח -אספקה דיפרנציאלית אסורה על, )תרופות ותחבורה למתקנים רפואיים, כלומר(

 .בריאות ממלכתי
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 כמעט מחצית המרואיינים עמדו על הצורך להרחיב את תחום קידום :חיזוק פעולות מניעה 

קידום בריאות מרואיינים התייחסו ל. 1ניעת מחלות ובכל הרמות של מערכת הבריאותהבריאות ומ

אבחון ל ,")מניעה ראשונית"שמומחים מכנים (מניעת מחלות לפעולות ספציפיות לבאופן כללי ו

שיקום וקידום נגישות ול; ")מניעה שניונית"שמומחים מכנים  (טיפול קליני במחלה קיימתומוקדם 

איזון , מניעת מחלות, הם ציינו שקידום בריאות. ")מניעה שלישונית"ים מכנים שמומח (למוגבלים

מחלות כרוניות ושיקום הם תחומים שאוכלוסיות מוחלשות יכולות ליהנות במידה ניכרת 

 .מהשקעות של מערכת הבריאות בשל הצורך המשמעותי שלהן בשינויים התנהגותיים
יש לערוך כי ת המשיבים ביטאו את התפיסה ש כמחצי:שינוי במדיניות לגבי הקצאת משאבים 

מרואיינים ציינו .  גם בהקצאת משאבים-ועקב כך ,  במערכת הבריאותשינויים בסדר העדיפויות

את הצורך להקצות יותר משאבים ליוזמות המתמקדות בצרכים המיוחדים של אוכלוסיות 

מניעת מחלות , ריאותמוחלשות וליוזמות המיועדות לכלל האוכלוסייה בתחומים של קידום ב

ידי צמצום -מרואיינים טענו שניתן לפנות חלק מהמשאבים הדרושים על. ואיזון מחלות כרוניות

הם אמרו שקובעי המדיניות צריכים להתמודד עם התחרות בין , בנוסף. כפילויות בשירותים

ום ומניעה הדרישות לטיפול רפואי בטכנולוגיה מתקדמת לחולים במחלה ספציפית לבין פעולות קיד

 .המופנות לאוכלוסייה הכללית
תכנון לטווח ארוך ופעילות לטווח השוויון בבריאות דורש -רוב המשיבים ציינו שצמצום באי, בנוסף 

. תפיסה ארוכת טווח זו של אספקת שירותי בריאות אינה רווחת, כיוםמרואיינים ציינו ש .ארוך

, כתוצאה מכך. ד הבריאות והן בתוכוייתכן שהדבר נובע מהשיטה של הקצאת התקציב הן למשר

 . פני שנים רבות-הקצאה משמעותית מחדש של משאבים תהיה תהליך קשה שעלול להימשך על
שינויים לדעת יותר ממחצית המרואיינים  :שינוי רכיבים פיננסיים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

ולים לכלול שינויים אלה יכ. השוויון-פיננסיים במערכת הבריאות יכולים להביא לצמצום אי

יותר , ידי כמעט מחצית המרואיינים-נטען על(בתשלומי השתתפות עצמית וביטוחים משלימים 

נטען (שינויים בנוסחת הקפיטציה , )בקרב האחראיים על שירותי בריאות ובמיוחד בקופות החולים

 ).ידי מעטים-לנטען ע(והצעת תמריצים לקופות החולים ) ידי מעטים-על
  

  השוויון-יניות ותכניות קיימות לצמצום אימד 4.3.2
. הרוב השיבו בשלילה, לשאלה האם בארגון שבו הם עובדים נקבעה מדיניות לצמצום פערי בריאות

תחנות לבריאות (מוצהרות של הארגון -אחרים דיווחו שהדבר נמצא בין המטרות הבלתי, אולם

  ).מחוזות של משרד הבריאות, המשפחה

  

זיהו מרואיינים מדיניות ומספר יוזמות , השוויון-ון שלהם פועל לצמצום איכאשר נשאלו האם הארג

רוב התכניות שצוינו היו מוגבלות בהיקפן לקבוצת אוכלוסייה . השוויון-המתמקדות בצמצום אי

, בין התכניות הללו נכללו ההרחבה של התחנות לבריאות המשפחה במגזר הערבי. מסוימת או לאזור

                                                   
יש להיקף , גיעות ולקבוצות שוליים בחברהמרואיינים ציינו שנוסף לחשיבות הרבה שיש לכך בעבור קבוצות פ 1

למנוע או , וכן, היות שהם יכולים למנוע היארעות מחלות ולצמצם את חומרתן, טיפולי המניעה ערך כלכלי
) כולל קידום בריאות(ההשקעה הנוכחית במניעה ראשונית . לצמצם את הופעתם של סיבוכים לאחר מכן
 .ה בשנים האחרונותובאבחון מוקדם היא מוגבלת למדי ואם קוצצ
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מאמצים לצמצום , הפעלת תכניות לקידום בריאות בקרב עולים חדשים, בנגבהכשרת אחיות בדוויות 

  .תמותת תינוקות ותמריצים כספיים לעידוד רופאים לעבוד בפריפריה וביישובים קטנים

  

מרואיינים לא התייחסו לנושאים המבניים הרחבים של מערכת , נראה שבמענה לשתי שאלות אלה

 לשם .ות ובחרו להתמקד ביוזמות קיימות ברמת התכניתהשוויון בבריא-הבריאות הקשורים באי

במחקר שנערך לאחרונה בקרב מובילי מערכת הבריאות ואשר התמקד בחוק ביטוח בריאות , השוואה

השוויון ברמת השירותים ירדה - מהמרואיינים שמידת אי75%ציינו , )2005, גרוס ואחרים(ממלכתי 

השוויון ברמת -ט מחצית המרואיינים ציפו להרעה באיכמע, בה בעת. בעקבות ביטוח בריאות ממלכתי

  . שציפו לשיפור15%לעומת , השירותים בחמש השנים הבאות

  

   תפקיד אנשי המקצוע בתחום הבריאות4.3.3
השוויון -כמעט כל המשיבים אמרו שלכל אנשי המקצוע בתחום הבריאות יש תפקיד חשוב בצמצום אי

  :התייחסו המרואיינים לכמה תחומים, בהקשר זה. מדיניות והם הדגישו את תפקיד קובעי הבבריאות

  

השוויון -כל רופא מחויב לראות את צמצום אי, לתפיסת רבים מבין המשיבים :אחריות הרופא

כמעט מחצית המרואיינים טענו שהשירותים , כאמור. נפרד מתפקידו-בבריאות כחלק בלתי

לעומת שיפור מצב הבריאות בקרב כלל המסופקים מיועדים יותר לתת מענה קליני לפרט החולה 

  .השוויון-ובכלל זה אחריות לצמצום אי, האוכלוסייה

 יותר ממחצית המרואיינים התייחסו להיבטים אלה :המיומנויות והרצון של הרופאים, היכולת .1

הם ציינו שלמרבית אנשי מקצוע אלה . ובפרט הרופאים, בתפקוד אנשי המקצוע בתחום הבריאות

 להספקת טיפול מתאים מבחינה חברתית ותרבותית לקבוצות אוכלוסייה שונות אין כלים טובים

 בכוונההמרואיינים לא טענו שאנשי המקצוע בתחום הבריאות גורמים , אמנם. בחברה הטרוגנית

- לכך עקב איכות מקצועית בלתיתורמיםאולם הם טענו שאנשי מקצוע , שוויון בבריאות-לאי

כמו גם היעדר מיומנויות להתמודד , ור למעמד חברתי ותרבותימספקת לצורך הערכת הסיכון הקש

, בכלל, חוסר כשירות חברתית ותרבותית של מערכת הבריאות, כלומר, עם השפעתם על הבריאות

אף כי מוסכם שלרופאים ולאחיות מרואיינים אמרו ש. בפרט, ושל אנשי מקצוע בתחום הבריאות

הם אמורים לזהות לאילו חולים יש ,  או השכלהאין תפקיד ישיר בהתמודדות עם בעיות הכנסה

להבין את הרלוונטיות שלהן לבריאות ולתכנן פעילות קלינית אשר סותרות ככל , בעיות אלה

מרואיינים טענו שדרך אחת לעשות זאת היא להגביר . על הבריאות) המזיקה(האפשר את השפעתן 

 .בקידום בריאות ובמניעהשל הרופאים המעורבות את 
 יותר ממחצית המרואיינים התייחסו לצורך בהכשרה :של אנשי מקצוע בתחום הבריאותחינוך  .2

יש לערוך שינויים במסגרות מרואיינים גרסו כי . רלוונטית של אנשי מקצוע בתחום הבריאות

כך שהם יכינו את , )שירות-תוך(ולאחר מכן ) בתקופת ההתמחות(בסיומם , הכשרה בזמן הלימודים

אקונומי -שוויון סוציו-בריאות לתת מענה להשפעות הבריאותיות של איאנשי מקצוע בתחום ה

חלק קטן מאוד מההכשרה הרפואית מיועד להכנת הרופא להשפעה שיכולה להיות , כיום. ותרבותי

או כלל (רופאים אינם חשופים מספיק ; אקונומי-שוויון בבריאות בהקשר תרבותי וסוציו-לו על אי

ואף אין בידיהם כלים להתמודד עם , תרבותי-השוויון החברתי- אילאטיולוגיה ולתוצאות של) לא

רופאים צריכים להיות מודעים לא רק לבעיות העולות מהבדלי . חולים מרקע תרבותי וחברתי שונה

 .אלא גם לחשיבות של הכשירות התרבותית במתן שירות למטופלים בעלי רקע תרבותי שונה, שפה
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ל יותר הכשרה לגבי הדרכים להשגת מידע רלוונטי מהמטופלים רופאים צריכים לקב, באופן ספציפי

כיצד להציג מידע על אבחנה וטיפול באופן שיובן בידי מטופלים , על המצב הכלכלי והחברתי שלהם

וכיצד להבטיח שמשאבים מוגבלים של המטופל או היעדר , פחות משכילים ובעלי הכנסה נמוכה

חשוב , זאת ועוד.  הטיפול הרפואי המתאימה ביותרתמיכה חברתית לא ימנעו את יישום תכנית

ביותר שעובדי שירותי הבריאות יעריכו את השונות התרבותית בהבנת המטופל את האטיולוגיה של 

הדבר יקבע את אופן ההתקדמות של . את הפרוגנוזה ואת ההשפעה האפשרית של הטיפול, המחלה

  .ענות מרביתיח בין איש המקצוע לבין המטופל במטרה להשיג היהׂש

  

כמו למוסדות בריאות , )י"הר( להסתדרות הרפואית בישראל :תפקיד הסתדרות הרפואית בישראל

י קיבלו את האחריות לקביעת "בעוד שבהר. שוויון בבריאות-אין מדיניות מוצהרת לגבי אי, אחרים

  .עד היום הם לא קבעו סטנדרטים לבריאות כלל האוכלוסייה, סטנדרטים לפרקטיקה רפואית

  

השוויון בבריאות ולגבי -י לגבי חשיבות צמצום אי"הצהרה ברורה של הרמרואיינים רבים טענו כי 

תפקיד המפתח שעל הרופאים למלא בקידום מטרה זו תתרום באופן משמעותי למודעות ולמעורבות 

י ביוזמות ספציפיות כגון תכניות ייעודיות "תועלת נוספת ניתן להפיק מתמיכת הר. של הרופאים

 של זה נכון במיוחד לגבי המועצה המדעית. והגברת הכשירות החברתית והתרבותית של הרופאים

  .אשר כיום אינה עוסקת בנושא זה, האחראית להתמחּות, י"הר

  

תפקיד מערכות אחרות מלבד : שוויון בבריאות- התמודדות עם אי4.4
  מערכת הבריאות

 לקבל עדיפות אצל קובעי המדיניות בתחומי השוויון בבריאות צריך-מחצית המרואיינים טענו שאי

במיוחד של (השכלה , ביניהם נכללים מדיניות לגבי חלוקת הכנסה. השפעה מחוץ לתחום הבריאות

התפיסה שהובעה . תנאי מגורים ועוד, תחבורה, )ובפרט של נשים במגזר הערבי ומגזר החרדי, נשים

כמעט . השוויון בבריאות ועל צמצומו-ל איהיא שלכל אחד מאלה יכולה להיות השפעה פוטנציאלית ע

, מחצית המשיבים הדגישו במיוחד את תפקיד משרד החינוך בצמצום הפערים ברמת החינוך לבריאות

  .כמו גם ברמות ההשכלה באופן כללי

  

, השוויון-לאומי בהתגייסות מגזרים רבים לצמצום אי-שיבים העלו צורך לסקור את הניסיון הביןמ

השוויון -מגזרי על חשיבות צמצום אי-הם גם קראו לשיח לאומי בין. וניתוח של השלכותיו על ישראל

  .ועל אסטרטגיות פעולה לגביו

  

ד הבכירים תפקידם של בעלי התפקי: שוויון בבריאות- התמודדות עם אי4.5
  בממשל בפיתוח מדיניות ובהעברת משאבים

שוויון בבריאות הוא אחריות לאומית הדורשת מעורבות של צמרת -כמעט כל המרואיינים ציינו שאי

יותר ממחצית . יחד עם אנשי מפתח אחרים) הכנסת ומשרד האוצר, כולל ראש הממשלה(הממשל 

שוויון -ואי, בכלל, השוויון-הים לצמצום איהמרואיינים קראו לקבלת החלטה מכוונת בדרגים הגבו

השוויון -מספר משיבים העלו גם את הצורך לקבוע מטרה לאומית כמותית בקשר לאי. בפרט, בבריאות
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 ישתנה אך מעט - שעדיין לא נקבעה בישראל -הם חשו שללא מטרה לאומית ברורה . בבריאות

  .במדיניות ובתכניות מעשיות

  

 הגבוהים צוין לעתים קרובות לגבי הקצאת משאבים למגזר הבריאות הצורך במעורבות של הדרגים

המדיניות לגבי כדוגמת , משיבים גם התייחסו למדיניות לגבי מימון שירותי הבריאות. ברמה הלאומית

  . ההשתתפות העצמיתגובה

  

- כמעט חצי מהמרואיינים טענו שלמעשה בכירי קובעי המדיניות מעניקים עדיפות נמוכה לצמצום אי

שיש לתת לכך חשו שיותר ממחצית המרואיינים , 4.1כאמור בסעיף , על אף העובדה(השוויון בבריאות 

  :כוללהסברים לכך מגוון הם הציעו ). עדיפות גבוהה

 . ידי פוליטיקאים ואחרים-שוויון באופן כללי מקבל עדיפות נמוכה על-אי 
היות שהדבר ידרוש מהם לנקוט , ישוויון משמעות-קובעי מדיניות לפעמים אינם מכירים בקיום אי 

 .שלהם" סדר היום"צעדים שאינם נכללים ב
סדר היום החברתי והפוליטי הוא ; בריאות מקבלת עדיפות נמוכה יחסית לנושאים חשובים אחרים 

 . ואינו כולל בריאותשונה
גרמה להפחתת הרצון להמשיך במאבק להתגבר על הבעיות הרבות המטרידות את " עייפות החומר" 

 .מדינהה
שוויון -ואי(השוויון בבריאות -נושא אילטפל בהאחריות של גופי ממשל ספציפיים , נכון להיום 

 .לא נקבעה במפורש) באופן כללי, חברתי
נים בראש תכנמהם , מכהנים בתפקידם לזמן קצר יחסית) כולל שר הבריאות(היות שפוליטיקאים  

 . לטווח הקצרובראשונה
 .השוויון-וים בעצמם את המציאות של איקובעי מדיניות רבים אינם חו 
 .משאבים, וכן, מקבלים תשומת לב, שאינם בהכרח הנזקקים ביותר, "הצעקניים ביותר" 
-בעוד שמרואיינים דיווחו על טווח רחב של בעלי תפקיד ומוסדות אשר נושאים אחריות לצמצום אי 

תן לסווג את רובם לשבע ני, )הנע בין ראש הממשלה לבין האזרח מן השורה(השוויון בבריאות 

 . ליותר-ובדרך כלל , כל המשיבים התייחסו לקטגוריה אחת מאלה לפחות. קטגוריות שיובאו להלן
  

השוויון בבריאות - מרואיינים רבים גרסו כי לענף החקיקה בממשל יש אחריות לצמצום אי:הכנסת

קלושים שהכנסת תהפוך חלקם סברו כי יש סיכויים ). בהמשך לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי(

 .בשל קדימויות מתחרות וגורמים אחרים, זאת למוקד מרכזי בשנים הבאות
  

, כלומר(יותר ממחצית המשיבים ציינו שלממשלה ולמשרדים השונים : הממשלה ומשרדי הממשלה

פחות ממחצית . השוויון בבריאות-יש אחריות מרכזית לטיפול באי) לא רק משרד הבריאות

מרואיינים אמרו פעמים , בדומה. יכו את תפקיד ראש הממשלה ומשרדו כמכריעהמרואיינים הער

וכי יש צורך לפתח מדיניות חברתית לקביעת הקצאת , רבות כי משרד האוצר ממלא תפקיד מכריע

מרואיינים ציינו גם שלצורך . לאור הקביעה מחדש של סדר העדיפויות הלאומי, המשאבים הלאומיים

יידרש שיתוף פעולה ותיאום בין , חשבון את מכלול מטרות הפיתוח של המדינההמביא ב, תכנון כוללני
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תהיה תרומה , לדבריהם, לשיתוף פעולה כזה. כדי להשיג שוויון בבריאות, מסגרות ממשלתיות שונות

 .רבה יותר מאשר התרומה של כל משרד הפועל לבדו
  

הקרובות לאנשים , יות מספר משיבים ראו תפקיד חשוב לרשויות המקומ:רשויות מקומיות

בתחומים . השוויון בבריאות ולכן גם מּודעֹות יותר לקשיים הספציפיים שלהם-המושפעים מאי

לרשות המקומית יש תפקיד , )רווחה ושימוש במרחבים ציבוריים, סביבה, חינוך, כגון(חשובים רבים 

 .בשיתוף הממשלה, חשוב בתכנון ובאספקת שירותים
  

הן בחברה , נים הדגישו גם את התפקיד הפוטנציאלי של מנהיגים דתיים מרואיי:מנהיגים דתיים

שניתן לעשות שימוש במעמד המוערך שלהם ובהשפעתם לקידום פעולות , הערבית והן בחברה החרדית

 .השוויון בבריאות-לסייע בצמצום איובכך , הקשורות בבריאות
  

קדמית כבעלת תפקיד חשוב  פחות ממחצית המשיבים ציינו את הקהילה הא:הקהילה האקדמית

הממצאים שלהם ואת ההשפעה שיש לכך על האחראים " שיווק"בעריכת מחקרים רלוונטיים וב

לקהילה האקדמית יש תפקיד מכריע גם בהכשרה מתאימה של אנשי מקצוע בתחום . לפעולה

 . הבריאות
  

השוויון -לצמצום אייש עניין ואחריות , הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי,  למעסיקים:מעסיקים

 ופריון  האפקט השלילי שיש לתחלואה על היעדרותהמושפעים ישירות מהיות שהם אלה , בבריאות

 .עבודה
  

יש להקים מועצה לאומית או מסגרת דומה ,  לפי דברי מספר מרואיינים:מועצה או מסגרת לאומית

ריכה להיות מחוץ הם אמרו שהמסגרת צ. השוויון בבריאות-אחרת שתהיה אחראית לטיפול באי

הוק ולהשתמש -ולא אד, מועצה זו צריכה להיות קבועה. תלויה בהמלצותיה-למשרדי הממשלה ובלתי

 .במשאבים עצמאיים לקידום מטרותיה
  

  לאומיות-אסטרטגיות ותכניות התערבות בין,  תפיסות4.6
ומי בתחום לא-אחת ממטרות המחקר הנוכחי הייתה לסכם את הספרות המקצועית ואת הניסיון הבין

  .שוויון בבריאות-אי

  

  שוויון בבריאות- הספרות המקצועית על תפקיד מערכות הבריאות בצמצום אי4.6.1
לאומית מדגישה את התפקיד החשוב של מערכות הבריאות ושל המערכות החברתיות -הספרות הבין

שלכות מדינות רבות הכירו בה, בעשורים אחרונים, יתר על כן. שוויון בבריאות-בצמצום אי

בוצעו , כתוצאה מכך. השוויון בבריאות-הכלכליות והתעסוקתיות המשמעותיות שיש לאי, החברתיות

-החל במדיניות ממשלתית כוללת ותכניות לאומיות לטיפול באי, התערבויות שונות ברחבי העולם

  . פעמיות-השוויון וכלה בתכניות התערבות חד
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-מערכות בריאות יכולות להפחית את מידת אי שבהן מדגים מספר דרכיםלאומי -הניסיון הבין, אכן

  :השוויון באמצעות התערבות בכמה רמות

השוויון -שוויון בבריאות והן לצמצום אי-תכנון מדיניות בריאות כוללנית המכוונת הן למניעת אי .1

 .הקיים
ל כגון כיסוי ביטוחי אוניברסאלי ומימון פרוגרסיבי ש(מעורבות בתכנון מערכות ברמת המאקרו  .2

 )מערכת הבריאות
תמריצים כספיים לרופאים ולספקים הכנסת כגון , יישום סוגים אחרים של מדיניות ממשלתית .3

 .ר את החסמים הכספיים לטיפולואחרים להספקת שירותים באזורים הלוקים בשירות או מזע
ל הכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות לתת מענה לצרכים הייחודיים של בעלי הכנסה נמוכה או ש .4

 .מיעוטים תרבותיים או גזעיים
תכניות ייעודיות להספקת שירותים ולפעולות מניעה שמטרתן לתת מענה לצרכים מיוחדים של  .5

 .אוכלוסיות פגיעות
  

כלכליות , שוויון בבריאות יש השלכות חברתיות-מדינות רבות הכירו בכך שלאי, בעשורים האחרונים

ממדיניות ממשלתית כוללת , ות שונות ברחבי העולםבוצעו התערבוי, בשל כך. ותעסוקתיות ניכרות

  .פעמיות בודדות-שוויון בבריאות ועד להתערבויות חד-ותכניות לאומיות לטיפול באי

  

נכונות לפעול לצמצומו , שוויון בבריאות-הנמצאות בשלבים שונים של הכרה בקיום אי, מדיניות שונות

קשת " פיתחה מודל שלבים המכונה Whitehead, כפי שנמסר בדוח המלא. ולעבור תהליך שינוי

ממשיך בקבלת , המתחיל במודעות לבעיה, )Whiteahead, 1998(" שוויון בבריאות-הפעולות על אי

מומחים . למדיניות לאומית כוללת ותכניות פעולה, ומגיע לבסוף, אחריות לפעולות עם מוקד מקומי

ואשר על כן מקדמת פיתוח ,  פוליטיתרבים מאמינים כי ללא קיום מדיניות לאומית בעלת תמיכה

שוויון בבריאות יכולות להיות -פעולות לקידום אי, השוויון-מדיניות ותכניות שמטרתן צמצום אי

  .מוגבלות ואקראיות

  

נסכם תחילה את האסטרטגיות הלאומיות ואת תכניות הפעולה הננקטות במספר , בסעיפים הבאים

  .סוגים של תכניות התערבות ברמת השדהולאחר מכן נדון במספר , מדינות מערביות

  

   אסטרטגיות לאומיות ותכניות פעולה4.6.2
. השוויון בבריאות-מספר מדינות פיתחו אסטרטגיות לאומיות כוללניות ותכניות פעולה לצמצום אי

  . בהולנד ובארצות הברית, בשבדיה, בפרק זה נסכם היבטים חשובים של הגישות הננקטות בבריטניה

  

  בריטניה

- התמודדות עם אי"המסמך המרכזי . ראה כי לבריטניה יש האסטרטגיה המפותחת והמפורטת ביותרנ

 בידי משרד הבריאות הבריטי ובתמיכת ראש 2003ראה אור בשנת " תכנית פעולה: השוויון בבריאות

המוצגת המדיניות . ראש הממשלה התחיל את תהליך התכנון שהניב את המסמך, למעשה. הממשלה

 Blackהחל מפרסום דוח , השוויון בבריאות בבריטניה- פרי עשורים של דיון ציבורי על איהיאבמסמך 
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מעל , אולם. השוויון בבריאות בבריטניה- אשר היווה נקודת מפנה בכך שתיעד את מידת אי1980בשנת 

 עד שהבשילו התנאים הפוליטיים והחברתיים ליוזמות גדולות Blackעשרים שנה עברו מפרסום דוח 

  .השוויון בבריאות-י אילגב

  

בשני הבאים לידי ביטוי שוויון -מסמך המדיניות הבריטי קובע בבירור יעדים כמותיים לצמצום אי

האסטרטגיה . 10%-הפערים בבמטרה לצמצם את  - תוחלת חיים ותמותת תינוקות -מדדים עיקריים 

ים בתחום בריאות של גופ, להשגת מטרות אלה כוללת קריאה לפעולה מצדם של מערכת הבריאות

. פעולות אלה מפורטות לפרטי פרטים, ובכמה מקרים, הציבור ושל המערכת החברתית הרחבה

פעילות גופנית , עישון, לדוגמה(על משרד הבריאות ברבים מן התחומים  מוטל התפקיד הראשי 

, חינוך, יביטוח לאומ: כגון,  ההובלה מוטלת על משרדים אחרים-אחרים תחומים וב, ) ונגישות טיפול

  ).ילדים עניים ודיור הולם, לדוגמה(שיכון /תעסוקה או דיור

  

, כגון(ופעולות ספציפיות ) עידוד צחצוח שיניים באזורים מעוטי הכנסה, כגון(רשימת אתגרים מקיפה 

' שהוטלו על משרד הבריאות מופיעים ברשימה מס) שדרוג מרפאות ראשוניות באזורים מעוטי הכנסה

ט להקמת מרכזים " מיליון ליש150, לדוגמה(הוקצו משאבים באופן ספציפי , בחלק מהמקרים. 1

  ).לבריאות הנפש באזורים מעוטי הכנסה

  

. ואזורים רבים עשו זאת, הממשל האזורי נדרש לפתח תכניות פעולה בהתאם לאסטרטגיה הלאומית

המקומיים שצריכים  נוטים להיות ספציפיים בנוגע לצעדים שיש לנקוט ולשותפים התכניות האזוריות

  .להיות מעורבים

  

ידי -בליווי דוחות שהוגשו על,  מדדים מובילים12האסטרטגיה של בריטניה קוראת לתהליך מבוקר על 

דוח המצב הכולל הראשון פורסם בשנת . משרד הבריאות לוועדת המשנה של השרים הבכירים ביותר

  .שנתיים לאחר תחילת מימוש תכנית הפעולה, 2005

  

נקראים לקחת תפקיד מרכזי בקידום התנהגויות בריאות ) general practitioners( הכלליים הרופאים

מצפים מההתאגדויות לרפואה ראשונית של שירות הבריאות , יתר על כן. ובהפחתת סיכוני הבריאות

להוביל ברמה המקומית את ) המאגדות רבים מהרופאים הראשוניים העובדים באותו אזור(הלאומי 

עוד מצופה מהם . השוויון בבריאות-עבודה בשירות הבריאות הלאומי בתחום צמצום איקידום ה

עם הרשויות המקומיות ועם שותפים אחרים כדי לנקוט צעדים , לעבוד בצמוד עם גופי בריאות הציבור

: כגון, בשירותי בריאות ובתחומים הנמצאים בהגדרה הרחבה יותר, בתחום בריאות הציבור והמניעה

  .בורה וחינוךתח, דיור



 16

 

התמודדות עם"הפעולות הספציפיות שמערכת הבריאות נקראה לנקוט בתכנית הבריטית : 1רשימה 
  "תכנית פעולה: השוויון בבריאות-אי

  שיפור מעקב טרום לידה לנשים מעוטות הכנסה .1

 הגדלת שיעורי ההנקה בקרב נשים מעוטות הכנסה .2
 ןהובלת הרפורמה בתכנית הרווחה בתחום המזו .3
 קידום צחצוח שיניים באזורים של מעוטי הכנסה .4
 מקצועיים להעצמת הורים ולחיזוק המיומנויות שלהם-השתתפות בצוותים רב .5
 שיפור החינוך לבריאות בבתי הספר .6
 תרומה למאמצים לשיפור הבריאות בבתי הסוהר ובקרב חסרי בית .7
 שיפור שירותי הבריאות למוגבלים וכדומה .8
 מניעה וסיוע: ום ההיריון בגיל הנעוריםעבודה עם משרד החינוך בתח .9

-בפעילות גופנית ובמניעת תאונות באזורים במעמד סוציו, בתזונה משופרת, השקעה בהפסקת עישון .10
 אקונומי נמוך

 אקונומי נמוך-שיפור מרפאות לרפואה ראשונית באזורים במעמד סוציו .11
 אקונומי נמוך-סוציוטיפול בסמים באזורים בעלי מעמד /שיפור הנגישות של תכניות מניעה .12
 נקיטת צעדים להפחתת סטיגמה של פנייה לשירותי בריאות הנפש .13
 התאמת משאבים לצרכים בעת הקצאת משאבים להתאגדויות לרפואה ראשונית .14
 ידי התאגדויות לרפואה ראשונית-הפניית עיקר המשאבים לבעלי הצרכים הרבים ביותר על .15
השוויון -שבקרבם מתרכז רוב אי, רוניים וחולי סרטןובמיוחד בקרב חולי לב כ, מתן דגש יתר למניעה .16

 בבריאות
 קביעת יעדים ברורים לשיפור השוויון בכל הרמות והיחידות של מערכת הבריאות .17

  דוגמאות להקצאה תקציבית

מענה לצורכי בריאות הנפש של ילדים באמצעות הקמת שירותים כוללניים לבריאות הנפש לילד ולמתבגר  .1
 .ט לשלוש השנים הבאות" מיליון ליש250עם תוספת של , משרד הבריאות: מבצע. 2006בכל האזורים עד 

 באמצעות הקמת צוותים להתערבות מוקדמת 2004הטיפול בפסיכוזה לשלושה חודשים עד -קיצור משך אי .2
משרד : מבצע. והספקת תמיכה בשלוש השנים הראשונות לכל הצעירים שחוו אפיזודה של פסיכוזה

 .הבריאות
רכי שפה למבקשי מקלט מדיני ולפליטים באמצעות פיתוח קו מידע על בריאות בשפות עיקריות מענה לצו .3

. 2003 באינטרנט עד NHS Directועריכת מחקר ארצי על דגמים של אספקת שירותי תרגום לאתר הפניות 
 .משרד הבריאות: מבצע

בתי ספר "ת בתכניות שיפור ההקשר החברתי והבריאותי של חיי תלמידי בית הספר באמצעות התמקדו .4
 מיליון 4.7בעלות של ; משרד הבריאות ומשרד החינוך: מבצעים. על הקהילות המקופחות ביותר" בריאים

 .2003/4- ט ב"ליש
במיוחד בשכונות מצוקה בערים גדולות ובאזורים עירוניים באמצעות , שיפור מרפאות הרפואה הראשונית .5

 500 מרפאות של רופאי משפחה והקמת 3,000חלפת ט לשיפוץ או לה"תכנית בעלות של מיליארד ליש
 .משרד הבריאות: מבצע. 2004שירותיים עד - מרכזים רב

שיפור נגישות שירותים לחולי סרטן באמצעות טיפול בכל חולי הסרטן תוך חודש מהאבחון ותוך חודשיים  .6
 .ט" מיליון ליש570בעלות נוספת של , משרד הבריאות: מבצע. 2005מהפניה דחופה עד 

  

  



 17

  

  שבדיה

ידי - על2003הוגש בשנת , "המטרות הלאומית של בריאות הציבור בשבדיה", המסמך השבדי המרכזי

). שהיה גם היוזם של תהליך התכנון(לבריאות הציבור ואושר בפרלמנט השבדי השבדי המכון הלאומי 

חס אך ורק מסמך המדיניות השבדי אינו מתיי, )ובניגוד למסמך המדיניות הבריטי(כשמו כן הוא 

השוויון הוצג כרכיב מרכזי בפעולה הרחבה לקידום -צמצום אי, אלא, השוויון בבריאות-לצמצום אי

השוויון קיבלו את התמיכה -המאמצים בשבדיה לצמצום אי, בדומה לבריטניה. בריאות הציבור

  .יםופיתוח התכנית מנוהל בשיתוף עם פוליטיקאים מוביל, הפוליטית של הדרגים הגבוהים ביותר

  

הוא מתמקד בתפקיד . 2במונחים כמותיים,  יעדים עיקריים בבריאות הציבור11המסמך מגדיר 

. השגת מטרות אלהכצעד ל -צמצום ממדי העוני ועוד ,  חינוך משופר-המערכת החברתית הרחבה 

לחיי עבודה בריאים ולסביבות ומוצרים בריאים , המסמך קורא לביטחון כלכלי וחברתי, לדוגמה

אבל היא פחות מדגישה , התכנית השבדית קוראת ליוזמות שונות בתחום בריאות הציבור. םובטוחי

 המטרות 11רק אחת מתוך (השוויון בבריאות -את מה שהמערכת הרפואית צריכה לעשות לצמצום אי

הדוח כולל מספר המלצות קונקרטיות לפעולה במערכת ). באופן ספציפי למערכת הרפואיתנוגעות 

דוחות התקדמות תקופתיים יוכנו . ים מהמועצות המחוזיות שיפעלו לקידום המטרותמצפ. הבריאות

  .בעבור הפרלמנט השבדי לגבי הפעולות וההשגים הן ברמת הארצית והן ברמה המקומית

  

  הולנד

ידי - על2001פורסמה בשנת " אקונומי בבריאות-שוויון סוציו-התכנית ההולנדית הלאומית על אי"

, בדומה למסמך הבריטי). שוויון בבריאות-על אי(ית המחקר הלאומית השנייה ועדת ההיגוי של תכנ

ידי -היא נובעת משני מחקרים שבוצעו על. מדובר במדיניות שוויון בבריאות העומדת בפני עצמה

השוויון בבריאות ואת מקורותיו והשני בחן את האפקטיביות של -האחד בחן את מידת אי: הממשלה

המסמך ההולנדי משרטט את , שבדימסמך הבריטי וללמסמך הבדומה . תכניות התערבות שונות

  .שוויון בבריאות בתמיכת הדרגים הבכירים בממשל-המטרות העיקריות לגבי אי

  

 מטרות כאלה המכסות 26הוגדרו . מסמך המדיניות ההולנדי עושה שימוש נרחב במטרות כמותיות

-המסמך קורא לצמצום אי. ופעילות גופניתעישון , תוחלת חיים, תמותת תינוקות: כגון, נושאים

כמו במקרה של . וככזה הוא יותר שאפתני מאשר המסמך הבריטי, 25%-השוויון בנושאים חשובים ב

בהולנד למלא מצפים הן ממערכת הבריאות והן מהמערכת החברתית הרחבה יותר , המסמך הבריטי

נדי הוא פחות ספציפי מאשר המסמך המסמך ההול, אולם. שוויון בבריאות-תפקיד מרכזי בצמצום אי

המסמך ההולנדי מאיר . הבריטי במונחים של הפעולות הספציפיות שיש לקדם ומי האחראי לקידומן

. השוויון בבריאות-את הצורך ביותר מחקר על האפקטיביות של תכניות ההתערבות לצמצום אי

                                                   
 מטרות כמותיות בתחום בריאות 19המועצה הלאומית השבדית לבריאות הציבור הגישה , 2000בשנת  2

יותר ,  שוניםהעומדים בתנאיםאלה מתייחסות לממוצע האוכלוסייה או לאחוז מהאוכלוסייה ; הציבור
 .מאשר להבדלים בין קבוצות אוכלוסייה
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עישון לצרכים של קבוצות לצורך להתאים פעולות לקידום בריאות בתחומי תזונה והמסמך מתייחס 

  .אקונומי נמוך יותר ולשפר את תנאי העבודה הפיזיים-במעמד סוציו

  ארצות הברית 

שוויון בבריאות על רקע גזעי או -הצהיר נשיא ארצות הברית שאין לקבל את קיומו של אי, 1998בשנת 

 יוזמה -האחד , יםהצהרה זו הולידה שני מאמצים גדול. אתני וקרא ליוזמות חדשות גדולות לחיסולו

  . תוספת גדולה לפעולות הממשל הקיימות-והאחר , חדשה מטעם הממשלה ובביצוע גוף עצמאי

  

להכין ) של האקדמיה הלאומית (Institute of Medicine -הקונגרס מינה את המכון לרפואה , 1999בשנת 

 היה ייחודי משני ראוי לציין כי המינוי הזה. גזעית בשירותי הבריאות/דוח על השונות האתנית

מצב ביטוחי , חינוך, ולא לפערים עקב הכנסה(אתניות /התמקדות בפערים הקשורים לגזע: טעמים

בניגוד לתפקיד תכניות התערבות בבריאות הציבור (והתמקדות כמעט בלעדית בטיפול רפואי , )ועוד

ובת המכון תג). ושינויים חברתיים רחבים יותר שיכולים לצמצם את ההבדלים במצב הבריאות

לרפואה כללה בהתאם המלצות ספציפיות על הצעדים שמערכת הבריאות צריכה לנקוט לצמצום 

: שוויוני-טיפול לא" בדוח שכותרתו 2002אלה פורסמו בשנת ). 2ראו רשימה (הפערים בטיפול הרפואי 

  ".התמודדות עם פערים גזעיים ואתניים בבריאות

  

מניעת פיצול תכניות , לדוגמה(ון במערכת הבריאות רבות מן ההמלצות הופנו לאחראיים לתכנ

יישום תכניות , לדוגמה(ואילו אחרות הופנו לרופאים עצמם , )אקונומיות-הבריאות לפי קבוצות סוציו

ידי הממשל -המלצות אלה לא אומצו באופן רשמי על). לחינוך מטופלים בעלות הלימה תרבותית

לדווח מדי תקופה ) DHHS(אות והשירותים האישיים אבל הקונגרס הטיל על משרד הברי, האמריקני

 המרומזת בהצהרת -המטרה הסמויה , בעוד שלא נקבעו במפורש מטרות כמותיות. על ההתקדמות

  . הייתה לתעל לגמרי את הפערים בבריאות-הנשיא 

  

שבו משרד , )Healthy People" (עם בריא"ההצהרה של קלינטון השפיעה גם על פרויקט האמריקני 

" 2000עם בריא "בעוד ש. ריאות של ארצות הברית קובע מדי עשר שנים יעדי בריאות לאומה כולההב

. קרא לחסל אותו לחלוטין) 2000שפורסם בשנת " (2010עם בריא ", השוויון בבריאות-קרא לצמצום אי

ות אלא עוסק ביעדים לבריא,  עוסק בשוויון בלבדינוהמסמך א, ראוי להדגיש שכמו במקרה של שבדיה

מעלה האמריקני המסמך , לכן. השוויון-למטרות הקשורות לאיניתן תפקיד משמעותי  שבהם ,הציבור

להעלים את הפערים ) 2(; להגביר את השוויון ואת תוחלת החיים) 1: (רק שתי מטרות כוללניות

  .בבריאות

  

ות למצב המתייחס( מטרות כמותיות 400-הוא מסמך מקיף ומפורט המציג יותר מ" 2010עם בריא "

ועשרה מדדים ) להתנהגות בריאות ולסיכוני בריאות או לתכניות התערבות בבריאות, הבריאות

, הכנסה, השוויון בהקשר של גזע-המסמך קורא לחסל לחלוטין את אי, לגבי כל אחד מאלה. ראשיים

  .ניתנת להשגה- מטרה שאפתנית מאוד וככל הנראה בלתי-חינוך וגורמים אחרים עיקריים 

  

מעניק תשומת לב לא מבוטלת " 2010אנשים בריאים ", ן לגבי הדרכים להשגת מטרות אלהבדיו

ותשומת לב מעטה יחסית למערכת החברתית הרחבה , למדדים של טיפול רפואי ושל בריאות הציבור
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. השוויון-המסמך מתייחס לפעולות ספציפיות רבות שעל מערכת הבריאות לעשות לצמצום אי. יותר

הגדלת שיעור הילדים : לדוגמה(לה מוצגות כמטרות כמותיות בזכות עצמן מקצת פעולות א

  והמתבגרים בעלי הכנסה נמוכה המקבלים טיפולי מניעה כלשהם לשיניים במהלך השנה האחרונה 

שיש פעולות להמטרות הכמותיות מתייחסות למדדי מצב הבריאות ו, במקרים אחרים). 57%- ל20%-מ

  .פשריים להשגת יעדי מצב בריאות אלהמוצגות כמנגנונים אה, לנקוט

  

וכיום כמחציתן , משלהן" 2010עם בריא "בארצות הברית קיבלו עידוד לפתח תכניות אחדות מדינות 

  .עשו זאת

  

ודוחות ביניים מלאים מוגשים לקונגרס מדי חמש , ההתקדמות בכל המטרות מבוקרת באופן שוטף

קיימים נתונים זמינים על רבות מהמטרות ברמת אך , ברמה הלאומיתאמנם בקרה זו מתמקדת . שנים

  .המדינה

  

בהמלצת, אסטרטגיות מערכתיות לצמצום הפערים הגזעיים והאתניים בטיפול הרפואי: 2רשימה 
  " שוויוני-טיפול לא"המכון לרפואה בארצות הברית בדוח 

 בתקנות ובמדיניות, תכניות התערבות בחוק .1

 אקונומיות- קבוצות סוציוהימנעות מפיצול תכניות הבריאות לפי   .א
 מטפל בתכניות הבריאות במימון ציבורי-חיזוק היציבות של יחסי מטופל  .ב
 ייצוג במקצועות הבריאות-הגדלת שיעור בני המיעוטים עם תת  .ג
 בתכניות בריאות במימון ציבורי) חקיקה(הפעלת הגנות על תכניות טיפול   .ד
 אכיפת זכויות האזרח בשירותי בריאות  .ה

  מערכת הבריאותתכניות התערבות של .2

 קידום העקיבות והשוויון באמצעות הנחיות המבוססות על עובדות  .א
 מערכת תשלומים מובנית להגברת הזמינות של השירותים למיעוטים  .ב
חיזוק התקשורת והאמון בין המטפל למטופל באמצעות תמריצים כספיים לפרקטיקה המפחיתה   .ג

 חסמים ועידוד פרקטיקה המבוססת על עובדות
 וש בשירותי תרגום  בקהילות הזקוקות לכךתמיכה בשימ  .ד
 תמיכה בשימוש בעובדי בריאות קהילתיים  .ה
 מקצועיים -יישום טיפול ומניעה באמצעות צוותים רב   .ו
 )כולל שימוש בטכנולוגיות חדשות(הפעלת תכניות לחינוך חולים עם הלימה תרבותית   .ז

 תרבותי במקצועות הבריאות-חינוך בין .3

 איסוף נתונים ובקרה .4
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  ר הדמיון וההבדליםעיק

, בהולנד ובארצות הברית, בשבדיה, השוויון בבריאות בבריטניה-המאמצים הלאומיים לצמצום אי

מבוצעים בתמיכה הם , ומלבד דוחות המכון לרפואה, כולם מבוצעים בעידודם של מנהיגי הממשלים

  .הם גם חולקים מחויבות לבקרה מתמשכת. ממשלותרשמית של ה

  

במידה שהם מתמקדים במערכת הבריאות ובמידה שהם , בראש ובראשונה,  מזההמאמצים נבדלים זה

בארצות . יכולה לבצע/מספקים המלצות ספציפיות לגבי הפעולות שמערכת שירותי הבריאות צריכה

ואילו בשבדיה , מתמקדים יותר מכולם במערכת הרפואית) במיוחד דוחות המכון לרפואה(הברית 

  .החברתית הרחבה יותרמתמקדים יותר מכולן במערכת 

  

השוויון בבריאות -הבדלים נוספים הם גם במידה שהמדינות קובעות מטרות כמותיות לצמצום אי

 המטרות 11שבחרה לא לכלול מטרות כמותיות ברשימת , שבדיה. ובמידת השאפתנות של מטרות אלה

אה להעלמת כל ואילו בקצה השני נמצאת ארצות הברית שקר, נמצאת בקצה האחד, בבריאות הציבור

  .הפערים במספר גדול של אמצעים כמותיים

  

השוויון בבריאות משובצות במימוש -נראים הבדלים במידה שהאסטרטגיות לצמצום אי, לבסוף

והשבדי שותפים ") עם בריא("המסמכים הרשמיים האמריקני , כאן. מטרות הבריאות הרחבות יותר

 לרפואה האמריקני מייחדים את הדברים בריטניה ודוח המכון, והולנד, "המשובצת"לגישה 

  .לאסטרטגיות שוויון

  

   ייזום תכניות4.6.3
סינון , מניעה, תרבות מן היוזמות לתכניות במדינות ברחבי העולם כוללות קידום התנהגויות בריאֹו

היוזמות כוללות פעמים רבות מאמצי יישוג . לאיתור מוקדם של מחלות או טיפול במחלות כרוניות

או תכניות עם מטרות מיוחדות בקרב אוכלוסיות בסיכון או אוכלוסיות שאינן מקבלות /ומיוחדים 

שהוכחה , השוויון בבריאות- מוצגות תכניות התערבות ברמת השדה לצמצום אי1 לוחב. שירות מספק

רבות מן הבעיות שהן . אשר נלקחו מתוך סקירת ספרות שיטתית שנערכה לאחרונה, יעילותן

  .ל"וקיים אפוא פוטנציאל באימוץ תכניות התערבות מחו, יימות בישראלמתייחסות אליהן ק

  

  :שוויון-תכניות ההתערבות שפותחו במדינות אחרות מכוונות למקורות שונים של אי

 מספיקים לטיפול באוכלוסיות פגיעות-הקצאה של משאבים בלתי 
 היעדר כיסוי ביטוחי אוניברסלי לבריאות 
 ערכת ביטוח בריאות ממלכתיחסמים כספיים לטיפול במסגרת מ 
 חסמים גאוגרפיים לקבלת שירותי בריאות 
 חוסר רגישות תרבותית באספקת שירותי בריאות 
 בעיות בריאות הנפוצות בקרב העניים 
 שונות באיכות הקלינית 
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  אקונומי נמוך- המיועדות לקבוצות במעמד סוציו,ניתוח תכניות התערבות שיעילותן הוכחה :1לוח 

 Outgo  יישוג  אוכלוסיית יעד  מטרה  נושא הבריאות

חינוך 
לשינוי 

  בהתנהגות

ייעוץ 
לגבי 

טיפול 
  אחר  עצמי

  מניעת זיהום  שחפת
-קבוצות במעמד סוציו

  תקנות          אקונומי נמוך

  ניטור  ממוגרפיה
- נשים במעמד סוציו

          X  אקונומי נמוך

  ניטור  סרטן
-וייטנאמים במעמד סוציו

         X  אקונומי נמוך

  איזון  אסתמה
-קבוצות במעמד סוציו

    X       אקונומי נמוך

  קידום בריאות  הנקה
- נשים במעמד סוציו

      X     אקונומי נמוך

סרטן צוואר 
  ניטור  הרחם

- נשים במעמד סוציו
         X  אקונומי נמוך

  קידום הפסקה  עישון פאסיבי
-אמהות במעמד סוציו

    X  X     אקונומי נמוך

  קידום בריאות  הנקה
-ונשים הרות במעמד סוצי

      X     אקונומי נמוך

תוצאי בריאות 
  קידום בריאות  אם וילד

-נשים הרות במעמד סוציו
        X   אקונומי נמוך

סרטן השד 
         X   לא תקיןPAPמשטח   ניטור  וצוואר הרחם

  לא ידוע -מניעה   גישה לטיפול
-קבוצות במעמד סוציו

        X X  אקונומי נמוך

         חסרי בית  בחדר מיון  גישה לטיפול
ת הסדר
  ביטוח

  איזון  יתר לחץ דם
אמריקניים בשכונות -אפרו

    X  X  X   מצוקה

  קידום בריאות  ניסיון להרות

- נשים במעמד סוציו
אקונומי נמוך במרפאות 

      X     לתכנון המשפחה

  מניעה שלישונית  לידה מוקדמת
- נשים במעמד סוציו

      X     אקונומי נמוך ובסיכון גבוה

- התנהגות בלתי
        X   מתבגרים והוריהם  ותקידום בריא  חברתית

  גישה לטיפול
קידום בריאות 

         בוגרים מבוגרים  וניטור
מרפאה 
  חדשה

התעללות 
  קידום הפסקה  חומרית

נשים הרות מכורות 
      X     להרואין
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  הקצאת משאבים

ובראשן , מדינות אחדות. מספר תכניות התערבות נועדו לנתב יותר משאבים לאוכלוסיות פגיעות

בחלק מהמקרים , טו צעדים דרמטיים להעברת משאבים לאזורים מעוטי הכנסהנק, בריטניה

באמצעות ריכוז שירותי בריאות הציבור ושירותים אחרים שהממשלה מספקת ישירות באזורים 

הביאו , כגון בלגיה וגרמניה, מדינות אחרות עם מערכת ביטוח בריאות. שבהם היה הצורך הרב ביותר

קונומי של הפרט בעת הקצאת משאבים למבטחים או לאזורים א-בחשבון את המעמד הסוציו

  .גאוגרפיים

  

  תכניות ייעודיות

מומחים רבים וקובעי מדיניות העלו צורך במדיניות ובפעולות כדי לתת מענה לצרכים של הצעירים 

מוסכם כי כל מדינה צריכה . מיעוטים וקבוצות אתניות ואנשים עם מוגבלויות, נשים, מאוד ושל זקנים

זהות את הקבוצות באוכלוסייה שלה הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר ואת בעיות הבריאות הקשות ל

בקבוצות בבריאות השוויון -דוגמאות לתכניות ייעודיות שפותחו לפתרון בעיית אי. ביותר בקרבן

  .אסייתים והיספאנים, אמריקניים-מסוימות הן אלה שיושמו בארצות הברית לקבוצות של אפרו

  

  ריאות ומניעת מחלותקידום ב

העוסקות בבעיות בריאות , תכניות אוניברסאליות לכלל האוכלוסייה, בנוסף לתכניות הייעודיות

. השוויון בבריאות-יכולות גם הן לתרום לצמצום אי, המשמעותיות במיוחד באוכלוסיות פגיעות

ות ומשאבים לקידום ידי מתן קדימ-שוויון בבריאות על-ציינו מומחים שניתן לצמצם אי, כתוצאה מכך

הכוללת פעולות המשפיעות על הפרט , מניעה ראשונית. הרציונאל לכך ברור. בריאות ולמניעת מחלות

לעתים קרובות מאוד אינה מהווה חלק אינטגראלי בהתנהגות המקובלת באוכלוסיות בסיכון , הבריא

ניעה כגון פעילות גופנית או באשר להתנהגויות סיכון כגון עישון או פעולות מ. גבוה חברתית ותרבותית

קבוצות אוכלוסייה אלה פעמים רבות אינן מקבלות מסרים הולמים לגבי קידום , הרגלי תזונה נבונה

יש לציין כי תכניות המכוונות לכלל האוכלוסייה באופן , עם זאת. הבריאות בדרך המתאימה להם

, יתר על כן. נומי גבוה יאמצו אותןאקו-השוויון אם קבוצות במעמד סוציו-שווה יכולות להגביר את אי

) תרבותית-החברתית(יש לשקול קבלה האפשרית של פעולות לאבחון מוקדם במסגרת התפיסה 

זילנד -קנדה וניו, שבדיה, הולנד. הכוללת של הסיבות למחלות הרווחות בקבוצות אוכלוסייה שונות

  .ואחרות נקטו צעדים משמעותיים בכיוון זה

  

  הלימה תרבותית

השוויון תלויה בהפניית תשומת לב שונה -כי היכולת של תכניות אוניברסאליות לצמצום אינראה 

. השוויון בבריאות-התוצאה יכולה להיות דווקא הגברת אי, אחרת; לרמות שונות של צרכים ושל הבנה

תכניות כאלה צריכות לכלול הקפדה על התאמה תרבותית של שירותי בריאות ויותר כשירות תרבותית 

)cultural competence(מצד אנשי המקצוע המטפלים .  

  

הולכת וגוברת המודעות לרלוונטיות של הבדלים באיכות הקלינית בעת מתן טיפול לקבוצות 

מודגשת השונות " שוויוני-טיפול בלתי"בפרסום של המכון לרפואה בארצות הברית . אוכלוסייה

 והאחריות ה להן גישה לשירותי בריאותבאיכות הטיפול הניתן לקבוצות תרבותיות ואתניות שהיית
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שירותי הבריאות ואנשי המקצוע להבטיח איכות טיפול שווה ללא קשר לרקע התרבותי והחברתי של 

  .של המטופלים

  

לאומיים -הגברת הרגישות התרבותית בשירותי הבריאות היא דגש חדש יחסית במאמצים הבין

. נושא זה קיבל תשומת לב מעטה) ר שנים בלבדלפני עש(עד לאחרונה . שוויון בבריאות-לצמצום אי

אקונומי נמוך ובקבוצות אתניות -מאמצים בתחום זה מתמקדים באוכלוסיות במעמד סוציו, כיום

תושבי , אפריקניים, אסיאתיים(בבריטניה , )אסיאתיים והיספאניים(ובמהגרים בארצות הברית 

  ). ינים'האבוריג(ואוסטרליה ) מאוריתהאוכלוסייה ה(זילנד -ניו, )טורקים(גרמניה , )הקריביים

  

אין פירושה אך ורק הכרה בצרכים " כשירות תרבותית"הכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות ל

נדרשת הקניה של הבנת האופן שהרקע . השונים של אוכלוסיות שונות או בצורך בשירותי תרגום

כמו גם על מידת הכרתם , םהתרבותי או הדתי משפיע על תפיסת הבריאות והמחלה של אנשים שוני

ניתן להשיג זאת . אם באמצעות מניעה ואם באמצעות טיפול, באפשרות לשנות את מהלך המחלה

כפי שכבר , )שירות-בתקופת ההתמחות ותוך, בזמן הלימודים(באמצעות תכנון הכשרות בכל הרמות 

תת מענה לצורכי בהן הוקנו מיומנויות לאנשי מקצוע הדרושות להם כדי ל, יושם במספר מדינות

על מוסדות הבריאות לאמץ מדיניות ותכניות שיסייעו להם להפוך לספקי , עם זאת. אוכלוסיות פגיעות

  .שירותי בריאות בעלי כשירות תרבותית

  

רכיבים שיש להביא בחשבון בעת פיתוח תכנית פעולה ישראלית . 5
  השוויון בבריאות-לצמצום אי

, לפעולה שעלו מהסקר בקרב אנשי מקצוע ישראליים מוביליםבחלק זה מוצגים הרעיונות העיקריים 

נמצאה עקיבות רבה ברעיונות שעלו , ככלל. לאומי-מסקירת הספרות המקצועית ומניתוח הניסיון הבין

  .ממקורות אלה

  

המחקר מראה טווח רחב של נושאים בתחומים שונים . המקורות משלימים אחד את השני, יתר על כן

השוויון בבריאות ומצביע על הרעיונות והכיוונים הכלליים שסביר -צמצם את אישיש בהם פוטנציאל ל

המרואיינים בדרך כלל לא הרחיבו לגבי פרטים , אולם. שיקבלו את תמיכת המנהיגים הישראליים

לאומי מספק דוגמאות קונקרטיות להוצאת הרעיונות -הניסיון הבין. מעשיים ולגבי תכניות קונקרטיות

כיוונים ודוגמאות אלה . ורבות מדוגמאות אלה רלוונטיות לישראל, ן הכוח אל הפועלהכלליים האלה מ

אלה הננקטים בידי , אלה הננקטים בידי מערכת הבריאות לבדה: קשורים לשלושה אפני פעולה

ופעולות משותפות למערכת הבריאות ולמערכות ) כגון חינוך וסביבה(מערכות שיש להן קשר לנושא 

  .אחרות

  

תכניות . ב; התגייסות לפעולה. א: וג את הכיוונים העולים מהמחקר לשתי קטגוריותניתן לסו

מתכננים , הם מוצגים כרעיונות לשיקול דעתם של קובעי המדיניות בישראל. התערבות ספציפיות

  . הן בתוך מערכת הבריאות והן מחוצה לה, והאחראיים על בריאות האוכלוסייה
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ב לסכם בקצרה את ההתייחסות של המרואיינים בסקר ושל הספרות חשו, לפני סקירת הכיוונים הללו

, או כל מדינה אחרת, מדוע צריכה ישראל. א: לאומית לשני נושאים עיקריים הקשורים ביניהם-הבין

כיצד יש לשקול מתן עדיפות . ב? השוויון בבריאות במקום גבוה בסדר העדיפויות-לקבוע את צמצום אי

  ?חרים שעמם מתמודדת החברה הישראליתזו לעומת נושאים חשובים א

  

-המרואיינים חשבו שאי. לאומית מספקים תשובות לשאלות אלה-הן המרואיינים והן הספרות הבין

השוויון בבריאות מהווה איום על הסולידאריות החברתית ועמדו על הצורך בו לשמירת הרקמה 

שוויון בבריאות יש מחיר - לאי,בנוסף למחיר האנושי של תמותה ותחלואהיש לציין כי . החברתית

, אבדן ימי עבודה, בשל עלויות הטיפול הרפואי שניתן למנוע,  לחברה כולהמשמעותי ביותרכלכלי 

השוויון בבריאות מקום חשוב -אלה מקנים לאי. והפסדים לכלכלה ולחברה בשל תמותה בטרם עת

  .  במיוחד בישראל, בסדר היום של חברות בכל מקום

  

  פעולה התגייסות ל5.1
השוויון ובשאלה כיצד להתגייס - בשאלה על מי יש להטיל את האחריות לצמצום איעוסקחלק זה 

  .לתרגום אחריות זו לכדי פעולה

  

  השוויון בבריאות- מתן עדיפות גבוהה יותר לצמצום אי5.1.1
 ביטאו את התפיסה לפיה יש לתת - הן בתוך מערכת הבריאות והן מחוצה לה -רוב המרואיינים 

, נכון להיום. שוויון בבריאות הן בתוך מערכת הבריאות והן מחוצה לה-יפות גבוהה לצמצום איעד

במונחים של , השוויון בבריאות-הם הביעו חשש מפני המחיר של אי. היא אינה עושה זאת, לדבריהם

ושל ) הוצאות על בריאות ואבדן ימי עבודה(של כלכלה , )תחלואה ותמותה(בריאות האוכלוסייה 

מדגים את , בפרט בבריטניה, הניסיון במדינות אחרות). תחושת הסולידריות(קם החברתי המר

ומצביע על הדרך , השוויון בסדר העדיפויות שלה-האפשרות שמדינה תשנה את מיקום צמצום אי

לאומי מבליט את התפקיד המכריע שיש ליוזמת פוליטיקאים -הניסיון הבין, לדוגמה. לעשות שינוי כזה

  .וכן לתמיכתם ולמעורבותם בפעולה לצמצומו, ירים בהעלאת הנושאבדרגים בכ

  

תוך , השוויון בבריאות- מתן תפקיד מרכזי למערכת הבריאות במאמצים לצמצום אי5.1.2
רווחה , תעסוקה, דיור, חינוך: כגון(הקפדה על כך שמערכות חברתיות קשורות 

  אף הן ינקטו צעדים לקידום מטרה זו) תחבורהו
-רואיינים בסקר ביטאו את התפיסה שלמערכת הבריאות יש יכולת להביא לצמצום איכמעט כל המ

המשיבים ציינו לעתים קרובות שרבות מתכניות , בו בזמן. השוויון בבריאות והאחריות לעשות זאת

המרואיינים . של מערכות חברתיות אחרות" תחום השיפוט"ההתערבות המרכזיות משתייכות ל

שוויון בבריאות הוא -היות שמקורם של חלק מהגורמים העיקריים לאי, הדגישו את חשיבות הדבר

 חיזוק מהספרות המקצועית והיא אומצה ברבות מהמדינות גישה כפולה זו מקבלת. במערכות אלה

רעיונות קונקרטיים לגבי תרומתן האפשרית של . השוויון-העושות מאמצים גדולים לצמצום אי

לגבי תרומה אפשרית . מתוך האסטרטגיות הבריטיות והשבדיותמערכות חברתיות אחרות ניתן ללקט 

הניסיון . בריטניה וארצות הברית עיבדו רעיונות קונקרטיים מועילים רבים, של מערכת הבריאות
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המרואיינים בסקר הנוכחי והספרות המקצועית מדגישים אף הם את הצורך בשיתוף , לאומי-הבין

חברתיות קשורות לצמצום התנהגויות סיכון לבריאות  מערכות לביןמערכת הבריאות בין פעולה 

  .תעסוקתיים/וסיכונים סביבתיים

  

ממשלתיים -הן גורמים בממשלה והן גורמים לא,  ציפייה שבתוך מערכת הבריאות5.1.3
  השוויון בבריאות-ינקטו יוזמה לצמצום אי

רבים ביטאו את , בו בזמן. כמעט כל המשיבים ציינו שלמשרד הבריאות יש תפקיד מנהיגותי חשוב

יש ) רופאים ואחרים, קופות חולים, בתי חולים: לדוגמה(ממשלתיים -התפיסה לפיה גם לגופים לא

לשילוב זה של הנהגת הממשלה בצד פעולה של ספקים שונים מוענקת . תלויה לפעול-אחריות בלתי

  .לאומיות-חשיבות באסטרטגיות בין

  

השוויון בבריאות בתמיכת - לצמצום אי פיתוח אסטרטגיה לאומית ותכנית פעולה5.1.4
  הדרגים הגבוהים ביותר
השוויון בבריאות נמצא באחריות לאומית הדורשת מעורבות של -כמעט כל המרואיינים גרסו שאי

השוויון בבריאות -מקצתם הביעו עניין בפיתוח תכנית לאומית כוללת לצמצום אי. בכירי הממשלה

שבדיה ובארצות הברית מראה כי מדינות יכולות לפתח ב, בהולנד, הניסיון בבריטניה. בישראל

לפחות בחלק מהמדינות . אסטרטגיות כאלה ולהניע את בכירי הממשל לתמוך באסטרטגיות אלה

. יש סימנים מעודדים לכך שאימוץ אסטרטגיות אלה יכול היה להביא לשינויים אמיתיים בשטח, הללו

תכנון שקובעי המדיניות בישראל ב סוגיות שלוש לאומי עולות-מהשונות שאפיינה את הניסיון הבין

  :להביא בחשבון בשיקוליהםצריכים 

 השוויון-מידת השאפתנות בקביעת המטרות לצמצום אי 
 השוויון לקביעת מטרות רחבות יותר בבריאות הציבור-האם לקשור את הפעולות לצמצום אי 
מקדות במערכות מידת ההתמקדות בפעולות שמערכת הבריאות צריכה לעשות ומידת ההת 

 חברתיות קשורות
  

כלל שוויון בבריאות ברמת -צמצום אי. יש להדגיש עובדה חשובה, לאומי-לאור הניסיון הבין

ויש להביא זאת בחשבון הן בעת קביעת מדיניות והן בעת תכנון מפורט , האוכלוסייה הוא תהליך ארוך

  .לפעולה

 
  השוויון בבריאות בישראל-י בהפצת מידע על המידה והאופי של ארבה השקעה 5.1.5

, השוויון בבריאות בישראל-במחקר התגלה שרוב מנהיגי מערכת הבריאות אינם מודעים להיקף של אי

שבו (עצמו המחקר , יתרה מזאת. השוויון בטיפול הרפואי-והיו מופתעים במיוחד מהנתונים על אי

 מידע כזה יכול להיות כלי חשוב הפצתמדגים כיצד ) הוצגו נתונים בפני המרואיינים בתחילת הריאיון

חיפוש אחר הצטרף להשוויון בבריאות ול-לעידוד מנהיגי מערכת הבריאות ליטול אחריות לצמצום אי

הפצת ) כגון הולנד ובריטניה(בכמה מדינות שנסקרו ; לאומי-הדבר תואם את הניסיון הבין. פתרונות

  .שוויון בבריאות- בצמצום אישוויון היוותה צעד מהותי מוקדם לגיוס תמיכה-מידע על אי
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  שוויון בבריאות- איסוף והפצת מידע על יוזמות קיימות לצמצום אי5.1.6
, השוויון בבריאות-רוב המרואיינים בסקר לא יכלו לציין יותר מיוזמות ישראליות בודדות לצמצום אי

ת מעטות בלבד המרואיינים הכירו יוזמות ספציפיו. הן בתוך הארגונים שלהם והן בארגונים אחרים

מידע על יוזמות כאלה יכול לעודד פעולה לאומי עולה כי -מסקירת הניסיון הבין. במדינות אחרות

חלקן מתמקדות , הוכנו מספר אסופות של תכניות מבטיחות, במדינות אחרות. באופן משמעותי

רחבה  אסופות אלה בהלהפיץניתן . וחלקן סוקרות תכניות בקשת של מדינות, במדינות מסוימות

קובעי מדיניות ומנהלים בכירים בישראל יכולים לשקול פיתוח דומה של אסופת , בנוסף. בישראל

 .בין אם על בסיס לאומי ובין אם בארגונים מסוימים, תוך התבססות על הניסיון הישראלי, תכניות

  .הפצה של כל מידע זמין על השלכותיהן של תכניות אלה יכול להועיל

  

תרבותיים וכלכליים של , ריאות לאסוף נתונים על מאפיינים חברתיים עידוד ספקי ב5.1.7
  החולה

להדגיש הספרות המקצועית החלה לאחרונה , אולם. בסקררבים הוזכר בידי מרואיינים לא כיוון זה 

-בניתוח הסיבות לאי, את חשיבותם של נתונים כאלה בקידום היענות לטיפול רפואי ברמת הפרט

הדבר מתייחס לאיסוף . 3ת מידע כבסיס לתכנון ולבקרה ברמה הכוללתהשוויון בריאות ובהספק

קופות (והן ברמת הגורמים השונים הפועלים בתוך מערכת הבריאות , נתונים כאלה הן ברמה הלאומית

בצפון אמריקה ובמקומות אחרים החלו לפעול , מספר מדינות במערב אירופה). בתי חולים, חולים

  .בכיוון זה

  

פשריים לשינויים קונקרטיים במערכת הבריאות במדיניות  כיוונים א5.2
  ובתכניות התערבות בשטח 

בחלק זה נסקור ארבעה סוגים עיקריים של תכניות התערבות העולים מהמחקר הנוכחי ומהניסיון 

שינויים בהקצאת משאבים , הכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות, תכניות ייעודיות: לאומי-הבין

  .ושינויים בתמריצים

  

   תכניות התערבות ייעודיות5.2.1
 לצרכים שיכולות לתת מענהיותר ממחצית המשיבים עמדו על הצורך בתכניות התערבות ייעודיות 

וכן מחלות מסוימות , מרואיינים גם הגדירו אוכלוסיות יעד עיקריות. ייחודיים של אוכלוסיות פגיעותה

טווח רחב של ). 3ראו רשימה (ערבות אלה שיש לתת להן עדיפות בתכניות הת, והתנהגויות בריאות

על שירותי מניעה , רבות מהן שמות דגש על יישוג. תחותותכניות התערבות ייעודיות יושמו במדינות מפ

הספרות המקצועית תומכת . או על בקרת מחלות כרוניות/על שינוי התנהגויות בריאות ו, רפואיים

ספרות זו מבליטה את . השוויון בבריאות-לצמצום איבתכניות התערבות ייעודיות ככלי יעיל וחסכוני 

הצורך להתמקד בבעיות הבריאות העיקריות שעמן מתמודדות אוכלוסיות פגיעות ולתכנן התערבויות 

. הדתיים והתרבותיים של אוכלוסיית היעד, החברתיים, המביאות בחשבון את המאפיינים הכלכליים

  .ים שבחנו אילו מהן הוכיחו עצמן כאפקטיביותיוזמות רבות כאלה עברו הערכה ופורסמו מאמר

                                                   
או במסגרת הרשומה , סגרת פרויקט הבריאות הלאומי למדדי איכותנושא מרכזי לישראל הוא האם במ 3

 .אקונומי-או לפי מצב סוציו/לפי לאום ו, ייאסף ויפורסם מידע לפי אזור, הרפואית הלאומית הממוחשבת



 27

, לדוגמה. תכניות התערבות ייעודיות כוללות הפעלת תכניות התערבות בשטח וכן הסדרים כספיים

מרואיינים רבים קראו לצמצם את נטל תשלומי ההשתתפות העצמית על בעלי , בהקשר הישראלי

הם חשו שהדבר חשוב במיוחד . האם במתן פטורים ואם בהצמדתם לגובה ההכנס, הכנסה נמוכה

  .בתחום שירותי המניעה

  

דוגמאות לעדיפויות בצרכים שהמרואיינים ראו צורך בהתמודדות עמם בתכניות התערבות : 3רשימה 
  ייעודיות

 .ובתוך הערים הגדולות) מרכז ופריפריה(שוויון גאוגרפי באספקת שירותים ואיכותם בכלל המדינה -אי  
אקונומי נמוך המתמודדות עם אתגרי בריאות חשובים ברורים -עמד סוציוקבוצות אוכלוסייה במ  

 )איזון סוכרת, תמותת תינוקות(
 קהילת החרדים וקהילות ערביות במסגרות הדתיות -קהילות מסוימות בעלות שונות תרבותית רחבה   

, מאייםזה כולל את הנושא של כשירות תרבותית בשירותי בריאות כולל מתרגמים עצ. השונות שלהן
 .והכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות, שאינם בני משפחה

 .שוויונית של שירותי בריאות-שווה של שירותים ונגישות בלתי- הקצאה בלתי  
כגון סוכרת , בהימצאות ובתוצאים, שוויון בהיארעות-מצבי בריאות ומחלה מסוימים בהם מתקיים אי  

 .ובריאות הנפש
 .אקונומיים-בריאותם פגיעה מאוד עקב התרחבות פערים סוציוש, הזקנים מאוד והצעירים מאוד  
  

  

   הכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות5.2.2
כמעט כל המרואיינים ביטאו את התפיסה שאנשי מקצוע בתחום הבריאות והארגונים המקצועיים 

ם גם ה, אולם. השוויון בבריאות בישראל- למלא תפקיד חשוב בצמצום אי- וצריכים -שלהם יכולים 

  . ציינו שנכון להיום רוב אנשי המקצוע בתחום הבריאות לא הוכשרו לקבל על עצמם אחריות מעין זו

  

מדינות שונות באירופה , ישראל יכולה ללמוד רבות ממדינות אחרות כמו ארצות הברית, בהקשר זה

ב ואוסטרליה שהחלו להתגייס לפני מספר שנים להכשרת אנשי מקצוע אלה לגבי הדרכים להגי

ניתן . התרבותי של אוכלוסיות פגיעותומהרקע אקונומי -מצב הסוציושל הצרכים הנובעים מלתוצאות 

  ).4רשימה (בהתמחות או לאחר מכן בהכשרה בעת העבודה , לשלב מאמצים אלה בלימודי הרפואה
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  צעדים אפשריים בהכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות: 4רשימה 

הכשרה האקדמית של אנשי מקצוע בתחום הבריאות ליטול על עצמם להביא את האחראיים על ה 

 .השוויון בבריאות ובפיתוח תכנית הלימודים הנדרשת-תפקיד בצמצום אי
.השוויון בבריאות בין נושאי הכשרת המתמחים- י כדי שיכללו את אי"קשר עם המועצה המדעית של הר 

שירות בבתי חולים ובמסגרות קהילתיות -השוויון בבריאות בהכשרת תוך- להמליץ על הכללת נושא אי 

 .לכל אנשי המקצוע בתחום הבריאות
המתוכננת וממומנת , ממדית-קופות חולים ומשרד הבריאות בתכנית פעולה רב, מעורבות בתי חולים 

  . לטווח ארוך ולא לשנת תקציב אחת בלבד

  

  

   שינויים בהקצאת משאבים5.2.3
. השוויון בבריאות בישראל-ש יותר משאבים לצמצום אילדעת קרוב למחצית המרואיינים יש להקדי

ואילו רבים אחרים חשו שניתן ,   למערכת הבריאותשלשם כך דרושה תוספת משאביםחלקם חשו 

תהליך המאפשר הערכה מחדש של , כלומר, למצוא את המשאבים הדרושים בתוך מערכת הבריאות

בחלקו ,  מחודשת של משאבים פנוייםוהקצאה, ידי משרד הבריאות-במיוחד על, סדר העדיפויות

גרור עימותים עם קבוצות עלול להודגש שתהליך כזה , עם זאת. באמצעות צמצום כפילות בשירותים

לא היה זה עניין פשוט , ציינו המרואיינים, בעבר.  הבריאות  והפוליטיקאיםתחוםאינטרס חזקות ב

 כי מערכת הבריאות אכן יכולה לגייס מראה, במיוחד בבריטניה, לאומי-הניסיון הבין. כלל ועיקר

כגון נוסחת (כולל משאבים מתוך מערכת הבריאות , השוויון בבריאות-משאבים גדולים לצמצום אי

RAWP -Resources Allocation Working Party  -להקצאת משאבי הביטוח הלאומי בין האזורים  (

  .ומחוצה לה

  

- ריאות ולמניעת מחלות כדרך לצמצם את אימשיבים רבים קראו להגדיל את המימון לקידום ב

השוויון בבריאות בקרב -גורם זה נתפס כחשוב מאוד משום שניתן למנוע את רוב אי. 4השוויון בבריאות

פעולות . ראשוניתברפואה אקונומי נמוך באמצעות פעולות מניעה -קבוצות אוכלוסייה במעמד סוציו

 התכניות הלאומיות לבכלכך ניתן למצוא דוגמאות  . תמיכה בספרות המקצועיתותמקבלכאלה 

  ..הנסקרות במסמך הנוכחי

  

   שינוי התמריצים5.2.4
העלו את הצורך לשנות את התמריצים לקופות החולים ולרופאים כדרך בלבד מספר מרואיינים 

הספרות על כלכלת בריאות מראה שיש חשיבות שקובעי , אולם. השוויון בבריאות-לצמצם את אי

מכיוון שאין די בהפצת מידע ובקריאת הממשלה לפעולה כדי להביא ,  כיוון זההמדיניות ישקלו

מספר מדינות אימצו . השוויון בבריאות-ממשלתיים להגדיל את השקעתם בצמצום אי-גורמים לא

                                                   
כך , נושא חשוב לישראל הוא האם להרחיב את הסמכות של הוועדה המחליטה על תוספות לסל הבריאות 4

 .כניות לקידום בריאותשתכלול שיקולים של ת
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אקונומי -כולל הכנסת המעמד הסוציו, מדיניות לתמרץ ספקים להשקיע יותר באוכלוסיות פגיעות

.  ומתן פיצוי גבוה יותר לרופאים המטפלים בחולים פגיעים5ות החוליםלנוסחות הקפיטציה של קופ

היא שהממשלה או קרנות יספקו מימון מיוחד השוויון -לפעול לצמצום אידרך נוספת לעודד ספקים 

  .המתמקדות באוכלוסיות חלשות, ליוזמות חדשות מבטיחות

  

  הערות לסיכום. 6
כללו הצגת ממצאי המחקר הנוכחי וכיוונים צוות המחקר החל בפעולות הפצה אינטנסיביות ש

קופות החולים ובתי , משרד הבריאות:  בפורומים ברמות שונותת אנשי מקצועאפשריים לפעול

פעילות ההפצה נועדה הן .  בסיס הכוח האקדמי והמקצועי העיקרי של הרפואה בישראל-החולים 

וביל לתכנון של תכניות התערבות להגביר את המודעות לנושא זה והן להביא לתחילתו של תהליך שי

  . לצמצום אי השוויון

  

על הרמה באופן מכריע ברור שפעולה אחת מבין אלה המתוארות בדוח זה אינה יכולה לבדה להשפיע 

כל אחת מהפעולות יכולה לתרום , אף על פי כן. השוויון בבריאות ברמת האוכלוסייה-הכוללת של אי

  . על בסיס שוטף ולטווח ארוךכל זמן שתהיה מתוכננת היטב ומיושמת

  

לאומית מייחסים חשיבות מיוחדת למחויבות של בעלי התפקיד -המרואיינים בסקר והספרות הבין

, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, קופות החולים, משרד הבריאות, פוליטיקאים,  הממשלה-המרכזיים 

- ה משולבים לצמצום אי לפיתוח מדיניות ופעול-מנהיגים קהילתיים והמגזר הפרטי , האקדמיה

  .בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה, השוויון בבריאות

  

  .לאומי- שלנו והן מתוך סקירת הניסיון הביןהסקרהדברים עולים בבירור הן מתוך 

  

                                                   
 מיליארד שקלים מכספי ביטוח 30- אשר מחלקת מדי שנה כ, נראה בבירור שנושא זה רלוונטי לישראל 5

שינוי . פי נוסחת הקפיטציה אשר כיום מביאה בחשבון גיל בלבד-הבריאות הממלכתי בין קופות החולים על
ו של מקום מגוריו בנוסחת הקפיטציה אקונומי של הפרט א- אפשרי הוא לכלול פרמטר המשקף מצב סוציו

השוויון -הדבר יכול לסייע בצמצום אי). אף כי כיום יש חסמים טכניים להערכת השפעות גורמים אלה(
בבריאות באמצעות הגדלת התמריצים לקופות החולים לשפר שירותים לאנשים או למקומות בעלי הכנסה 

   .יותניתן לתקצב תכניות התערבות ייעוד, לחלופין. נמוכה
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   הנתונים שהוצגו בפני המרואיינים:נספח
  

השוויון בבריאות -הוצגו בפניהם תרשימים המדגימים היבטים באי, לאחר שהוצג הנושא למרואיינים

, הדבר נעשה כדי להבטיח שנקודת ההתחלה של כל המרואיינים תהיה פחות או יותר שווה. בישראל

  .רם נעלה בפניהם שאלות מהותיותבט

  

  :התרשימים מוצגים בנספח זה לפי הסדר להלן

אקונומי -על בסיס סולם סוציו, אקונומי של היישוב-שיעורי תמותה מתוקננים לגיל לפי מצב סוציו .1

 .השכלה ותעסוקה, הכולל בין היתר הכנסה
ים עקבו אחרי תמותה החוקר. לפי רמת השכלה, הסתברות מתוקננת לגיל של תמותה בקרב נשים .2

והשנייה ; 1992 והייתה במעקב עד שנת 1983האחת נבחרה מתוך מפקד , של שתי עוקבות של נשים

התמותה מוצגת לכל עוקבה לפי רמת . 2001 והייתה במעקב עד שנת 1995נבחרה מתוך מפקד 

 .הממצאים היו דומים לשתי העוקבות. ההשכלה של הנשים ולפי מועד המפקד
כ היישובים והבדל "התרשים מדגים הבדל של פי שבעה בסה. ות ביישובים בישראלפטירת תינוק .3

 .של פי חמישה בין יישובים ערביים והבדל של פי חמישה בין יישובים יהודיים
  

המרואיינים נתבקשו להעריך את הסיבות לקשר בין תמותה כללית ופטירת תינוקות לבין , לאחר מכן

  .מאפיינים חברתיים ותרבותיים

 הוא מדד HgA1c: אקונומי של היישוב שבו נמצאת המרפאה- לבין מצב סוציוHgA1cתאם בין מ .4

אקונומי של -ולכן תרשים זה מצביעה על הקשר בין סוכרת לבין מצב סוציו, לרמת איזון סוכרת

 .היישוב שבה המרפאה ממוקמת
לוי מוקדם של סרטן נתונים אלה נלקחו מהתכנית הלאומית לגי: לפי עיר, ביצוע בדיקות ממוגרפיה .5

 .השד ומראים הבדלים בהיענות לתכנית זו
  

המרואיינים התבקשו להעריך את הסיבות להבדלים בין תוצאי הטיפול לבין היענות אבחון , לבסוף

  .אקונומיים-לפי מאפיינים סוציו, מוקדם
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 .טרם פורסם) 2000(משרד הבריאות , ענת שמש ויהודית אלקנה: מקור
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בריאותי של היישובים -פרופיל דמוגרפי: "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות
 .ס"הלמ, 1144' פרסום מס)". 2000 (1997-1993בישראל 
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