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הנדון :סיכום פגישת המועצה הלאומית לבריאות הילד ופדיאטריה6.4.09 -
שלום רב,
השתתפו:
מהמועצה :פרופ' יהודה דנון ,פרופ' אשר אור נוי ,פרופ' שי אשכנזי ,פרופ' יורם בוינובר ,פרופ' מרים בן הרוש,
פרופ' לוטפי ג'אבר ,ד"ר איתן גרוס ,ד"ר צחי גרוסמן ,גב' יעל דוידזון ,גב' תלמה הרצנו ,ד"ר יעקב יהב,
ד"ר מנואל כ"ץ ,פרופ' צבי לרון ,פרופ' משה פיליפ ,גב' נירית פסח ,ד"ר חיים נחמה ,ד"ר חנה קמינר,
פרופ' אריק שינוול ,פרופ' מנחם שלזינגר ,גב' מיכל קליין.
ממשרד הבריאות :גב' מזל אלגבלי ,גב' יעל בר ,ד"ר מירי זיבצינר ,פרופ' אבי ישראלי ,ד"ר אבינעם פירוגובסקי,
ד"ר ליזה רובין ,ד"ר שושנה ריב"א ,גב' גילה שרון.
משקיפים :ד"ר גבריאל שוורץ ,פרופ' בעז פורטר.
מוזמן :ד"ר אשר בן אריה.
התנצלו :פרופ' יונה אמיתי ,ד"ר לימור אפק ,ד"ר יצחק ברלוביץ ,ד"ר רוזה גופין ,ד"ר שמואל גור,
פרופ' דודי גרינברג ,גב' שולה הן ,גב' נעמה מזור ,פרופ' פרנסיס מימוני ,גב' מיכל קליין ,גב' ענת מרגל,
פרופ' גידי פרת ,גב' רונית רינגל ,ד"ר דניאל שטיין ,פרופ' מנחם שלזינגר.
להלן עקרי הדברים:
 .1שונות ועדכונים:
-

פרופ' יהודה דנון ברך את פרופ' צבי לרון על זכייתו בפרס ישראל .פרופ' צבי לרון ייסד את מקצוע
האנדוקרינולוגיה הפדיאטרית בישראל ומעבר להקמת המכון לאנדוקרינולוגיה לילדים ומתבגרים הקים
את השרות הרב מקצועי לילדים ונערים חולי סוכרת שהפך להיות מרכז של ארגון הבריאות העולמי
מהיחידים בישראל .בנוסף ,פרופ' צבי לרון עורך  3עיתונים בעלי שם באנדוקרינולוגיה הפדיאטרית .גם
לאחר פרישתו לגימלאות ,פרופ' צבי לרון ממשיך בעשייה.
פרופ' צבי לרון ,חבר במועצה מהיום הראשון להיווסדה ועסק בנושאים רבים וחשובים ובניהם :ילדים
שאמותיהם בבתי הסוהר ,ייזום הליברליזציה של השימוש בהורמון הגדילה ,מדידת אורכו של היילוד
הנולד ועוד .אנו מאחלים לפרופ' צבי לרון שנים רבות של בריאות ועבודה.
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פרופ' צבי לרון הודה לפרופ' דנון על כך שהמליץ עליו לקבלת פרס זה .כמו כן ,מודה לכולם על העזרה,
התמיכה והעידוד במיוחד לפרופ' דנון ולפרופ' משה פיליפ.
פרופ' אבי ישראלי ברך את פרופ' לרון על הישגיו היוצאים מן הכלל ,זה כבוד גדול עבורך ואנו התברכנו
בך .בריאות טובה והרבה עשייה פורייה.
-

ברכות לד"ר יעקב יהב ,רופא ילדים ומנהל ביה"ח קפלן עם הצטרפותו כחבר במועצה הלאומית לבריאות
הילד ופדיאטריה.

-

המנכ"ל פרט את ההישגים הרבים של משרד הבריאות בעיקר בתחום בריאות הילד.

-

הערות לפרוטוקול של הישיבה האחרונה:

 .1ד"ר שוש ריב"א הסבירה את המניעים להוצאת החוזר בנושא מיסוד הקשר בין הורים למערכת
הבריאות ביחס לילדיהם .הנושא עלה על מנת להביא את המידע לכל בעלי מקצועות הרפואה כאשר
נתקלים במצב שרק הורה אחד מגיע עם הילד.
 .2נושא ה Myozyme -הועלה בגלל הודעות חוזרות של ילדים שמפתחים נוגדנים כנגד ה Myozyme -למרות
הטיפול שהם מקבלים והדבר חייב התערבות אימונולוגית על מנת למנוע את יצירת הנוגדנים האלה
והכוונה הייתה לשמוע האם התוספות של נוגדנים מונוקלונאליים כנגד תאי  Bו ,methotrexate -מחייב
איזשהו שינוי בסל הבריאות .קיימים שני מרכזים למעשה שמטפלים בנושא גם בבית החולים רמב"ם
וגם בבית החולים סורוקה .בנוסף ,בנושא ה ,Tyrosine -מגר' בתיה ארן מאגף הרוקחות במשרד הבריאות
התחייבה שכל תוסף מזון שצריך להכניסו עבור ילדים עם מחלות מטבוליות גם אם אין לו יבואן היא לא
תעכב זאת וכנ"ל אם יהיו מעוניינים לרשום את תוסף המזון.

 .2הערות לחוזר מנכ"ל :מיסוד הקשר בין הורים למערכת הבריאות ביחס לילדיהם
פרופ' ישראלי :ביקשתי להופיע בפניכם כי הופתעתי מביקורת על החוזר .אשמח לשמוע ביקורת עניינית .הוקמה
ועדה להכנת הצעה לחוזר מנכ"ל בנושא .הוועדה הוקמה בראשותה של ד"ר שוש ריב"א .הוועדה הייתה
מולטידיציפלינרית -הוזמנו אליה חברים ממקומות שונים.
שלחנו מכתבים לכל מי שעוסק בילדים על מנת לשלוח נציגים לכהן בוועדה .טיוטת החוזר הועברה להר"י שאמון
על ההעברה לאיגודים .יו"ר הר"י שהוא רופא ילדים נתן הערותיו אשר הועברו לצוות ולאחר דיון ההערות הוכנסו
לטיוטא.
ד"ר גרוסמן :שלושת איגודי הילדים לא נשאלו בדבר החוזר .הצוות במרפאה ברוב המקרים זה הרופא ו/או
מזכירה וממנו נדרשת מלאכת איתור של בן הזוג השני ולהביא לידיעתו את המידע בדבר הילד המטופל .הייזום
הוא החלק הבעייתי בחוזר.
פרופ' ישראלי -הבהרה לחוזר" :ייזום מתן מידע להורה שאיננו נוכח ואיננו מלווה את הטיפול באופן אישי
יתקיים על פי שיקול דעתו של איש המקצוע .הכול בהתאם לנהלים והנחיות ובמידת הצורך בשיתוף גורם מוסמך
כגון פקיד סעד או וועדת אתיקה".
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ד"ר ריב"א -החוק מחייב מתן מידע להורה שמבקש את המידע אלא אם יש צו בית משפט שמורה שאסור לו
לקבל את המידע .נוצרה תחושה של חוסר ידע אצל הצוותים הרפואיים.
כל נושא ייזום המידע זו המלצה בלבד ולפי שיקול דעתו של איש המקצוע .החוזר משאיר שטח מאוד פתוח
לשיקול דעתו של איש המקצוע .יש מספר דוגמאות של מצבים שאנשי המקצוע חשבו שכדאי שמי שנתקל במצב
ישקול את המצבים הספציפיים האלה ,מעבר לזה הדבר היחיד שחובה זה לתת מידע לבן זוג שמגיע בנוסף לבן
הזוג הראשון לבקשתו בלבד ,ואין שום צו בית משפט המונע את מתן המידע.
הבהרה :נושא הייזום אינו מתוך החוק ,אלא המלצה של אנשי המקצוע .גם בתוך החוזר הייזום מנוסח כהמלצה
בלבד.
עו"ס גב' פסח -החוזר חשוב ומסביר בעיה שנתקלים בה בעבודה השוטפת.
פרופ' אבי ישראלי -כל חוזר מנכל לפני שיוצא עובר למספר גופים להערות .בניהם קופות החולים והר"י .בנוסף
לכל מי שיש הערות אשמח לקבלם ולהתייחס אליהם בכובד ראש.
 .3ילדים בישראל תמונת מצב 2008
ד"ר אשר בן אריה ,סמנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד ,הציג את הנושא )רצ"ב מצגת(,
מטרת השנתון היא ריכוז נתונים בנושא ילדים .השנתון הולך וגדל כי עם השנים מתקבלים יותר ויותר נתונים.
אנו נתקלים במגמה חדשה שהיא תוצר של הפרטה .כאשר נתונים מסוימים שהיו מאוד זמינים בעבר ,כיום הם
לא ברי השגה או שקבלתם כרוכה בתשלום.
נתונים עקריים:


ילדים יהודים מהווים כמעט  70%ומוסלמים .24%



ילדים מהווים שליש מאוכלוסיית ישראל.



אחוז הילדים ממדינות שונות :במדינות שכנות יש גידול .במדינות מערביות הולך ויורד.



יש ירידה בעלייה לישראל.



מספר הילדים הממוצע במשפחה ישראלית גדל וגם המספר היחסי וזאת למרות הקיצוץ בקצבאות.



ככל שנשים יותר משכילות כך הילודה יורדת.



יש גידול במספר הילדים להורים גרושים.



במערכות החינוך עד גיל  3יש פער בין יהודים לערבים .הפער אמור להסגר בגלל הרחבת חוק חינוך חובה.



יש ירידה בנשירה פורמאלית של תלמידים ממערכת החינוך.



 14%דיווחו שהיו מעורבים באלימות בחודש האחרון.



אלימות מילולית ופיזית מצד צוות בית הספר הולכת וגדלה.



שיעורי הגיוס לצבא -רבע מהבנים אינם מתגייסים לצבא



תכולת העוני -אחרי מלחמה ,אחרי פינוי הייתה כ  8%בתחילת שנות ה  ,80והיום למעלה מ  35%ילדים
שחיים מקצבת הכנסה/דמי אבטלה ,יש ירידה בעיקר בדמי אבטלה אך יש גידול באבטלה וזו פונקציה של
הקשחה בדמי האבטלה.
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לאחרונה קיימת מגמה של ירידה במספר הילדים שנבדקו בבדיקות ראייה בבתי הספר .הדבר נובע
מקצוצי תקציב.



מתגייסים לצה"ל במשקל של  81ק"ג ומעלה גדל ,יותר ממוכפל לשתי קבוצות הגיל.



יש למעלה מ  500אלף פניות לחדרי מיוחן מתוכם  25%אושפזו .תופעה רחבת היקף -טראומה .חלק גדול
מהם לא צריך היה להגיע לחדר מיון והיה חוסך משאבים ,כסף ,סיכון להדבקות במחלות ,תאונות.



ילדים בסיכון יש דיווחים לפקידי סעד ומגמה ברורה של עלייה מעלה



בנושא החשד שהורים פגעו בילדים יש גידול



יש גידול בילדים שנחקרו בידי חוקרי ילדים



שימוש בחומרים פסיכואקטיבים בקרב בני נוער יש גידול אך בשנה האחרונה יש ירידה לעומת עלייה
נמשכת של שתיית אלכוהול.



תיקים פליליים שנפתחו לקטינים -אחוז הלא יהודים גדול באופן דרמטי וגם חלקם של העולים גדול מסך
האוכלוסייה.



יש גידול במספר הקטינים שהועברו לטיפול לשרות לנוער.

 יש מגמה ברורה של ירידה בתמותה בכל המגזרים אך קיים פער ,המגזר הערבי גדול יותר.
השנתון מקבל חשיפה תקשורתית לא רעה .יוצא כל שנה בתחילת דצמבר .השנה הוגש רק בתחילת פברואר
בגלל המלחמה בעזה ובצל הבחירות ,אך עדיין זכה לחשיפה תקשורתית .נעשה בו שימוש בכנסת ,מופץ
למשרד הבריאות ,משרד החינוך וגופים נוספים .שנים רבות תמך בשנתון ארגון הג'וינט .כשתמיכה זו
הסתיימה ,קרן שוסטרמן הסכימה ליטול על עצמה את התמיכה בשנתון.
פרופ' דנון הודה לד"ר בן אריה על הצגת ממצאי השנתון .המועצה לשלום הילד לא נתמכת על ידי גוף
ממשלתי ולא מקבלת תקציב מזה זמן ולמרות כל זאת מדי שנה מוציא לאור את השנתון הסטטיסטי על
ילדים בישראל אשר ללא ספק הינו חיוני וחשוב ביותר.
בכבוד רב
גרסיאלה ביל-כהן
מנהלת תחום
המועצות הלאומיות
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העתקים:

משרד הבריאות
לשכת השר
פרופ' אבי ישראלי

-

המנהל הכללי

ד"ר בעז לב

-

המשנה למנהל הכללי

מר דב פסט

-

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

ד"ר טוביה חורב

-

סמנכ"ל לכלכלת וביטוח בריאות

מר אילן סופר

-

סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור

ד"ר שושי ריב"א

-

ראש מינהל הסיעוד

ד"ר אסנת לוקסנבורג

-

ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות

דר' ארנה טל

-

ראש אגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות

ד"ר חזי לוי

-

ראש מינהל רפואה

ד"ר מיכאל דור

-

ראש אגף רפואה כללית

ד"ר איתמר גרוטו

-

ראש אגף בריאות הציבור

גב' נעמי לבני

-

מנהלת האגף להבטחת איכות

גב' יעל בר

-

עוזרת בכירה למנכ"ל ,משרד הבריאות

קופות חולים
מר אלי דפס

-

מנכ"ל שירותי בריאות כללית

ד"ר זאב אהרונסון

-

מנהל אגף רפואה/קופ"ח מאוחדת

פרופ' דניאל ורדי

-

סמנכ"ל לרפואה/קופ"ח לאומית

פרופ' אבי פורת

-

ראש חטיבת בריאות ,מכבי שירותי בריאות

תא"ל ד"ר נחמן אש

-

קרפ"ר  /צה"ל

פרופ' שי אשכנזי

-

יו"ר המועצה המדעית

פרופ' אריה לינדנר

-

מ"מ יו"ר המועצה המדעית

פרופ' אליק אבירם

-

המנהל המדעי של המ.ל.מ.ב

ד"ר יורם בלשר

-

יו"ר ההסתדרות הרפואית

משרד המועצות הלאומיות  -רח' יגאל אלון  119ת"א 67443
טלפון ,TEL: 03 – 6932309/47 :פקסFAX :03 - 6954184 :
119 Igal Alon st'- Tel-Aviv 67443
דואר אלקטרוניE-MAIL moatzot@moh.health.gov.il :

