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 פתח דבר

 על שינויי מדיניות בריאות בעולםנייר רבעוני 

 מתכננים היום את בריאות המחר  -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  

  טווח ארוכת תכנית על פינלנד ממשלת הכריזה כשנתיים לפני

  בעולם מהנדיבות כאחת הנחשבת הרווחה במערכת לקיצוץ

  אחת .ורווחה שוויון ,פערים בצמצום השקעה בהקשר

  הגבוה האשראי דירוג על לשמור הייתה הרפורמה ממטרות

  בהוצאות משמעותית ועלייה בכלכלה האטה לנוכח פינלנד של

  עם החלים הדמוגרפיים השינויים בשל זאת ,הבריאות

  בין הוא בפינלנד המיסוי שנטל למרות .האוכלוסייה הזדקנות

  בתשלומי קיצוץ שכללו לשינוי צעדים נקבעו בעולם הגבוהים

  סקטורים של לעבודה חזרה לעודד מגמה מתוך העברה

   .שונים
 

 את ולהעביר בירוקרטיה לצמצם הייתה הרפורמה מטרת

  רשויות 300-מכ ושניונית ראשונית לרפואה האחריות

  אזורי חמשת .גדולים מנהליים אזורים לחמישה מקומיות

  שרותי אספקת על אחראיים להיות אמורים היו הניהול

  אוכלוסיות בין פערים צמצום  על דגש תוך ורווחה בריאות

   .שונות
 

  זה צעד כי מצאה חוקתי למשפט הוועדה 2015 בפברואר

   "מקרוב" להשפיע  זכותם את מאזרחים ומונע לחוקה מנוגד

 ברשות הבריאות שרותי לניהול בנוגע החלטות קבלת על

   .המקומית
 

  האחריות את להפקיד הייתה לרפורמה חלופית הצעה

  אשר מקומיות רשויות 19 בידי והרווחה הבריאות לשירות

  בקשישים טיפול כולל ,שירותים של רחבה קשת יספקו

 בשל זאת ,התקבל לא זה ביניים פתרון גם .בביתם סיעודיים

  נמצא הנושא .ההחלטות קבלת ממוקד התושבים הרחקת

  הבריאות במערכת ורבים בפינלנד הפוליטי השיח בלב

  הבריאות בשרותי מבנית ברפורמה צורך רואים ובממשלה

 .והרווחה

  לצורך הבריאות מערכת בידי המצוי למידע הנגישות נושא

  עיבודים לצורך וכן ,שונים מטפלים בין הטיפול רצף שמירת

  במשך בנורבגיה נדון ,ומחקר מגמות וניתוח סטטיסטיים

 .ארוכה תקופה
 

   :בנורבגיה אושרו בנושא מובילות רפורמות שתי 2015 -ב
  The Patient Record Act וה- Health Registry Act . 

 
  היא המטופל של הרפואי בתיק העוסקת הרפורמה מטרת

  למידע מהירה גישה באמצעות הטיפול רצף את להבטיח

  שימוש לעודד היא השנייה הרפורמה מטרת .המטופל אודות

 ניתוח ,נתונים של סטטיסטיים ניתוחים לצורך מידע במאגרי

  המשילות שיפור ,הטיפול איכות שיפור ,מחקר ,מגמות

   .חרום מצבי לקראת והכנה

 

  בחסמים כרוכה הייתה הנתונים למאגרי הגישה כה עד

  ברפורמת המובנית הדילמה .רבים ובירוקרטיים תפיסתיים

  המחקר ופיתוח הטיפול רצף שמירת היא במידע השימוש

  החוק כניסת עם .המטופלים פרטיות שמירת מול לסוגיו

  קבוע ממוחשב ומעקב רגולציה מערך פותח ממנו וכחלק

   .שימוש ולאיזה המידע למאגרי הניגשים מי אחר

 

  הוצע הציבורי במגזר הבירוקרטיה מהקטנת כחלק ,בנוסף

  כמו נתונים מאגרי באיחוד יתמוך אשר התקציב לחוק תיקון

  שונים מחקר ובמכוני הבריאות במשרד המצויים אלה

  רשות תוקם ,זו במסגרת .הבריאות בתחום העוסקים

  .2016 בינואר מקוונת לבריאות

הגיליון השני של חלונות פותח בהסתכלות לצפון אירופה ומתן דגש לנושא נגישות המידע הרפואי בנורבגיה והקושי של  

בחלק השני ניתן דגש להתפתחויות ביפן אשר מתמודדת עם הזדקנות  . פינלנד לבצע שינוי במבנה שירותי הבריאות

סוגיות אלו כולן רלוונטיות למדיניות הבריאות  . האוכלוסייה ואירלנד אשר מיישמת תכנית לצמצום העומסים בחדרי המיון

בעמוד האחרון של חלונות צירפנו קישורים  . בישראל ויכולות לשמש אותנו בעת החשיבה והיישום של רפורמות בישראל

 .בתחום הבריאות OECD-לפרסומים האחרונים של ה

 (בפועל)ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי "סמנכ, קידרניר 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/economy/Pages/default.aspx


 יפן

 נושאים נוספים

 מתכננים היום את בריאות המחר  -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  

  ושרותי הקהילה בריאות לענייני והשרה הבריאות שר

  הבריאות משרד של העדיפות סדרי את פרסמו הרווחה

 העומס הוא לעדיפות שזכה התחום .2015 לשנת באירלנד

 פעם ולא ממושכים המתנה בזמני המלווה המיון בחדרי

   .דחוף רקע על לא למיון קבלה בשל טיפול לדחיית

 

  לארגון ביטוי הוא המיון בחדרי העומס ,להערכתם

  כברירת מיון לחדר הפניה את המציב באופן המערכת

  לטפל ניתן היה ,יחסית בקלות ,בהם במקרים גם מחדל

 .בקהילה

 

  על אירלנד של הבריאות שר הצהיר 2015 באפריל

 מנת על זאת ,דחופה לרפואה למחלקות  מימון  תוספות

  הארוכים ההמתנה וזמני העומס עם להתמודד יהיה שניתן

 .החולים בית למחלקות קבלה או לשחרור

 

  הסיעודי לשרות משמעותית מימון תוספת ניתנה ,בנוסף

  מופנים באירלנד מהקשישים רבים .בקהילה לקשישים

  עבור זו תוספת .אחר מענה באין הכללי למיון כיום

  שירותים לפיתוח עידוד ממגמת חלק היא חדשים שירותים

 להקל ניתן ובאמצעותם היום למצב אלטרנטיבה המהווים

  בחדרי ,בנוסף .החולים ובבתי המיון בחדרי העומס על

 Frail) לקשישים המיועד נתיב יפותח הכלליים המיון
Elderly Pathway). 

 אירלנד

 לביטוח ייחודית שיטה ביססה שיפן לאחר שנה 50

  במקום וסטאטוס מגורים מקום על בדגש בריאות

   :יפן באוכלוסיית דרמטיים שינויים חלים ,העבודה

  בילודה המשמעותית הירידה ,מזדקנת האוכלוסייה

  העוני ובעיות  התעסוקה בעולם  שינויים חלים  ,גוברת

   .מתרחבות השוויון ואי

 

  היום בעיות את להעביר לא קוראים ביפן רבים קולות

  מנת על .שיחולו לשינויים היום ולהיערך הבאים לדורות

  נערכת  יפן ,בפניה הניצבים האתגרים בכל לעמוד

 .הסוציאלי הביטוח במערך לרפורמה

 

  מערכת על משמעותית השפעה תהיה זו לרפורמה

  דורית בין אחריות  על  הוא ברפורמה  הדגש .הבריאות

  אוכלוסיות שתי -והנכדים הזקנים על ובעיקר בחברה

  הסוציאלי הביטוח מערכת את לשמר  מנת על .הקצה

  מערכת שונתה ,קיימא כבנות הבריאות ומערכת

-כה עד שהיו מוקדים משלושה הסוציאליות ההקצאות

  וטיפול בקשישים דחוף רפואי טיפול ,בסיסית פנסיה

  טיפול ,פנסיה :הקצאה של מוקדים לארבעה -ארוך לטווח

   .בילדים וטיפול ארוך לטווח טיפול ,רפואי

 

  הרחבת על הוא ברפורמה הדגש ,הקשישים לגבי

 ובקרב הבית בסביבת חיים ועידוד בבית הרפואי הטיפול

 מקורות פיתוח על הוא הדגש ,הילדים לגבי .הקהילה

  סקטורים חוצת מדיניות פיתוח ,ילדים גידול המעודדים

  והרחבת המשפחה וחיי קריירה פיתוח בין האיזון לקידום

  התומכות השונות הקהילתיות והמסגרות הילדים גני

   .ותינוקות באימהות

 

  בהשתתפויות ניכרת הפחתה מתוכננת בעוני החיים לגבי

   .מסגרת ובכל קצר או ארוך לטווח טיפול כל לגבי  עצמיות

 

   Group practice . בסיס לעבוד על הבריאות הציג תקציב ואסטרטגיה המעודדת מרפאות ראשוניות שר   צרפת

 (.P4P)בנוסף למבנה זה יתוגמלו המרפאות גם על השגת יעדי הבריאות המטופלים                

 

 בדגש על הסובליםמקוונת רפואה הבריאות גיבש תכנית חומש להטמעת שרותי משרד    הולנד

 .בביתכרונית והשרות למתן טיפול ממחלה                

 

 הבריאות הפרטיים  בכדי לעודד רכישת ביטוח בריאות בגיל צעיר ולסייע בשמירת שוק ביטוחי   אירלנד

 .  35נקבעו תעריפים מוגדלים למצטרפים מעל גיל , קיימא-כברי                

 

 חוק זה . זכויות החולהעל את השמירה להדק במטרה  2015נקבע בתחילת ( (Patient Actחדש חוק  שוודיה

 .  הבריאותחוקים ישנים ומצומצמים יותר הנוגעים לזכויות אדם במערכת מרחיב ומאחד בתוכו                 

 

 ושרותי ההוספיס כחלק משירותים הניתנים על ידי   הפליאטיביהועלתה הצעת חוק להכללת הטיפול  גרמניה

 .בגרמניההבריאות השונות תכניות                 
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 2015משנת  OECD-פרסומים בתחום הבריאות  של ה

 מתכננים היום את בריאות המחר  -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  

  

. Raising 2015OECD Reviews of Health Care Quality: Portugal 
Standards:  
Published on May 27, 2015 

 
Cardiovascular Disease and Diabetes: Policies for Better Health and 
Quality of Care:  
Published on June 17, 2015 

 
:Harmful Alcohol Use. Economics and Public Health PolicyTackling  

Published on May 12, 2015 
 

:Addressing Dementia the OECD Response' OECD Health Policy  
Published on March 13, 2015 

 
2015Health Statistics OECD  

 
:Mind, Fit Job from Evidence to Practice in Mental Health and Fit 

Work 
Published on March 04, 2015 
  

:It Together: Why Less Inequality Benefits AllIn  
Published on May 21, 2015 
  
Integrating social services for vulnerable groups' bridging sectors for 
better service delivery:  
Published on July 07, 2015 
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