
 חלונות
 נעמה רון, פמלה הורוביץ: כתבו                                2017יוני , ז"סיוון תשע, 9' גיליון מס

 פתח דבר

 נייר רבעוני על שינויי מדיניות בריאות בעולם

 מתכננים היום את בריאות המחר -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי 

אנו , בנוסף. והשמנהעל מניעת עישון בדגש מפנים זרקור לנושאי קידום בריאות אנו , בגיליון התשיעי של חלונות

 .  סוקרים צעדי מדיניות בתחומי מחירי התרופות ושימוש ברשומה רפואית אחודה
 .  נשמח מאוד לקבל מכם משוב קצר אודות הגיליונות האחרונים של חלונות

  //:1325survey.gov.il/he/node/https. דקות 2-זה לא ייקח יותר מ ;המצורףלענות בקישור ניתן 
 וכלכלי אסטרטגי לתכנון בכיר ל"סמנכ ,קידר ניר .מהנה וקריאה רבה תודה

 נורבגיה יפן

  של חדש דור האחרונות בשנים הציגה העולמית התרופות תעשיית

  הגבוהה העלות .אחרות קשות ובמחלות בסרטן לטיפול תרופות

   .רבים מערביים בשווקים מחאה עוררה אלו חדשות תרופות של
 

  מקדימים .בעולם בגודלו השלישי הוא ביפן המרשם תרופות שוק

  שוק של המוערכת העלות .ובסין ב"בארה התרופות שווקי אותו

  ביטוח חוק בשל .דולר מיליארד 93-כ היא ביפן התרופות רכישת

  על ,התרופות ממחיר 40% עד של עלות המכסה ממלכתי בריאות

  בשל גם זאת ,כבד כלכלי נטל מוטל ביפן הבריאות מערכת

  ולצריכת טיפול למשטר היפני הציבור של הגבוהה ההיענות

   .תרופות
 

  על הלאומית ההוצאה לריסון אגרסיבי אמצעי יפן נקטה ,לאחרונה

  ריבוי ובשל האוכלוסייה הזדקנות בשל וגדלה הולכת אשר בריאות

  המאפשרות בחוק חדשות תקנות נקבעו .הכרונית התחלואה

  חברות בקרב המחירים עליית של וריסון הרגולציה הגברת

  על הכלכלי הנטל את להפחית עתידות אלו תקנות .התרופות

 השכבות בקרב בעיקר תרופתי לטיפול ההיענות את ולשפר הציבור

 .ביותר משמעותי היה עליהן הכלכלי שהנטל המוחלשות
 

  עדכון על הוחלט ,התרופות מחירי בשוק הרגולציה להידוק כאמצעי

 התרופות רשימת ,כך על נוסף .לשנה אחת התרופות מחירי של

  לסל ייכנסו יותר זולות הן שלעתים חדשות ותרופות תתרחב

  מחירי על הרגולציה את להגביר והמוטיבציה השינוי .הבריאות

  ראש של שגרתית-לא התערבות לאחר התרחשה התרופות

 התרופה מחיר להורדת נחוש באופן שפעל ,אבה שינזו יפן ממשלת

Opdivo, ב ,הסרטן מחלת של שונים בסוגים בטיפול המקובלת-

  לטיפול Sovaldi התרופה מחיר של משמעותית להפחתה וכן 50%

 .C מסוג בצהבת
 

  עם אחד בקנה עולה ,יפן ממשלת ראש ידי על שהונע ,זה מהלך

 ניתן כי שקבעה הממשלה לראש כלכלי לייעוץ הפאנל המלצת

  .בשנה ין מיליארד 190-כ הבריאות מערכת מעלויות להפחית

  מתנגדות המקומית והתעשייה הזרה התרופות תעשיית

  גל את ידכאו שהשינויים בטענה העלויות בריסון להתערבות
   .לתמחור באשר ודאות-אי ושתיווצר החדשנות

-ה הקמת את כהישג לעצמה רשמה נורבגיה

Electronic Core Patient Journal (Kjernejournal)  

  של בריאות נתוני הכוללת הדיגיטלית הרשומה

  של וריכוז סיכום ובהם נורבגיה אזרחי כלל

  .והפניות שונים בריאות מצבי ,מרשמים ,אבחנות

  הרצף ואת הטיפול איכות את לשפר נועדה היוזמה

  דיגיטלית רשומה .שונות טיפול זירות פני על שלו

  גבוהה נגישות מטפל רפואי צוות לכל מאפשרת זו

 .המטופל על חיוני למידע ונוחה
 

  באופן ברשומה נכללים נורבגיה תושבי כל

  שונים ממקורות ומרוכז נאסף והמידע ,אוטומטי

  דחופה לרפואה מרכזים ,חולים בתי כדוגמת

  יכול עצמו המטופל ,כן כמו .לאומיים ורשמים

  על מידע בעצמו להזין יכול אדם כל .נתונים להוסיף

  ,קשר עימם ליצור ניתן כיצד ,משפחתו קרובי

  או תקשורת בנושא מיוחדים צרכים לגבי לעדכן

  מיהו לציין ,לאחרונה שהתפתחו צרכים לגבי

  יכול אדם כל .משרדו כתובת ומהי הראשוני הרופא

  התראה לקבלת עליו המועדפת הדרך מהי להגדיר

  על הגבלות להוסיף ,לרשומה פנייה נעשית כאשר

  מספר למעט ,לקבל התראות אלו ולהחליט גישה

 .כהכרחיות שהוגדרו התראות של קטן
 

  שונים קשר אנשי עם המטופל של מפגשים

  כולל ,ביומן הם גם מוצגים הבריאות בשירותי

  המקומית ברשות בריאות שירותי עם מפגשים

  ,מוגן דיור נציגי עם או בקשישים לטיפול הקשורים

  בנושא מפגשים וכן ראשוני מטפל עם מפגש

  פותחה הדיגיטלית הרשומה .אלטרנטיבית רפואה

  תוך e-health  על הממונה הנורבגי המשרד ידי על

  כל .פרטיות לשמירת החוק דרישות על הקפדה

  אישית בהזדהות מחויב לרשומה שניגש מטפל

  גישה מתאפשרת עצמו למטופל רק .וסודית

  מהרשם לפרוש יכול המטופל .עת בכל לרשומה

 .לחטטנות חשד על לדווח או עת בכל
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 מתכננים היום את בריאות המחר -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי 

 ב"ארה צרפת

  הדיור בכל העישון נאסר 2017 פברואר בחודש

  ייכנס העישון איסור חוק .הברית בארצות הציבורי

  לצורך שהוגדר זמן פרק ,חודשים 18 תוך לתוקפו

  והפיתוח השיכון מחלקת של ההחלטה .התארגנות

  של לקבינט המשויכת - הברית ארצות של העירוני

  כלל את להגדיר מיועדת- (HUD) הפדרלי הממשל

  אוסר החוק ."עישון ללא" כמרחב הציבורי הדיור

  כל על וחל ,ובנרגילות בסיגרים ,בסיגריות שימוש

  חדרי ,המשרדים ,הציבוריים השטחים ,הדירות

  מחוץ שטחים ועל ציבוריים מרחבים על ,ההנהלה

  הדיור מבנייני מטרים 8-כ עד של במרחק למבנים
 .ומהמשרדים

 

  מקרי אלפי לעשרות גורם נמצא הפסיבי העישון

  משערים החוק יוזמי .שנה בכל ב"ארה ברחבי מוות

  בית משקי מיליון 1.2-מ יותר על תשפיע החקיקה כי

  ,ציבורי בדיור דיירים מיליון 2-מ יותר על ותגן

   .ילדים 760,000 ובתוכם
 

  יותר גבוהים פסיבי לעישון והחשיפה העישון שיעורי

  בדיור ומתגוררים בעוני החיים אנשים בקרב

  של אכיפתה מאז כי פורסם לאחרונה .הציבורי

  ,בפילדלפיה הציבורי בדיור העישון איסור מדיניות

  בצורה פסיבי לעישון הדיירים חשיפת ירדה

   .דרמטית
 

  ירד פסיבי לעישון החשופים האמריקאים שאחוז אף

-מהלא 25% עדיין ,1999 מאז 50%-מ ביותר

  41% בתוכם ,פסיבי לעישון חשופים מעשנים

-האפרו מהילדים 68%-ו 11 עד 3 בגילאי מהילדים

   .גיל קבוצת באותה אמריקאים
 

  קיבלו כבר ב"בארה הציבורי הדיור מסוכנויות חלק

  הן .החוק העברת לפני עוד עישון איסור עצמן על

  ,וחינוך קנסות ,אזהרות באמצעות האיסור את אכפו

  לעישון חליפיות טכנולוגיות והצעת ייעוץ דרך וכן

(Nicotine replacement therapy) כדוגמת  

   .ניקוטין מדבקות
 

  ,החוק אכיפת את לממן צפוי לא הפדרלי הממשל

   עומדות הציבורי הדיור רשויות כי הצפי בשל זאת

  בריאות שירותי על ההוצאה כיום :רב כסף לחסוך

  על ,דולר מיליון 94-כ היא פסיבי לעישון הקשורים

  מיליון 43-כ - מעשנים של דירות ניקיון ועל שיקום

  אחראי לא עישון שסיבתם ונזקים שריפות ועל דולר

  פינוי תכלול לא החדשה המדיניות .דולר מיליון 16 -

  הדיור שצוות היא הציפיה אך ,מבתיהם מעשנים

  הדיירים עם משותפים עבודה ערוצי יקיים הציבורי

  חוזי .סרבנים מפינוי להימנע יהיה שניתן כך

  הבהרה יכללו הציבורי בדיור הדיירים עם השכירות

  באמצעות לעשן האיסור של מדורגת אכיפה לגבי

 .בנושא מסמך ראה .וקנסות תיעוד ,התרעות

.   
 

  .האוכלוסייה כלל של ההשמנה מגמת את בחומרה רואה צרפת

  מאשר פחות משקל מעודף סובלים צרפת שתושבי אף זאת

  צרפתים .באירופה מתועשות מדינות אזרחי או ב"ארה אזרחי

  לעומת 15.3% של השמנה משיעור סובלים ומעלה 18 בני

 מהשמנה הסובלים לשיעורי דוגמאות .האירופי באיחוד 15.9%

  ואילו 20.1% - אנגליה ,26% - מלטה :אירופה מדינות בקרב

  41%-ו מהגברים 57%-כ בצרפת כיום .10.7% רק איטליה

  עם או משקל עודף עם מתמודדים 30 גיל מעל מהנשים

   .יתר השמנת
 

  וצעירים נוער בני בקרב בעיקר השמנה למניעת נוכחי מהלך

  בינואר לתוקפו ונכנס חוקקה שהממשלה חוק הוא בצרפת

  פי-על .ולסוכרת יתר להשמנת הסיכון את למתן מטרתו .השנה

  משקאות של חינם חוזר-מילוי להציע איסור חל ,החוק

  המכילים ספורט משקאות כולל ,מוגזים-ולא מוגזים ממותקים

   .ממריצים
 

  משרד של בהתמודדות מדרגה עליית הנו החדש החוק

  .ההשמנה בשיעור המשמעותית העלייה עם בצרפת הבריאות
  אוטומטיות מכונות הצבת על בצרפת נאסר ,2004-ב כבר

  יפס'צ הגשת הוגבלה 2011-ב ;ספר בבתי חטיפים לממכר

  על נאסר וכן בלבד בשבוע לפעם החינוך במוסדות אוכל בחדרי

  על מס ונקבע הוסכם ,מכן לאחר שנה .כתוספת קטשופ הגשת

   .ממותקת שתייה קניית
 

  העולמי הבריאות ארגון המלצות עם אחד בקנה עולה זה מהלך

  את ומדגיש בריאותי נזק לגרום העלול מזון על מיסים להטיל

  המכירה איסור .זה מסוג מזונות ממיסוי לבריאות התועלת

  בסיס על שתייה כולל ,ממותקת שתייה כל על חלים והמיסוי

  תקף החוק .ועוד ממותקים מים ,ממותק חלב ,פירות תרכיז

  ספר בבתי קפיטריות ,ברים :מזון במכירת העוסק מקום לכל

  .מהיר מזון לממכר בינלאומיות ורשתות מסעדות ,קיץ ובמחנות
  ממותקת שתייה פחות צורכים צרפת תושבי כי ניכר לאחרונה

  כי נמצא ,להשוואה .באירופה אחרות מדינות תושבי מאשר

  65.5 היא לאדם הממוצעת הממותקת השתייה צריכת בצרפת

  ליטרים 155-ו באנגליה ליטרים 106.6 לעומת בשנה ליטרים

   .ב"בארה
 

  של סוג רבות שנים כבר הוא "סודה מזרקות"ב עצמי שירות

 כמו מדינות בכמה קפה ובבתי משפחתיות במסעדות "הטבה"

  .כזה שירות יאסור בצרפת החדש החוק .ב"וארה בריטניה

  בלתי שתייה לאפשר שנהגה ,בצרפת איקאה חנויות רשת

  ,החנות במסעדות ממותקים מוגזים משקאות של מוגבלת

   .זה מנוהג לחדול הראשונות בין הייתה
 

  השתייה כי קבע American Cancer Society-ה של חדש מחקר

  יותר רבים של ידם ובהישג זולה להיות שהפכה ,הממותקת

  בקרב במיוחד ,מיותרת סוכר צריכת לעודד עלולה ,העולם בכל

  להעלאת מדיניות גיבוש על ממליץ המחקר .מוחלשות שכבות

 .השמנה למניעת גלובליים מאמצים גיוס ועל מחירים
   .בנושא מסמך ראה 
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 נושאים נוספים  

 מתכננים היום את בריאות המחר -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי 

 הבריאותבתחום פרסומים 

 הולנד
  ממשלת ,היריון בהפסקות התומכים זרות במדינות ממשלתיים-לא לארגונים המימון את הפסיקה ב"שארה לכך בתגובה

 .המשפחה לתכנון עולמית לקרן דולר מיליון 10.6 להעביר התחייבה הולנד
  

     גרמניה
  עידוד כוללת הרפורמה .2017 באפריל לתוקף נכנסה בקהילה הנפש בבריאות לטיפול הנגישות שיפור למטרת רפורמה

  קביעת הליך שיפור ,טיפול התחלת לקידום בירוקרטיים תהליכים זירוז ,מועד קצר לטיפול נגישות ,מוקדם לאבחון

 .וקבוצתיים פרטניים טיפולים בשילוב וגמישות פגישות
 

 דנמרק
  להסמכה הרפורמה קידום את לדחות דנמרק ממשלת הסכימה ,הפרלמנטרית ובוועדה הבריאות בוועדת דיון בעקבות

 .מומחים רופאים של re-certification)) מחדש
 

 אנגליה
  טיפולי מסוג שירותים הרחבת ידי על כמיותרים ולהגדרתם אשפוזים לצמצום יעד הציב בריטניה של הבריאות משרד
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