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משרד הבריאות
פעולות הביקורת
במשרד הבריאות ,בקופות החולי  ,בחברת הביטוח הממשלתית ענבל ,במשרד
האוצר וברשות ההגבלי העסקיי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
נבדקו נושאי הקשורי לרשלנות רפואית ,ובכלל זה :חסרונות המצב הנוכחי
בתחו הרשלנות הרפואית ,מידת יישו מסקנות והמלצות של הוועדות
שהוקמו למציאת פתרונות והמכשולי ליישומ ; סוגיות הקשורות לביטוחי
רשלנות רפואית; מערכי ניהול הסיכוני בבתי החולי ובקופות החולי ;
ופעולות נציב תלונות הציבור במשרד הבריאות.
במשרד הבריאות ,בקופות החולי ובמחלקות אשפוז לגריאטריה שיקומית
נבדק נושא השיקו הרפואי לקשישי  .בכלל זה נבדקו פריסת שירותי השיקו
לפי אזורי גאוגרפיי ומצוקת האשפוז; פעילות של מחלקות האשפוז
לגריאטריה שיקומית; הליכי הפניית הקשישי לשיקו ; בקרת איכות ושימוש
במדדי להצלחה בשיקו ; היבטי כלכליי של ההסכמי בי קופות החולי
למוסדות השיקו ; כוח האד הרפואי והסיעודי בתחו השיקו ; ומניעת
מחלות עיקריות המצריכות שיקו .
במשרדי הבריאות והאוצר ובקופות החולי נבדק נושא הדיאליזה וההשתלות
במערכת הבריאות .בכלל זה נבדקו סוגיית ההפניה המאוחרת של חולי לרופא
נפרולוג וסיבותיה; הירידה במספר טיפולי הדיאליזה הביתיי ; הערכת האיכות
של טיפולי הדיאליזה; ופעילות של משרד הבריאות והמרכז להשתלות נוכח
מיעוט האיברי להשתלה לעומת התור הארו של הממתיני .
במג דוד אדו  ,במשרד הבריאות ,במשרד האוצר ,במשרד המשפטי  ,בוועדה
לבדיקת מינויי ובמשרד החו נבדקו סוגיות מרכזיות הנוגעות למוסדות
המנהלי של מד"א .בכלל זה נבדקו השימוש שעושי המוסדות המנהלי
בביקורת הפנימית ככלי לפיקוח ובקרה; פעילות ועדת הכספי ; תדירות
התכנסות המוסדות המנהלי ואופ מילוי תפקידיה ; סדרי הבחירה והמינוי
של נציגי במוסדות המנהלי ; דרכי ההתקשרות ע היועצי המשפטיי וע
רואי החשבו של מד"א .חלק מהנושאי כבר נבדקו בעבר בידי משרד מבקר
המדינה.
במשרדי הבריאות והאוצר ובקופות החולי נבדקו סוגיות הנוגעות לאופ
חלוקת כספי המדינה לקופות החולי  .בכלל זה נבדקו התחרות בי הקופות;
מת תמיכות לקופות; הנוסחה לחלוקת כספי סל הבריאות )הקפיטציה(
והוועדות שעסקו בנושא .חלק מהנושאי נבדקו כבר בעבר בידי משרד מבקר
המדינה.
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משרד מבקר המדינה עשה ביקורת מעקב על תיקו הליקויי שהועלו בדוח 59ב
 %ה ליקויי במישור הכללי%מערכתי וה ליקויי במישור הפרטני%פרסונלי %
בנוגע לסדרי הדיווח ואישור העבודות מחו לתפקיד של מנהלי מרכזי
רפואיי  .הביקורת נעשתה במשרד הבריאות ,בנציבות שירות המדינה ובעיריית
תל אביב%יפו.
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תביעות רשלנות רפואית ,ביטוח ,ניהול סיכוני
והדי המשמעתי במערכת הבריאות
תקציר
תקלות וטעויות במערכת הרפואית הגורמות נזקי למטופלי מתרחשות מפע לפע
במוסדות הרפואיי או במוסדות המבצעי פעולות טיפול ואבחו רפואי .הגורמי לה
נחלקי לכמה סוגי .1 :גורמי סיכו שחלק אינ בשליטת המערכת הרפואית,
ולפיכ ה עלולי לגרו לנזקי במהל פעולות הטיפול הרפואי כגו תגובה בלתי
צפויה של המטופל לטיפול הרפואי )נזקי יאטרוגניי .2 ;(1עומס עבודה או היעדר
תנאי סביבתיי המאפשרי עיבוד וקליטה של נתוני רבי הכרוכי בטיפול
בחולה;  .3טעויות הצוות המטפל ,טעויות בשיקול דעת וטעויות אנוש;  .4רשלנות
בטיפול הרפואי שאינה מגיעה לכדי עברת משמעת;  .5רשלנות חמורה שיש בה משו
עברת משמעת;  .6רשלנות פושעת שהיא בבחינת עברה פלילית.
בשני האחרונות חלה עלייה ניכרת בהיק' התביעות וההוצאה הלאומית בגי רשלנות
רפואית בישראל .עלייה זו מקורה בי השאר בהגברת מודעות הציבור לנזקי
הנגרמי במהל טיפול רפואי ומעלייה בנכונותו של הציבור להגיש תביעה .פסיקת
בתי המשפט הרחיבה את אחריות של בעלי מקצועות הרפואה ושל המוסדות
הרפואיי לרשלנות רפואית .ג התשלו הממוצע לתובע עלה במידה ניכרת ,וא'
הגיע במקרה קיצוני ל( 16מיליו ש"ח לחולה אחד.
כאמצעי להגנת הסגל הרפואי מפני תביעות רשלנות רפואית מבצעי מרבית קופות
החולי ,בתי החולי הציבוריי וכ בתי החולי הפרטיי ,ביטוח בחברות ביטוח
מסחריות הכרו בתשלומי פרמיה .בתי החולי הממשלתיי מכוסי ביטוחית
במסגרת הקר הפנימית לביטוחי הממשלה בניהול ענבל חברה לביטוח בע"מ) 2להל (
ענבל( בדר של ביטוח עצמי ,וכל בית חולי נושא במלוא העלות מתו תקציבו
השנתי 3וללא מעורבות מצד חברות ביטוח מסחריות.
נוכח שינויי לרעה שחלו בסוגי הפוליסות המוצעות למוסדות הרפואיי ,ובכלל זאת
גידול בעלויות הפוליסות ,החלו כמה מוסדות רפואיי לבטח את פעילות כנגד
רשלנות רפואית באמצעות הקמת קר פנימית לביטוח עצמי )להל ( ביטוח עצמי( תו
כדי שמירת הכספי והשקעת .קר זו מיועדת לתשלו הוצאות בגי תביעות רשלנות
רפואית עד סכו מסוי .לרוב רוכשי המוסדות הללו בחברת ביטוח מסחרית רובד
ביטוחי נוס' ( ביטוח נגד קטסטרופות.

__________________

1
2
3

השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות במהל טיפול רפואי או אבחו ,לא בהכרח בעקבות טעויות
בטיפול.
חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ,הפועלת בכפיפות לאג החשב הכללי באוצר .בי
היתר מנהלת ענבל את הקר הפנימית לביטוחי ממשלה המטפלת בתביעות המוגשות נגד מוסדות משרד
הבריאות ,ובכלל זה תביעות בגי אחריות מקצועית.
בשיטת  ,Pay As You Go – PAUGתשלו בגי עלות התביעות והסכמי פשרה בפועל מתו תקציבו
השנתי של בית החולי.
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במהל השני דנו ועדות שונות בהיבטי הנוגעי לרשלנות רפואית ,ורוב פרסמו את
מסקנותיה :ועדת קלינג משנת  ;1999ועדת ב דוד וברודט משנת  ;1999ועדת חלמיש
משנת ) 2003אשר לא גיבשה דוח סופי(; ועדת אמוראי משנת  ;2003ועדת שפני,
משנת  ;2005דוח חברת מארש משנת .2007

פעולות הביקורת
לנוכח תמונת המצב של הנזקי הנגרמי למערכת הבריאות בדק משרד מבקר
המדינה מינואר ועד דצמבר  2011נושאי הקשורי לרשלנות רפואית ,ובכלל זה:
מידת יישו מסקנות והמלצות של הוועדות שהוקמו כדי להקטי את ההוצאה
הלאומית שמקורה בתביעות רשלנות רפואית; מודלי שוני שהוצעו לפתרו בעיות
וכשלי בתחו הרשלנות הרפואית והמכשולי ליישומ; היעדר חובת ביטוח על
מוסדות רפואיי; מעבר מוסדות רפואיי לביטוח עצמי ומידת הפיקוח של המדינה
על ביטוח זה; סוגיות הקשורות לביטוח הפרקטיקה הפרטית 4של רופאי;
הסתמכות של בתי חולי פרטיי על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית של הרופאי
ועקב כ סבסוד צולב בי הרפואה הציבורית לפרטית; פעולות מערכי ניהול הסיכוני
במוסדות רפואיי שוני; מידת השיתו' והעברת המידע בי מערכי ניהול הסיכוני
במוסדות הבריאות למשרד; השינוי שחל בהליכי דיווח על אירועי חריגי ובתחקור
הרפואי לנוכח היעדר חיסיו על דיווחי; מידת קיומו של חינו באקדמיה לנושא
בטיחות בטיפול וניהול סיכוני; פעילותו של נציב תלונות הציבור למקצועות רפואיי
במשרד הבריאות )להל ( נציב התלונות(.
הביקורת נעשתה במשרד הבריאות )להל ( המשרד( ,בארבע קופות החולי )להל (
הקופות( ,בענבל ,במשרד האוצר ( באג' התקציבי ,באג' החשב הכללי ובאג'
הפיקוח על שוק ההו ,הביטוח והחיסכו )להל ( המפקח על הביטוח( ,בהסתדרות
הרפואית בישראל )להל ( הר"י( וברשות ההגבלי העסקיי שבמשרד התעשייה
המסחר והתעסוקה )להל ( התמ"ת( .נעשו בירורי בכמה בתי חולי ,בכמה חברות
ביטוח מסחריות ,במשרד המשפטי ,בלשכת עורכי הדי ,באיגוד הישראלי למיילדות
וגינקולוגיה של הר"י ובפקולטות לרפואה באוניברסיטאות.

עיקרי הממצאי
חוב המדינה בגי רשלנות רפואית ועלייה במספר התביעות ובעלות הפרמיות
לביטוח
י ת ר ת ה ת ב י ע ו ת ה ת ל ו י ו ת  :על פי נתוני המשרד נכו לסו' שנת  ,2010הערכת
ס החבות האקטוארית ( יתרת התביעות התלויות בגי רשלנות רפואית לסו' שנת
 2010שהוגשו רק כנגד בתי החולי הכלליי הממשלתיי ( הסתכמה בכ(2.35
מיליארד ש"ח ,וכנגד כל מוסדות הבריאות הממשלתיי ( בתי החולי הממשלתיי
הכלליי ,הפסיכיאטריי והגריאטריי ונגד לשכות הבריאות והמשרד הראשי
__________________

4

ביטוח עיסוקו של הרופא בפרקטיקה פרטית לאחר שעות העבודה אצל המוסדות הרפואיי המעסיקי.
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הסתכמה בכ( 3.2מיליארד ש"ח .הערכה זו אינה כוללת את חבות קופות החולי ,בתי
החולי שלה ,בתי החולי הציבוריי ובתי החולי הפרטיי.
עלייה בתשלומי לנפגעי בגי רשלנות רפואית ועלייה
ב ת ש ל ו מ י ה פ ר מ י ו ת ב ב י ט ו ח י  ה מ ס ח ר י י   :במהל חמש השני
האחרונות חלה עלייה של כ( 7%מדי שנה בתשלומי ששילמה המדינה בגי תביעות
רשלנות רפואית .5ג מנתוני שמסרה מדנס סוכנות לביטוח בע"מ) 6להל ( הסוכנות(
באשר למבוטחיה בביטוחי רשלנות רפואית עולה כי בשש שני חלה עלייה מתמדת
של כ( 260%בתשלו הממוצע לתובע ועלייה של למעלה מ( 30%בפרמיות שמשלמי
מבוטחיה במש שלוש שני )בשני .(2010(2008
ע ל י י ה ב מ ס פ ר ה ת ב י ע ו ת ה מ ו ג ש ו ת  :מנתוני המשרד עולה כי משנת 2005
עד שנת  2010חלה עלייה של  22%במספר התביעות המוגשות נגד כלל מוסדות
הבריאות הממשלתיי )בבית המשפט ובהסכמי פשרה מחוצה לו( .ג מנתוני
הסוכנות באשר למבוטחיה ברשלנות רפואית עולה כי משנת  2005עד שנת  2011חלה
עלייה של כ( 13%במספר התביעות.
נ ת ו נ י  ל א ו מ י י  ל צ ו ר  ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת  .1 :בביקורת נמצא כי בידי
משרד הבריאות ומשרד האוצר כמאסדרי )רגולטורי( אי נתוני עדכניי על
העלות הכוללת של ביטוח רשלנות רפואית ,למעט הערכות כלליות מדוח מארש משנת
 2007והמציגות הפרשי של מיליארדי שקלי בי זו לזו .7מלבד המידע הקיי באשר
לתשלומי בפועל של ענבל עבור כלל המוסדות הממשלתיי ,אי למשרד מידע באשר
לס התשלומי בבתי החולי הפרטיי והציבוריי;  .2אי בידי המשרד ג הערכה
באשר לס החבות האקטוארית העתידית של כל המוסדות הרפואיי במדינה ,אלא
רק הערכה אקטוארית של המוסדות בבעלות המדינה;  .3תק חשבונאות מס' 18
לדיווח אחיד של בתי החולי וקופות החולי מחייב רק החל משנת  2010לדווח
בדוחותיה הכספיי על היתרה האקטוארית של הרשלנות הרפואית .בה בעת תק
זה אינו מחייב את בתי החולי הפרטיי והציבוריי .לכ יש מחסור חמור במידע
באשר לעלות הרשלנות הרפואית ,מידע שעשוי לסייע לקבלת החלטות ,והחיוני בי
השאר לקביעת תעריפי נאותי ולעדכו שוט' של סל הבריאות ,למשל בתחו
המיילדות והטיפול בפגי.
ח ו ס ר מ ו ע י ל ו ת ו י ע י ל ו ת  :כ( 40%מהפיצויי מוצאי על ניהול הליכי המשפט
בתביעות רשלנות רפואית כל גור המעורב בתביעה ( בתי החולי ,קופות החולי
ומרפאות פרטיות ( מוציא כ( 20%(10%מכספי התביעה עבור שכר טרחת עורכי די
והוצאות לניהול התביעה וכ( 5%בגי חוות דעת מומחי מטע כל אחד מהצדדי.
יוצא שבסופו של תהלי כ( 40%מס הפיצויי בתביעות האחריות המקצועית
מ2צאי על ניהול ההלי המשפטי .לפיכ הטיפול בתביעות רשלנות רפואית
ברפואה ָ
על ידי גורמי ממשלתיי וציבוריי ,כפועל יוצא מההסדרי המשפטיי הקיימי,
__________________

5
6
7

בשנת  2010חלה ירידה של כ" 9%בהוצאות בגי רשלנות רפואית ,אול כיוו שהאמור בתביעות
משפטיות הפרוסות על פני טווח של עשרות שני ,ירידה חד"פעמית זו אינה מלמדת על מגמה בשיעור
ההוצאות.
מדנס סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות הביטוח המבטחת את מרבית הביטוחי המסחריי כנגד
רשלנות רפואית במדינה באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ.
עלות הפרמיות שמשלמי כלל המוסדות הרפואיי במדינה הוערכה בס של  5.2"1.2מיליארד ש"ח
לשנה.
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יקר וצור משאבי רבי ממערכת הבריאות ומהנפגעי במקו להגיע לכיסיה של
הנפגעי.

עלייה ברפואה המתגוננת וחשש מביצוע פעולות מסוכנות
נוס' על העלויות הישירות המאמירות של גידול בתביעות רשלנות רפואית ,הפכה
הרפואה להיות "רפואה מתגוננת" ,כלומר נפוצות יותר תופעות דוגמת ַה ְפ ָניָה למפגשי
ייעו ,רפואיי רבי וביצוע יתר של בדיקות ותצלומי .כ גדלות ההוצאות על בדיקות
רפואיות ,גדלי תקציבי מערכת הבריאות ,הנמצאי ממילא במחסור ,גדלה ההוצאה
הלאומית וג הפרטית לבריאות וגדלה אי(השוויוניות.
פעולות מורכבות בעלות סיכו לסיבוכי וטיפול בחולי מורכבי עלולות מטבע
להיכשל ולגרור אחריה תביעות בגי רשלנות רפואית ,בי מוצדקות ובי לאו .שיקול
זה עלול לגרו למוסדות רפואיי לחשוש מלבצע פעולות אלה ,ובכ לפגוע בטיפול
הרפואי המוענק לחולי ,בקידו הרפואה ובהתפתחותה.

ביטוח רשלנות רפואית
היעדר תחרות
המקצועית

וריכוזיות

יתר

בשוק

ביטוחי

הרשלנות

שוק ביטוחי הרשלנות הרפואית מתאפיי במיעוט מבטחות ובשליטתה של הראל
חברה לביטוח בע"מ )להל ( המבטחת העיקרית( באמצעות הסוכנות .מבטחות משנה
מחו"ל שביטחו את המבטחת עזבו את האר ,לפני שני מספר ,ומאז ד2וח על קושי
לאתר מבטחי משנה בחו"ל .ועדת ב דוד וברודט ,ועדת חלמיש ודוח מארש קבעו כי
שוק ביטוחי הרשלנות רפואית בישראל אינו מספק תנאי תחרותיי לביטוח .השוק
מתאפיי במיעוט מתחרי ובהעלאה קבועה של פרמיות הביטוח ,מציאות שהגדילה
את ההוצאה הלאומית לבריאות והפחיתה את ההוצאה הזמינה לשירותי הבריאות
עצמ .עקב פעילותה רבת השני בתחו ,בידי הסוכנות מידע רב על ניסיו התביעות
והחבות האקטוארית של מוסדות הבריאות הלא ממשלתיי .היעדר הגישה למידע זה
מקשה על גורמי מתחרי להיכנס לתחו ומונע ירידה בפרמיות.
רשות ההגבלי העסקיי אשר באחריות משרד התמ"ת ,ביצעה בדיקות ראשוניות
שהצביעו על מבנה שוק מוגבל מהבחינה התחרותית ,ואול היא העריכה כי לא יהיה
אפשר להביא לשיפור ממשי בענ' באמצעי העומדי לרשותה .הרשות לא השלימה
את הבחינה שהחלה בה בשנת  2005בתחו הרשלנות הרפואית כדי לבחו את אופי
התחרות וכדי לבדוק א מתקיי מונופול ,וא כ ( לבחו את הכלי העומדי
לרשותה להסדרת כשל השוק.
השפעת תחו הגינקולוגיה והמיילדות על שוק הביטוח
בתחו הגינקולוגיה והמיילדות הבעיות חמורות יותר מבשאר התחומי :חלקו היחסי
של התחו מס תביעות האחריות המקצועית הוא כ( 30%מבחינת מספר התביעות
וכ( 50%מבחינת עלות .חוק ההתיישנות ,התשי"ח( ,1958מאפשר ליילודי להגיש
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תביעה עד  25שנה לאחר התרחשות האירוע .תקופת ההתיישנות הארוכה מגבירה את
חוסר הוודאות של המוסדות ומקשה עליה לשמור מסמכי ,לזמ עדי ולהוכיח את
חפות .ג השינויי בפסיקות בתי המשפט שהרחיבו את האחריות של העוסקי
ברפואה מקשי על המבטחות להערי את הסיכו ולשמור כספי לפרקי זמ ארוכי
וגורמי לגביית פרמיות גבוהות מהמבוטחי.
חובת ביטוח למוסדות רפואיי
בתי חולי כלליי ,ציבוריי ופרטיי המרכזי פעילות בתחומי בעלי סיכו מוגבר
)כגו מיילדות ,ניתוחי גב ונוירוכירורגיה( אינ מחויבי ברכישת ביטוח או ביצירת
קר לביטוח עצמי .א' מרפאות אסתטיקה וניתוחי לייזר המנהלות פעילות מסוכנת
אינ מחויבות בביטוח .בהיעדר חובת ביטוח אי ג חובה לניהול סיכוני הנדרש על
ידי המבטחות ,והדבר עלול לגרו לאי(הקפדה על בטיחות החולה ולירידה בסטנדרד
הרפואי .היעדר חובת ביטוח על מוסדות רפואיי עלול להותיר רופאי חשופי
לתביעות אישיות המוגשות נגד או נגד עיזבונותיה במקרי חריגי שבה המוסד
הרפואי חדל פירעו .הדבר עלול למוטט בתי חולי שלא יעמדו בתשלו הפיצויי
שייפסקו ולהשפיע על גורמי שאליה עלולי התובעי לגלגל תביעותיה.
חלק מבתי החולי הפרטיי סומכי על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית הממומני
ברוב על ידי המדינה ( או באמצעות בתי החולי הממשלתיי או על ידי קופות
החולי .יוצא שלעתי המדינה נושאת בעלויות הביטוח של פעולות רפואיות
המתבצעות במוסדות הפרטיי ( מצב הראוי לבחינה מחודשת.
ועדת קלינג ,ועדת אמוראי וועדת חלמיש הציעו לקבוע בחוק חובת ביטוח כנגד רשלנות
רפואית לכל העוסקי ברפואה ובשירותי רפואיי במערכת הבריאות וכ לכלל
המוסדות הרפואיי .אול משרד הבריאות ומשרד האוצר החליטו בשנת  2008כי לא
ייזמו חקיקה ,וכי בעתיד לאחר בחינת המצב הביטוחי של המוסדות ישקלו מחדש א
דרושה התערבות .ואול מאז לא נבח הנושא מחדש ,למרות מעבר של כמה מוסדות
רפואיי מביטוח מסחרי לביטוח עצמי.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי האוצר והבריאות כי לנוכח החשש כי מוסדות
רפואיי לא יבטחו עצמ באופ מספק בביטוח מסחרי או בביטוח עצמי והחשש
מתביעות אישיות נגד רופאי או עיזבונ ולאור המלצות הוועדות בנושא ,עליה
לשקול שוב ,אחרי שיהיה בידיה מכלול הנתוני בשוק ביטוחי הבריאות ,א לקבוע
בחוק חובת ביטוח מסחרי או ביטוח עצמי.
הפיקוח על מוסדות רפואיי המבצעי ביטוח עצמי
כאמור ,חלק מבתי החולי וקופות החולי החלו להקי קר פנימית לביטוח עצמי,
המיועדת לשל הוצאות בגי תביעות רשלנות רפואית .בביטוח עצמי יש נטילת
סיכוני מהותיי ולכ הוא מחייב פיקוח ובקרה .נמצא כי משרדי הבריאות והאוצר
לא קבעו כללי לביטוח עצמי ולאופ הפיקוח עליו ,וזאת כדי להג על החולי ועל
הרופאי מפני תביעות רשלנות רפואית.
עוד נמצא כי פיקוח המשרד על קופת חולי המבצעת ביטוח עצמי מוגבל .ג המפקח
על הביטוח באוצר אינו עוסק בתחו זה .בהיעדר אסדרה ופיקוח יש חשש שמא חברי
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הנהלת קופת חולי שיש לה ביטוח עצמי ישפיעו על גובה הסכומי הנצברי בקר
הפנימית ,זאת על רקע מצבה הכספי הטוב או הגרוע של הקופה בשנה מסוימת או
משיקולי של איזו תקציב הקופה לטווח קצר ,ולא לפי הצור החשבונאי(כלכלי(
אקטוארי של שמירת כספי לתשלו פיצויי לטווח הארו .היעדר עתודות כספיות
מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות עלול לגרו להוצאות כספיות כבדות אשר יקשו על
הקופה להמשי לספק שירותי רפואיי ללא מקורות סיוע נוספי של המדינה .רק
בסיו הביקורת החל המשרד לגבש הנחיות כלליות לניהול קרנות עצמאיות לביטוח
עצמי כדי להבטיח את ניהול ויציבות.
פוליסה לביטוח פרקטיקה פרטית של רופאי
על פי הסכמי עבודה קיבוציי ,הרופאי המועסקי במוסדות רפואיי ממשלתיי
וציבוריי ובקופות החולי מבוטחי בביטוח אחריות מקצועית בגי עבודת
בפרקטיקה הפרטית .הפוליסות מעניקות לרופאי ג הוצאות הגנה משפטית בהלי
משמעתי ,בהליכי פליליי ובדיני עבודה על מקרי רשלנות שהתרחשו בשעות
הפעילות בבוקר.
הביקורת העלתה סדרת עיוותי במימו ביטוח הפרקטיקה הפרטית הדורשי בחינה
מחודשת ותיקו .1 :כספי תקציב משרד הבריאות המועברי לבתי החולי מממני
את עלות פוליסות הפרקטיקה הפרטית .יש מוסדות רפואיי פרטיי שכלל אינ
מבטחי את עבודת הרופאי המנתחי בתחומ אלא מסתמכי על פוליסת
הפרקטיקה הפרטית שאת רובה מממנת המדינה .בכ נית סבסוד לאות מוסדות
פרטיי על חשבו הכיס הציבורי .פוליסה של אחת הקופות כוללת החרגות ויש חשש
כי היא מותירה רופאי ללא כיסוי ביטוחי בעת ביצוע פעולות בבית חולי פרטי;
 .2אי הגדרה אחידה של המונח "פרקטיקה פרטית" ,ולפיכ הפוליסה מנוצלת על
ידי מוסדות רפואיי פרטיי א' שה אינ צריכי להיכלל בהגדרת "מרפאה
פרטית";  .3כל הרופאי משלמי פרמיה לביטוח פרקטיקה פרטית וכ יוצא
שרופאי שאינ עוסקי בפרקטיקה פרטית )צעירי או כאלה העובדי בפריפריה(
מסבסדי עלות פוליסות של רופאי המנהלי פרקטיקה פרטית;  .4לעתי המוסד
הרפואי הציבורי מממ פוליסה יקרה לרופא העוסק בעיקר בפרקטיקה פרטית וממעט
לעבוד במוסד הציבורי;  .5נוצרה תופעה של כפל ביטוח ,פי שלושה או פי ארבעה ,על
ידי כל אחד מהמוסדות הרפואיי ,מצב המטיל נטל כספי מיותר על ציבור הרופאי
המשתת' בעלותה.
חלק מהמתואר לעיל נובע מהסכמי עבודה קיבוציי שנחתמו לפני  17שנה ומאז לא
עברו ריענו ועדכו ,ושקבעו כי המוסדות המעסיקי יממנו את עלות ביטוחי
הפרקטיקה הפרטית.

הצעות לשינויי להקטנת ההוצאה בגי רשלנות רפואית :תמונת מצב
הכשלי בשוק ביטוחי הרשלנות הרפואית הובילו להקמת ועדות שונות כדי לגבש
פתרונות לצמצו עלויות בגי תביעות רשלנות רפואית ופתרונות נוספי להסדרי
הביטוח הקיימי.
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בי היתר נבחנה אפשרות לרכז את ניהול התביעות בתחו הגינקולוגיה והמיילדות,
המערב גורמי מטפלי רבי ,בידי גור אחד כדי לצמצ את עלויות ניהול התביעות
בנושא .החשב הכללי באוצר החליט לגבש שיתו' פעולה בניהול תביעות המשותפות
למדינה ולשירותי בריאות כללית )להל ( הכללית(; ועדת ב דוד וברודט המליצה
בשנת  1999להקי ביטוח עצמי לאומי )להל ( קפטיב לאומי(; ביוני  2010הגיש חבר
הכנסת מאיר שטרית הצעת חוק פרטית הקובעת מודל לפיצויי נפגעי רשלנות רפואית
בהיריו ובלידה ללא צור בהוכחת רשלנות באופ שלידת תינוק בעל מו כשלעצמה
ְתזַכה בפיצוי מוגבל; משרד המשפטי פועל לקיצור תקופת ההתיישנות במסגרת
הצעת חוק דיני ממונות ,התשע"א( ,2011הנמצאת בדיוני בוועדת החוקה של
הכנסת.
לפיכ ,למרות הבעיה ההולכת ומחמירה בתחו ועל א' ההצעות הרבות לפתרו
והוועדות הרבות שפעלו בנושא ,לא התקיי דיו ציבורי יסודי ומעמיק הכולל את כל
ההיבטי הקשורי לסוגיית הרשלנות הרפואית ובהתבסס על נתוני עדכניי
ומקיפי באשר לעלויות הרשלנות הרפואית בכלל מוסדות הבריאות בישראל ,ולפיכ
לא הוחלט על פתרונות ישימי.

ניהול סיכוני ובטיחות בטיפול הרפואי :נושאי הדורשי עיו ואסדרה
היעדר מדיניות לפעילות מחלקות ניהול הסיכוני במוסדות
ועדת שפני ,המליצה בנובמבר  2005להקי מער בטיחות וניהול סיכוני בכל אחד
מהמוסדות הרפואיי .בביקורת עלה כי כל אחד מבתי החולי מבצע ניהול סיכוני
על פי כללי שהוא קבע ובהיק' שונה וללא תק ליחידות ניהול הסיכוני ,וכי
המשרד לא נות לבתי החולי הנחיות בנושא ואינו מתווה את מדיניות .רק במהל
הביקורת החל המשרד בגיבוש חוזר שיחייב את כלל בתי החולי להקי מער ניהול
סיכוני .ג בקופות החולי לא הייתה כלל חובה להקי מער של ניהול סיכוני
ולא ניתנה הנחיה בנדו של המשרד ,ולכ הקופות נבדלות זו מזו במידה ניכרת בהיק'
פעילות ניהול הסיכוני שלה .רק בסיו הביקורת בינואר  2012הוציא המשרד חוזר
המסדיר את חובת הקמת מער ניהול הסיכוני בקופות.
דיווחי על אירועי חריגי
ד י ו ו ח ל ח ו ל ה ע ל ר ש ל נ ו ת ר פ ו א י ת ב ט י פ ו ל ש ק י ב ל  :זכותו של כל
אד לדעת אילו אירועי הביאו אותו למצבו הבריאותי לאחר הטיפול .על הרופא
מוטלת ג חובה אתית למסור לחולה על כל טעות שחלה בטיפול בו .למרות זאת,
רופאי חוששי כי גילוי כזה יגרור פרסו שלילי מידי ,אבד מוניטי ומעמד
מקצועי ,אבד חולי ,תביעת רשלנות רפואית ונקיטת הליכי משמעתיי
ומשפטיי .לכ נוצרה תרבות של הימנעות מדיווחי על אירועי חריגי ,ונשמעות
מצד עורכי הדי המייצגי את החולי טענות על הסתרה ועל אי(גילוי.
ש א ל ת ח ס י ו  ד ו ח ו ת ו מ ס מ כ י  ר פ ו א י י   :אחת הבעיות העיקריות של
ניהול הסיכוני במוסדות הרפואיי היא היעדר חיסיו משפטי .על פי הלכה
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שנקבעה בפסיקה בשנת  ,81995התחקירי ,הדיוני והמסמכי הנערכי במסגרת
ניהול הסיכוני עלולי לשמש בהליכי משמעתיי ומשפטיי שייפתחו נגד הצוות
הרפואי .לפיכ נפגעה היכולת לנהל בפתיחות תחקירי של אירועי חריגי .עד שנת
 1995היה נהוג לקיי בבתי החולי ישיבות "תחלואה ותמותה" שבמסגרת העלו
לדיו תקלות רפואיות ללימוד ולהפקת לקחי .למשרד מבקר המדינה ד2וח על
הפחתת עד כדי הפסקת של הישיבות בגלל חשש מחשיפת תוכנ לפני ערכאות
משפטיות .דווח על קיו דיוני במסגרת ישיבות בוקר של חלק מהמחלקות ללא
תיעוד בכתב; על ביצוע בירור והשמדת חומר התחקיר בתו כמה ימי; על מיעו
החומר לעור די על מנת ליהנות מחסיו עו"ד(לקוח ועוד.
דיווח של המוסדות הרפואיי על מקרי רשלנות
ד י ו ו ח י  פ נ י מ י י  ע ל ת ק ל ו ת ב ת ו  ה מ ו ס ד ו ת  :אי הגדרה מחייבת
של המשרד לגבי אירועי חריגי החייבי בדיווח למחלקות ניהול הסיכוני
במוסדות הרפואיי .כ כל מוסד מחליט אילו אירועי חייבי בדיווח פנימי של
הרופאי למחלקת ניהול הסיכוני.
ד י ו ו ח ש ל ה מ ו ס ד ו ת ל מ ב ט ח י   :חלק מהאירועי המתרחשי במוסדות
הרפואיי מד2וחי למבטחי על פי הנחיית ,ואול אי ה מד2וחי למשרד .מידע
רב על אירועי חריגי אינו מגיע אפוא לידיעת המשרד ,וממילא הוא אינו יכול להפיק
לקחי בעקבות התרחשות.
ד י ו ו ח מ ה מ ו ס ד ו ת ל מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת  :האירועי המחויבי בדיווח על
ידי המוסדות למשרד ה רק חלק קט מהאירועי החריגי המתרחשי במוסדות
הרפואיי .עיקר האירועי המתרחשי אינ מד2וחי למשרד ובכ נפגמת יכולתו
להסיק מסקנות מערכתיות וכ להוציא הנחיות לכל מערכת הבריאות.
היעדר שיתו' במידע ובתקלות במישור הארצי
ה י ע ד ר ש י ת ו ' ב מ י ד ע ע ל א י ר ו ע י  ח ר י ג י   :נמצא כי בי בתי
החולי ,החברות המבטחות והמשרד אי שיתו' במידע לגבי אירועי חריגי
ומסקנות שהוסקו מאות אירועי .כ נפגמת יכולתו של המשרד להטמיע נוהלי
בטיחות בכלל המוסדות הרפואיי .כ בארגוני הבריאות נצבר פעמי רבות ידע יקר
ער ומהותי ,א אי במשרד "ניהול ידע" ) (knowledge managementבמובנו
הניהולי(מקצועי.
היעדר מאגר מידע לריכוז אירועי חריגי ולהפקת לקחי:
המשרד לא הקי מערכת ארצית שבה יוכלו הרופאי לדווח על אירועי חריגי
בחופשיות וללא חשש מחשיפת המעורבי ומענישת ,מערכת שיכולה לסייע בהפצת
לקחי ארציי וכ לשפר את רמת הרפואה .במהל הביקורת קיד המשרד הקמת
מער לניהול סיכוני ובטיחות שיעסוק בי היתר בפעולות האלה :הרחבת מאגר
המידע על מוקדי בעייתיי המסכני את המטופל; לימוד הכשלי והפצת המלצות
מערכתיות; הטמעת תרבות דיווח על אירועי; והגדלת מספר הדיווחי למשרד
__________________
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באמצעות פיתוח מערכות דיווח .משרד מבקר המדינה משבח את פעילות מנכ"ל
המשרד להקמת המער ,אחרי שכמה ניסיונות מאז שנת  2000לא צלחו.
ה י ע ד ר ש י ת ו ' ב י  ה מ ו ס ד ו ת ב ת ש ת י ו ת ל י מ ו ד ו ה ד ר כ ה  :נמצא כי
אי שיתו' מספיק בי המוסדות בתשתיות הקיימות להדרכה ולתרגול של תרחישי
רפואיי לצור שיפור מודעות הצוותי הרפואיי בכל האר ,לבטיחות רפואית.
ריכוז חלקי של אירועי שבגינ מוגשות תביעות לבתי
ה מ ש פ ט  :נמצא כי אירועי חריגי שהתרחשו וגרמו לנזקי בבתי חולי ציבוריי
ופרטיי ובקופות ,ובגינ הוגשו תביעות או שהובילו להסכמי פשרה ,לעתי במיליוני
שקלי ,אינ מובאי לידיעת המשרד ,אלא א כ הוגשו בגינ תלונות ג לנציב
התלונות שבמשרד .בגי חלק גדול ממקרי הרשלנות מוגשות תביעות אזרחיות ישירות
לבתי המשפט ללא תלונה לנציב התלונות במשרד .לעתי קרובות הסכמי פשרה
בסכומי ניכרי ( דבר המעיד לעתי על חומרת האירוע ( כוללי ג סעיפי סודיות,
המכ2וני למניעת פרסו האירוע .כ נמנעת האפשרות להסיק מסקנות מערכתיות
מאירועי אלה ולמנוע את התרחשות שנית.
מיעוט ועדות הבדיקה וועדות הבקרה והאיכות הפועלות
במוסדות רפואיי
סעי'  21לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו() 1996להל ( חוק זכויות החולה( ,מסדיר
הקמת ועדות בדיקה לחקירת אירועי חריגי שהתרחשו במוסדות הרפואיי .בחלק
מהמקרי יש חשש מרשלנות רפואית ונבדק הצור בנקיטת הלי משמעתי או אחר
כנגד המעורבי באירוע .ממצאי הוועדה גלויי לחולה ,ואול פרוטוקול הוועדה עלול
להיחש' בבית המשפט .החשש מחשיפת הממצאי מעמידה בפני ועדת הבדיקה של
בית החולי קושי בחשיפת עובדות האירוע ובהסקת מסקנות העלולות להשלי על
הצוות וא' לחייב את המוסד בנזיקי .לפיכ יש ניגוד ענייני מובנה בפעולת של
ועדות הבדיקה הפנימיות .נמצא כי בשני  2010(2008מיעטו בתי החולי להקי
ועדות בדיקה .למשל ,המרכזי הרפואיי הגדולי ביותר ( המרכז הרפואי המשולב
ע"ש חיי שיבא והמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ( לא מינו ול 2ועדה אחת .ג
המשרד לא קבע בהתא להמלצות ועדת שפני ,באילו מקרי חובה על בית החולי
להקימ .חלק מבתי החולי העדיפו כי אירועי חריגי ייחקרו במשרד במסגרת
ועדות בדיקה המוקמות על ידי נציב התלונות ,אול אלו מתמנות זמ רב לאחר
האירוע ,עובדה המקשה לאסו' מידע ועדויות ופוגעת באיכות החקירה.
כמו כ נמצא כי אי נהלי המחייבי את המוסדות הרפואיי בביצוע תחקירי סמו
לאחר אירוע חריג ,כדי שהעובדות יהיו קרובות למציאות ככל האפשר ,ולכ כל מוסד
נוהג לפי החלטתו; לא נקבע מי מוסמ לבצע תחקיר ,באיזו דר ומה לוחות הזמני.
סעי'  22לחוק זכויות החולה מסדיר הקמת ועדות בקרה ואיכות לצור הערכת הטיפול
הרפואי ושיפורו .תוכ הדיוני בה חסוי .נמצא כי חלק מבתי החולי ממעטי
להשתמש בסמכות להקי ועדת בקרה ואיכות ועולה חשש כי אינ משקיעי די
בשיפור איכות הטיפול הרפואי .כ נמצא כי חלק מבתי החולי מקיימי דיוני
באירועי חריגי במקרי פרטניי במסגרת ועדות בקרה ואיכות ולא במסגרת ועדות
בדיקה כפי שדורש סעי'  21לחוק .אי(הבהירות באשר לאירועי החריגי שבגינ
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יש להקי ועדת בדיקה ובאשר לנושאי שבה יש לדו במסגרת ועדת בקרה ואיכות
מצריכה את אסדרת הנושא על ידי המשרד.
סקרי ניהול סיכוני בקופות החולי ובבתי החולי
ס ק ר י נ י ה ו ל ס י כ ו נ י  ב ק ו פ ו ת ה ח ו ל י " :הסכמי הייצוב" 9של הקופות
לשני  2010(2008מחייבי אות לבצע סקר ניהול סיכוני ,הכולל את מיפוי
הסיכוני אשר חלק עלולי להוביל לתקלות רפואיות .במהל הביקורת מינה
המשרד רואה חשבו חיצוני לבחינת הסקרי שהקופות הגישו .נמצא כי בכל אחת
מהקופות מטרת הסקר הייתה שונה ,וכ שיטות הניתוח והצגת הנתוני .בסיו
הביקורת הוציא המשרד חוזר המסדיר את החובה לבצע סקר ניהול סיכוני.
ס ק ר י נ י ה ו ל ס י כ ו נ י  ב ב ת י ה ח ו ל י   :בתי חולי מנהלי פעילות
בהיקפי של מיליארדי שקלי בשנה וחשופי לסיכוני כלכליי ,בטיחותיי,
רפואיי ומשפטיי .ואול ,נמצא כי בתי חולי אינ מחויבי לבצע סקרי ניהול
סיכוני ,וכי אי הנחיה מצד המשרד בנושא .ראוי כי המשרד ישקול להורות על ביצוע
סקרי ניהול סיכוני ג לבתי חולי ,בדומה להנחייתו המיועדת לקופות החולי.
בטיחות בטיפול הרפואי
בטיחות רפואית היא תחו הכולל הנדסת אנוש ,והנחת המוצא היא שחלק ניכר
מהכשלי הרפואיי נגרמי מכשלי מערכתיי אנושיי או טכניי ,מעומסי
עבודה ,מהדרישה לקבלת החלטות מהירות וכ מתנאי סביבתיי המכשילי את
עבודת הרופא .הדגש בתחו הוא איתור הכשלי המערכתיי לפני קרות האירוע ולא
חקירת תקלות.
 .1ב ט י ח ו ת ב ט י פ ו ל ה ר פ ו א י ב ב ת י ה ח ו ל י   :מנהלי הסיכוני
במוסדות הרפואיי מתמקדי בריכוז מידע ותיעוד באשר לאירועי שהתרחשו
ופועלי לצמצו הנזק העלול להיגר למוסד עקב תביעה עתידית )ניהול סיכוני
משפטי( ועוסקי פחות במהלכי לשיפור הבטיחות הרפואית )תחו המניעה(.
 .2ת ה ל י  א ב ט ח ת א י כ ו ת ) א ק ר ד י ט צ י ה ( ב ב ת י ה ח ו ל י  :
הכללית החלה בהלי אבטחת איכות באמצעות ארגו  .10JCIהיתרונות בקבלת תו
האיכות ה שיפור הבטיחות ברפואה ועידוד תיירות מרפא המגדילה את הכנסות בתי
החולי .עד  2011קיבלו תו איכות זה שישה בתי חולי של הכללית ואסותא מרכזי
רפואיי בע"מ ברמת החייל .בשנת  2010החל המשרד בהלי בחמישה בתי חולי
ממשלתיי ובשנת  2012מתוכנ ההלי להתחיל בשישה בתי החולי הממשלתיי
האחרי .ג חמישה בתי חולי ציבוריי בבעלות פרטית במזרח ירושלי החלו
בתהלי וכ בתי חולי נוספי של הכללית .משרד מבקר המדינה מציי לשבח את
יזמת הכללית בביצוע הליכי אלו המגבירי את איכות שירותי הרפואה בישראל.
__________________
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 .3ה ו ר א ת ב ט י ח ו ת ב ר פ ו א ה ב א ק ד מ י ה  :נוכח חשיבות הקניית ידע
בנושא בטיחות ברפואה כאמצעי למניעת כשלי וטעויות ,משרד מבקר המדינה בח
את ההכשרה בנושא המועברת לסטודנטי לרפואה בפקולטות לרפואה השונות
במוסדות האקדמיי באר .,בתכנית הלימודי של הפקולטות לרפואה
באוניברסיטאות נמצאה שונות רבה מבחינת הכשרות וקורסי לבטיחות ברפואה,
בחלק קורסי כאלה לא ניתנו כלל ובחלק מיעטו בהכשרות בתחו זה.

הטיפול המשמעתי במשרד הבריאות :נציב תלונות הציבור והליכי הקובלנה
המשמעתית
המשרד מטפל בעברות משמעת ורשלנות של בעלי מקצועות רפואיי" .נציב תלונות
הציבור למקצועות רפואיי" במשרד הבריאות מקבל תלונות ומחליט א לערו
שימוע לאיש הצוות הרפואי או להקי ועדת בדיקה לחקירה האירוע .מסקנות ועדת
הבדיקה ע המלצת נציב התלונות מועברות למנכ"ל המשרד לקבלת החלטה א
להגיש קובלנה משמעתית ,וא כ ( התיק עובר לתובעת המשרד להגשת קובלנה.
בדיו בקובלנה בבית הדי למשמעת של המשרד משתתפי נציגי משרד הבריאות,
משרד המשפטי והר"י וכ עורכי די של המשרד שבוחני את הראיות ומספקי
תשתית עובדתית לקבלת החלטה .המלצות ועדת המשמעת עוברות להחלטת שופט,11
שאליו הואצלו סמכויות שר הבריאות.12
 .1ה י ק ' ה פ ע י ל ו ת  :מינואר  2009ועד מחצית ) 2011פרק זמ של שנתיי
וחצי( מינה נציב התלונות  87ועדות בדיקה ) (3.1%מ( 2,790התלונות שהוגשו לו,
ובעקבות פעולות ועדות הבדיקה הוגשו  64קובלנות לבית הדי למשמעת של משרד
הבריאות .יוצא אפוא ש( 2%מהתלונות הגיעו לדי משמעתי.
 .2ה י ע ד ר א ס ד ר ה ב ח ו ק ש ל פ ע ו ל ו ת נ צ י ב ת ל ו נ ו ת ה צ י ב ו ר :
נמצא כי חלקי שוני בפעילות נציב התלונות אכ מוסדרי בדי ,בהוראות ,ובנהלי
פנימיי .ואול אי הגדרה חוקית באשר לסמכויותיו ולחובותיו וכ באשר לוועדות
הבדיקה מטעמו .רק במועד סיו הביקורת הקי המשרד צוות לגיבוש הצעת חוק
בנושא סמכויות נציב התלונות וכ הוחלט להסדיר תשלו למומחי רפואיי
הפועלי מטעמו.
 .3ח ש ש ל נ י ג ו ד ע נ י י נ י  מ ו ס ד י ב ת פ ק י ד ה מ ש ר ד ב ק ב י ע ת
ר ש ל נ ו ת ש ל ר ו פ א י   :המשרד קובע את קיומה של רשלנות במסגרת ועדות
הבדיקה והוועדות המשמעתיות ,בי היתר של הרופאי עובדי בתי החולי
הממשלתיי ,הנמצאי בבעלות המדינה .קביעת הנציב בשאלת קיומה של רשלנות
רופאי אלו עלולה לחייב את המשרד ג בתביעות אזרחיות המוגשות בגי אות
אירועי .מצב זה יוצר חשש לניגוד ענייני מוסדי .האפשרות להעביר את כלל פעילות
נציב התלונות למשרד המשפטי בדומה למחלקה לחקירות שוטרי ,כדי לשמור על
אובייקטיביות הבדיקה וכדי להגביר את אמו הציבור ,הועלתה בעבר על ידי מנהל
האג' לביקורת פני במשרד הבריאות ,בדיוני בי משרד הבריאות ומשרד
המשפטי בשנת  2001ובדיו בכנסת משנת  .2004נוכח השינויי שחלו מאז יש צור
בבחינתה מחדש.
__________________

11
12

בתפקיד כיה השופט בדימוס ורדי זיילר שהוחל בשופט בדימוס ,תת"אלו )מיל'( אמנו סטרשנוב.
לקבלת הכרעה בקובלנה " לזַכות ,לנזו ,להתרות ,להתלות רישיו עד חמש שני או לבטל רישיו.
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 .4ת ה ל י  ק ב ל ת ה ח ל ט ה ב מ ש ר ד ב א ש ר ל ה ג ש ת ק ו ב ל נ ה
מ ש מ ע ת י ת  :במשרד אי נוהל המסדיר את תהליכי קבלת ההחלטה על הגשת
קובלנה משמעתית לאחר שנציב התלונות המלי ,לעשות כ .בעקבות פניית משרד
מבקר המדינה החל המשרד בכתיבת נוהל לשלבי התדיינות אלו ,המפרט בי היתר את
אופ ההתייעצות לפני שיוחלט לדוגמה על אי(קבלת המלצה של נציב התלונות בעניי
הגשת הקובלנה.
 .5ה ת מ ש כ ו ת ה ה ל י כ י  ה מ ש מ ע ת י י  ב מ ש ר ד  :הליכי בירור
ומשמעת ,לרבות ועדות הבדיקה שממנה נציב התלונות ,מתנהלי במשרד במש
שני רבות ,והמסקנות מתקבלות זמ רב לאחר האירוע .כ נגר עינוי די לחולי
ולצוותי הרפואיי ונפגע אמו הציבור בפעילות המשרד .כמו כ יש חשש שהריחוק
מהאירוע יפריע להסקת מסקנות ראויה ויגרו לעיכוב בהפקת לקחי מערכתית.
 .6ה ק ו ש י ל א ת ר ר ו פ א י  ל ו ו ע ד ו ת ה ב ד י ק ה  :יש קושי באיתור
רופאי שישמשו חברי ועדות בדיקה מכמה סיבות :חוסר רצונ לדו בעמיתיה
למקצוע; קושי לאתר רופאי ללא היכרות קודמת ע הרופא הנדו; יש תחומי
התמחות שבה חסרי רופאי; המשרד טר הקצה תקציב לתגמול לרופאי
בוועדות הבדיקה; זימו חברי הוועדות לבתי משפט כדי להיחקר בתביעות אזרחיות על
החלטת בוועדה.

סיכו והמלצות
לתחו הרשלנות הרפואית משמעויות כלכליות ובריאותיות שמשקל הול וגדל ע
השני תו כדי הכבדה ניכרת על הכיס הציבורי ועל המשאבי הנותרי לרפואה
עצמה ,ולכ עולה הצור בהלי קבלת החלטות מעמיק וראוי .למרות הבעיה ההולכת
ומחמירה בתחו ועל א' ההצעות הרבות לפתרו והוועדות הרבות שפעלו ,לא התקיי
דיו ציבורי יסודי ומעמיק ,הכולל את כל ההיבטי הקשורי לסוגיית הרשלנות
הרפואית בהתבסס על נתוני עדכניי ומקיפי באשר לעלויות הרשלנות הרפואית
בכלל מוסדות הבריאות בישראל ,ולפיכ לא הוחלט על פתרונות ישימי .על משרדי
הבריאות ,האוצר ,המשפטי ,על קופות החולי ,על יתר המוסדות הרפואיי ועל
הר"י לבחו את המשמעויות של הפתרונות שהוצעו ,תו כדי לימוד הפתרונות שכבר
יושמו במדינות אחרות .במסגרת עבודת המטה שיבצעו וכבסיס לתהלי קבלת
החלטות ראוי ,עליה ג לגבש אומד עלויות לאומי של כל היבטי סוגיית הרשלנות
הרפואית.
הצור בבחינה יסודית של תחו ביטוחי הרשלנות
ה ר פ ו א י ת :על הרשות להגבלי עסקיי לשקול א לבצע בחינה יסודית של שוק
ביטוחי הרשלנות המקצועית ,ובכלל זאת לבחו א אכ קיי מונופול ,וא כ ( אילו
תוצאות עלולות להיות לכ .ג המפקח על הביטוח ומשרד הבריאות נדרשי לבחו
את יכולת הפירעו מהמבטחות בתחו ביטוחי הרשלנות הרפואית ולבדוק א אכ יש
חשש שהמבוטחי לא יוכלו להיפרע מהמבטחות.
ח ו ב ת ב י ט ו ח :על משרדי האוצר והבריאות לשקול א לקבוע חובת ביטוח
)בחברת ביטוח או ביטוח עצמי( על המוסדות הרפואיי כחלק מהרישוי ,בייחוד
בתחומי כגו אסתטיקה ולייזר ,שה בעלי סיכו מוגבר לתביעות.
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ב י ט ו ח ע צ מ י :לנוכח האינטרס הציבורי לעמידות הכלכלית של בתי חולי
ציבוריי ופרטיי וקופות החולי ,ומאחר ומשרד האוצר אינו מפקח על ביטוח עצמי
ומשרד הבריאות מפקח על ביטוח עצמי רק של הקופות באופ מוגבל ,על משרד
הבריאות לקבוע כללי ברורי לביטוח עצמי של בתי החולי והקופות ולהתוות את
שיטת הפיקוח המתאימה .בסיו הביקורת קבע המשרד צוות לבחינת נושא הביטוח
העצמי.
פ ו ל י ס ו ת פ ר ק ט י ק ה פ ר ט י ת :יש מוסדות רפואיי פרטיי שאינ מבטחי
את עבודת הרופאי המנתחי בתחומ אלא מסתמכי על פוליסת הפרקטיקה
הפרטית הממומנת על ידי המוסדות המעסיקי .בכ יש סובסידיה של המדינה
לאות מוסדות פרטיי וראוי לבצע בחינה מחודשת בנושא פוליסות הפרקטיקה
הפרטית .בה בעת פוליסות אלו כוללות לפעמי החרגות המותירות את הרופאי ללא
כיסוי ביטוחי.
על הקופות לבחו את הגדרת המושג "מרפאה פרטית" במסגרת ביטוחי הפרקטיקה
שתזַכה את רופאיה בביטוח זה ,וכ
הפרטית ולקבוע מבחני לצורת ההתקשרות ְ
שיזַכה רופאי במימו הפרמיה.
לשקול לקבוע מינימו היק' משרה בקופה ְ
בתחו הסבסוד הצולב בי רופאי העוסקי בפרקטיקה פרטית ,על משרד הבריאות
ועל משרד האוצר לשקול א נוכח העיוות בתחו הסבסוד ,יש מקו ליצור מדרגות
של פרמיה בהתא לסיכו תחו התמחות ולניסיו התביעות האישי של הרופאי
תו כדי אסדרת הסבסוד הצולב.
מ ח ל ק ו ת ל נ י ה ו ל ס י כ ו נ י  :על המשרד לקד את ההלי שהחל לגיבוש
ותקנונ בבתי החולי
סטנדרד למחלקות ניהול סיכוני בבתי החולי ,לתקצוב ִ
הממשלתיי וכ לקביעת כללי לפעילות.
ס ק ר י נ י ה ו ל ס י כ ו נ י   .1 :בקופות החולי ( על המשרד לכלול בתקנוני
הקופות ג את חובת לבצע סקרי ניהול סיכוני ,נוס' על הסכמי הייצוב .על המשרד
להחליט איזה סוג של סקר ניהול סיכוני תידרש הקופה לבצע ,לבחו קיו דיו
בסקר ובמשמעויותיו ויישומ לתכנית עבודה שנתית .על מבצעי הסקר להציג תמצית
מנהלי ביצועית תו כדי מת הנחיות לדרכי פעולה לגבי הסיכוני שההסתברות
להתרחשות גבוהה ושהנזק שייגר בעקבותיה חמור ג הוא;  .2בבתי החולי (
על המשרד לשקול להורות על ביצוע סקרי ניהול סיכוני ג לבתי חולי בדומה
לקופות החולי.
ד י ו ו ח ע ל א י ר ו ע י  ח ר י ג י  ו ה ס ק ת מ ס ק נ ו ת מ ע ר כ ת י ו ת  :על
המשרד לבחו כיצד לשפר את שיתו' הפעולה בי המוסדות להעברת מידע על
אירועי חריגי לצור הפקת לקחי; לבחו שיתו' כלל המוסדות בתשתיות
הקיימות להדרכה ולתרגול של תרחישי רפואיי לשיפור מודעות לבטיחות רפואית;
לאסו' מידע על אירועי חריגי שהסבו נזקי בבתי חולי ציבוריי ופרטיי
ובקופות ,ושבגינ הוגשו תביעות לבתי המשפט; לקד הקמת מאגר דיווחי על
אירועי חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" ,לנתח אות ולהפי ,לקחי במישור
הארצי ללא חשש מחשיפת המעורבי ומענישת.
ח י ד ו ש ב י צ ו ע ת ח ק י ר י א י ר ו ע י   :על המשרד לפעול בהקד לחידוש
הבדיקה העצמית הראויה במערכת הבריאות ללא חיפוש אשמי ,אלא לצור איתור
מקור הבעיות ,ג א יש צור בשינוי חקיקה בנדו.
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ת ח ק י ר י א י ר ו ע י  ס מ ו  ל א י ר ו ע :על המשרד ועל המוסדות הרפואיי
לקבוע נהלי המחייבי את המוסדות לבצע תחקירי סמו לאחר אירוע חריג ,כדי
שהעובדות יהיו קרובות למציאות ככל האפשר .במסגרת זו על המשרד לקבוע מי
מוסמ לבצע תחקיר ,בתו כמה זמ ממועד ההתרחשות יבוצע התחקיר ,באיזו דר
הוא יבוצע ולמי יישלח התחקיר.
ה ק מ ת ו ע ד ו ת ב ד י ק ה  :אי(הבהירות באשר לאירועי החריגי שבגינ יש
להקי ועדת בדיקה ובגי הנושאי שבה יש לדו במסגרת ועדת בקרה ואיכות
מצריכה את אסדרת הנושא על ידי המשרד או בחקיקה.
ד י ו ו ח ל ח ו ל ה ע ל ת ק ל ה ר פ ו א י ת  :סעי'  21לחוק זכויות החולה נועד ליצור
מנגנו שיאפשר לחולה לדעת מה אירע לו בטיפול הרפואי א ג יאפשר למוסדות
להגיע לחקר האמת למע הפקת הלקחי ולמע בדיקת הצור בהלי משמעתי או
אחר .לכ למרות העניי שיש למוסד שלא לחשו' פרטי על כשלי בטיפול הרפואי,
על המוסדות הרפואיי ועל המשרד לוודא בדקדקנות ובקפדנות יתרה כי תישמר זכות
החולה לקבל פרטי מלאי על אודות האירועי החריגי שהתרחשו במהל הטיפול
בו.
ב ט י ח ו ת ב ט י פ ו ל ה ר פ ו א י :על המשרד לפתח את תחו הבטיחות בטיפול
הרפואי בצד הטיפול המערכתי בסוגיית הרשלנות הרפואית ,וזאת במסגרת המער
הארצי שהקי לאחרונה לניהול סיכוני ובטיחות המטופל .על המשרד ועל המוסדות
להשכלה גבוהה לבחו את תכניות הלימודי הקיימות בעול בנושא בטיחות ברפואה
ולשקול ליישמ בתכניות הלימודי באר.,
א ס ד ר ת מ ע מ ד נ צ י ב ה ת ל ו נ ו ת ב מ ש ר ד  :על המשרד לקד את אסדרת
מעמד נציב התלונות בחקיקה או בנהלי תו כדי קביעת סמכויותיו וחובותיו כדי
לחזק את עצמאותו; לשקול את הגדרת סמכויות הנציב לזימו עדי או מומחי
ולהסדיר תקציב לפעילותו; להשלי כתיבת נוהל הכולל שיקולי בהגשת קובלנה
ולשקול קביעת קריטריוני למנגנו ההיוועצות של מקבלי ההחלטות במשרד ע
הנציב וע חברי ועדת הבדיקה תו הקפדה על שקיפות ההלי; לשקול קביעת לוחות
זמני לטיפול בתלונות ,לרבות מת החלטות ועדת הבדיקה והנציב; נוס' על פעילות
המשרד לאסדרת מעמד נציב התלונות בחוק ,משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי
הבריאות והמשפטי כי כדי להגביר את אמו הציבור באמינות הבדיקות הנערכות
וכדי למנוע חשש מניגוד ענייני מוסדי של המשרד ,עליה לבחו את האפשרות
להעביר למשרד המשפטי את כלל פעילות נציב התלונות והדיו המשמעתי ולחלופי
את פעילות נציב התלונות בלבד.
כל האמור לעיל מעלה סוגיות מערכתיות(כלכליות(רפואיות שיש בה כדי לעצב לטוב
או לרע את פני הרפואה ,להקצות משאבי לטובת הרפואה במקו לבזבז על הוצאות
התדיינות משפטית ולהפחית את תופעת "הרפואה המתגוננת" על השפעותיה
הכלכליות והרפואיות .על המאסדרי ( משרד הבריאות ,משרד האוצר ומשרד
המשפטי ( לדו לעומק במכלול הנושאי המועלי בדוח ביקורת זה .ללא טיפול
מערכתי וממצה בנושא תימש מגמת הגידול בהוצאות על חשבו מת שירותי
רפואיי.

♦
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תביעות רשלנות רפואית ,ביטוח ,ניהול סיכוני והדי
המשמעתי במערכת הבריאות
מבוא
 .1תקלות וטעויות במערכת הרפואית הגורמות נזקי למטופלי מתרחשות מפע לפע
במוסדות הרפואיי או במוסדות המעניקי טיפול רפואי ואבחו רפואי .הגורמי לה נחלקי
לכמה סוגי) :א( גורמי סיכו שחלק אינ בשליטת המערכת הרפואית ,ולפיכ ה עלולי
לגרו לנזקי במהל פעולות הטיפול הרפואי כגו תגובה בלתי צפויה של המטופל לטיפול הרפואי
)נזקי יאטרוגניי) ;(13ב( עומס עבודה המוטל על הצוות המטפל או היעדר תנאי סביבתיי
המאפשרי עיבוד וקליטה של נתוני רבי הכרוכי בטיפול בחולה; )ג( טעויות הצוות המטפל,
טעויות בשיקול דעת וטעויות אנוש; )ד( רשלנות 14בטיפול הרפואי שאינה מגיעה לכדי עברת
משמעת; )ה( רשלנות חמורה שיש בה משו עברת משמעת; )ו( רשלנות פושעת שהיא בבחינת
עברה פלילית .רק מיעוט המקרי מס האירועי החריגי והכשלי הרפואיי נובעי מרשלנות.15
 .2בשני האחרונות חלה עלייה ניכרת ומתמדת בהיק! הדרישות הכספיות והתביעות כנגד
המדינה המוגשות לבית המשפט ולמבטחי בגי רשלנות רפואית בישראל .העלייה אינה נובעת
בהכרח מעלייה במקרי הפגיעה הרפואית בעקבות רשלנות אלא בי השאר מעלייה במודעות הציבור
לרשלנות רפואית ובעמידתו על זכויותיו להגיש תביעות ,וכ מריבוי במספר עורכי הדי .לפיכ חלה
עלייה ניכרת בהוצאה הלאומית לבריאות עקב הוצאות המוסדות הרפואיי על תביעות בגי רשלנות
רפואית .לנוכח זאת ,בחמש השני האחרונות גדלה ההוצאה הכספית של בתי החולי הממשלתיי
הכלליי בגי תביעות על רשלנות רפואית בכ" 7%לשנה ,ומספר התביעות הללו נגד בתי החולי
הממשלתיי ,הגריאטריי ,הפסיכיאטריי וכ נגד לשכות הבריאות המחוזיות עלה ב" 22%משנת
 2005עד שנת  .2010ג מנתוני מדנס סוכנות לביטוח בע"מ) 16להל " הסוכנות( ,בהתייחס למוסדות
רפואיי המבוטחי באמצעותה ,עולה כי התשלו הממוצע לתובע עלה בכ" 260%בשני "2005
 ;2011ג מספר התביעות עלה ב" 13%בשני  .2011"2005ניהול התביעות כרו בהוצאות
ששיעור כ" 40%מס הפסיקות וכ חלק גדול מהפסיקות אינו מגיע לחולה הניזוק ואינו מוצא
לצורכי בריאות.

__________________

13
14
15

16

נזקי יאטרוגניי :השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות במהל טיפול רפואי או פעולת אבחו ,לא
בהכרח בעקבות טעויות בטיפול ,אלא ג כתופעה הנלווית לטיפול.
המונח "רשלנות רפואית" מתייחס להיק התביעות המוגשות בתחו ,לעלויות בגי התביעות הללו,
להשלכותיה וכדומה .עצ הגשת אינו מלמד בהכרח על קיומה או על אי"קיומה של רשלנות ,וזו
נקבעת בפסקי די על ידי בתי המשפט או במסגרת קובלנה משמעתית במשרד הבריאות.
בקליפורניה שבארצות הברית בוצע בשנת  1974מחקר שבח  140,000מטופלי שניזוקו בבתי חולי.
במחקר זה נמצא כי לאחד מתו כל  20מטופלי נגר נזק; אחד מתו כל עשרה מטופלי שנפגעו
נפטר בעקבות הנזק; אחד מתו שישה מקרי נזק נגרמו מרשלנות מקצועית .ראו “The California
” .Medical Insurance Feasibility Studyהמחקר מובא במאמר Tom Baker, The Medical
) Malpractice Myth, The University of Chicago Press 2005להל " מאמרו של טו בייקר(.
טו בייקר מתייחס ג למחקר ” “The Harvard Medical Practice Studyשבוצע בניו יורק בשנת
 1984ובו נמצא כי אחד מתו  25מטופלי בבתי חולי ניזוקו מרופאי בתי החולי ,וכי ברבע מ
המקרי הללו התגלתה רשלנות.
מדנס סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות הביטוח המבטחת את מרבית הביטוחי המסחריי כנגד
רשלנות רפואית במדינה באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ.
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 .3אי הערכה כוללת של ס עלות הרשלנות הרפואית בכלל המוסדות הרפואיי במדינה.17
הערכת ס החבות האקטוארית " 18יתרת התביעות התלויות בגי רשלנות רפואית לסו! 2010
שהוגשו נגד בתי החולי הכלליי הממשלתיי בלבד " הסתכמה בכ" 2.35מיליארד ש"ח ,והערכת
ס החבות האקטוארית של כל מוסדות הבריאות בבעלות המדינה )בתי חולי כלליי ,גריאטריי,
פסיכיאטריי ,לשכות בריאות והמשרד הראשי( הסתכמה בכ" 3.2מיליארד ש"ח .שיעורי הגידול
בעלויות נזקי הרשלנות הרפואית במהל השני  2009"2004היו גבוהי הרבה יותר משיעורי
הגידול של הכנסות בתי החולי ומעליית המחיר עבור יו אשפוז.
 .4במש השני הרחיבה פסיקת בתי המשפט את אחריות בנזיקי של בעלי מקצועות הרפואה
והמוסדות הרפואיי ואחריות זאת חלה ג על אנשי סיעוד ,על פסיכולוגי ,על פיזיותרפיסטי
ועוד .כ הגדילה הפסיקה את הפיצויי הנפסקי לניזוקי 19וג הקשתה את ההערכה האקטוארית
ואת שמירת הכספי לטווח הארו כנדרש.
 .5בתי החולי הממשלתיי מכוסי במסגרת הקר הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל
חברה לביטוח בע"מ) 20להל " ענבל( בדר של ביטוח עצמי וללא מעורבות מצד חברות ביטוח
מסחריות .תשלו לנפגעי בגי תביעות רשלנות מקצועית בבתי החולי הממשלתיי נעשה
בשיטת תשלו בפועל בגי עלות התביעות שנפסקו והסכמי פשרה בפועל מתו תקציבו השנתי של
בית החולי ,ולא בדר של רכישת כיסוי ביטוחי ,כלומר בשיטת ) Pay As You Goלהל "
שיטת  .(PAUGאג! התקציבי במשרד האוצר מתקצב את בתי החולי בנושא רשלנות הרפואית
על פי מודל המורכב מ" 42%של רמת הסיכו היחסית של בית החולי ,21מ" 38%של ממוצע
התשלומי בפועל של מקרי רשלנות בחמש השני האחרונות ,22ומ" 20%על פי ציו ניהול
סיכוני .23החיוב של חשבות משרד הבריאות נעשה על פי תשלו התביעות הלכה למעשה של כל
בית חולי .רוב קופות החולי ,בתי החולי הציבוריי ובתי החולי הפרטיי מבוטחי בחברות
ביטוח מסחריות.
 .6לאחרונה חלו שינויי לרעה בסוגי הפוליסות המוצעות למוסדות המבוטחי ,תנאי הפוליסות
הוקשחו ועלות גדלה .כאשר הוצאותיו של מוסד רפואי בגי רשלנות רפואית עולות ,תעלה
בוודאות ג הפרמיה שישל המוסד למבטחת בשנה שלאחר מכ .לפיכ החלו כמה מוסדות
רפואיי לבטח את פעילות כנגד רשלנות רפואית באמצעות הקמת קר פנימית לביטוח עצמי
)להל " ביטוח עצמי( תו כדי שמירת הכספי והשקעת .קר זו מיועדת לשל הוצאות בגי
תביעות רשלנות רפואית עד גובה סכו מסוי .לרוב רוכשי מוסדות אלו רובד ביטוחי נוס!
)ביטוח קטסטרופות( בחברת ביטוח מסחרית.
__________________
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18
19
20

21
22
23

על פי דוח חברת מארש ,חברה מאנגליה שהיא חברת בת של חברה אמריקנית ,אשר שכר משרד האוצר
ושפרסמה את מסקנותיה ב" ,2007הערכת ס תשלומי הפרמיות השנתיות בנושא רשלנות רפואית
בישראל היא  5.2"1.2מיליארד ש"ח נכו ל" .2006לדעת גורמי רבי הערכה זו הכוללת פער בלתי
סביר אינה מהימנה כפי שיפורט בהמש .
היתרה כוללת הערכות לגבי תביעות שנפתחו ב" 2010ועדכו ההפרשה בגי תביעות שנפתחו בשני
קודמות.
במקרה קיצוני נפסקו א  16מיליו ש"ח לחולה אחד.
ענבל חברה לביטוח בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ,ועיקר עיסוקה
הוא הספקת שירותי ייעו ,0כיסוי ביטוחי ושירותי פיננסיי עבור ממשלת ישראל .בי היתר מנהלת
ענבל את הקר הפנימית לביטוחי ממשלה המטפלת בתביעות המוגשות כנגד מוסדות משרד הבריאות,
וביניה כלולות תביעות בגי אחריות מקצועית .החברה פועלת בכפיפות לאג החשב הכללי באוצר.
על פי מודל שקבעה ענבל המיוש זה כמה שני .המודל מורכב מחלקו של בית החולי בתפוסת
מיטות ,לידות ,קבלת חולי למחלקות לב וחזה ולמחלקות הנוירוכירורגיה.
ממוצע התשלומי ששולמו בפועל )שיטת  (PAUGבגי תביעות בחמש השני האחרונות.
ציו הנית לכל בתי החולי על ידי היחידה לניהול סיכוני בענבל ,ומורכב מציו בגי דיווח על
אירועי חריגי ומציו הנית בגי תשתיות ופעילות היחידה לניהול סיכוני בבית החולי.
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 .7בתחו הגינקולוגיה והמיילדות הבעיות של תביעות בגי רשלנות חמורות יותר מבשאר
התחומי :חלקו היחסי של תחו זה מס תביעות האחריות המקצועית הוא כ" 30%מבחינת מספר
התביעות ו" 50%מבחינת עלות .חוק ההתיישנות ,התשי"ח") 1958להל " חוק ההתיישנות( ,קובע
כי תקופת ההתיישנות בנזיקי היא שבע שני לאחר התרחשות האירוע שבגינו מוגשת התובענה.
בחישוב תקופת ההתיישנות אי מחשיבי את הזמ שבו טר מלאו לתובע  18שנה ,באופ שבגי
נזק שנגר בלידה יכול היילוד להגיש תביעה לאחר  25שנה.24
 .8העלייה בעלויות התביעות בגי רשלנות רפואית וכ השאיפה המקצועית"רפואית להפחית
הסתברות לרשלנות מחייבות את המוסדות הרפואיי להגביר את העיסוק בנושא ניהול הסיכוני
ברפואה .לש כ הקימו מוסדות אלה ,מערכות של ניהול סיכוני העוסקות בשני נושאי עיקריי:
)א( ניהול סיכוני משפטיי :ריכוז המידע באשר לאירועי חריגי 25שהתרחשו וצמצו הנזק
העלול להיגר למוסד עקב תביעה עתידית ,זאת באמצעות תיעוד האירועי ושמירת המסמכי
לעתיד ,בחינת החבות הנזיקית והאפשרות שתוגש תביעה עתידית ובחינת עילה לדי משמעתי או
פלילי נגד הצוות הרפואי; )ב( ניהול סיכוני מקצועיי :הבטחת איכות ובטיחות ברפואה ,דיווח
על טעות שהתגלתה והסקת מסקנות למניעת הישנות אירועי ללא קשר לאפשרות שתוגש תביעה.
 .9התחקירי ,הדיוני והמסמכי הנערכי במסגרת ניהול הסיכוני עלולי לשמש בהליכי
משמעתיי ומשפטיי עתידיי נגד הצוות הרפואי ,והדבר פוגע בנכונות הגורמי הרפואיי
המעורבי לשת! פעולה בעת חקירת אירוע ,כ פוחתי הסיכויי להפיק לקחי ולשפר את הטיפול
הרפואי; בגי העלייה בהיק! התביעות ,הפכה הרפואה להיות "רפואה מתגוננת" ,כלומר נפוצות
יותר תופעות דוגמת ַה ְפ ָניָה למפגשי ייעו -רפואיי רבי וביצוע יתר של בדיקות ותצלומי .עקב כ
גדלות ההוצאות על בדיקות רפואיות ,גדלי תקציבי מערכת הבריאות ,גדלה ההוצאה הלאומית וג
הפרטית לבריאות וגדלה אי"השוויוניות; יש ג חשש כי רופאי יימנעו מלפנות להתמחות
בתחומי בעלי סיכו רב לתביעות ,דבר שיגביר המחסור ברופאי הקיי ממילא.
 .10הליכי בירור ומשמעת המתנהלי במשרד הבריאות ,מתבצעי במש שני רבות ,והמסקנות
מתקבלות שני לאחר התרחשות האירוע .בכ יש עינוי די לחולי ולצוותי הרפואיי; ירידה
באמו הציבור בפעילות המשרד; חשש שהריחוק מהאירוע יפריע להסקת מסקנות ראויה וכ עיכוב
בהסקת מסקנות מערכתיות המתבקשות מהאירוע.
במהל השני דנו ועדות שונות בהיבטי הנוגעי לרשלנות רפואית ופרסמו את מסקנותיה:
הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול הרפואי )להל " ועדת קלינג( משנת  ;1999ועדת ב דוד
וברודט משנת  ;1999ועדת חלמיש משנת ) 2003שלא גיבשה דוח סופי(; הוועדה לבחינת הרפואה
הציבורית ומעמד הרופא בה )להל " ועדת אמוראי( משנת  ;2003הוועדה הבי"משרדית לבחינת
הדרכי להקטנת ההוצאה הציבורית בגי תביעות רשלנות רפואית )להל " ועדת שפני (-משנת
 ;2005דוח חברת מארש " בחינה וסקר היתכנות :פתרונות שוק חלופיי ) (26AMSעבור כיסוי
חבות רשלנות רפואית במדינת ישראל משנת ) 2007להל " דוח מארש(.
לנוכח תמונת המצב של הנזקי הנגרמי למערכת הבריאות בדק משרד מבקר המדינה מינואר ועד
דצמבר  2011נושאי הקשורי לרשלנות רפואית ובכלל זה :מידת יישו מסקנות והמלצות של
הוועדות שהוקמו כדי להקטי את ההוצאה הלאומית שמקורה בתביעות רשלנות רפואית; מודלי
שוני שהוצעו לפתרו בעיות וכשלי בתחו הרשלנות הרפואית והמכשולי ליישומ; היעדר
חובת ביטוח על מוסדות רפואיי; מעבר מוסדות רפואיי לביטוח עצמי ומידת הפיקוח של המדינה
__________________

24
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במקרי נדירי א מאריכי בתי המשפט את תקופת ההתיישנות מסיבות שונות.
אירוע חריג הוא מהל  ,התפתחות או תוצאה לא רצויי או לא מתוכנני בתהלי טיפול רפואי ,ובכלל
זה כל הפעולות הקודמות לתהלי הטיפול ולאלה שבאות לאחריו ,שהסתיימו בנזק או שעלולות היו
להסתיי בנזק פיזי או נפשי .ההגדרה לקוחה מאתר האינטרנט של הסוכנות.
Alternative Market Solution
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על ביטוח זה; סוגיות הקשורות לביטוח הפרקטיקה הפרטית 27של רופאי; הסתמכות של בתי
חולי פרטיי על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית של הרופאי ועקב כ סבסוד צולב בי הרפואה
הציבורית לרפואה הפרטית; פעולות מערכי ניהול הסיכוני במוסדות רפואיי שוני; מידת
השיתו! והעברת המידע בי מערכי ניהול הסיכוני במוסדות הבריאות למשרד; השינוי שחל
בהליכי דיווח על אירועי חריגי ובתחקור הרפואי לנוכח היעדר חיסיו על דיווחי; מידת קיומו
של חינו באקדמיה לנושא של בטיחות בטיפול וניהול סיכוני; פעילותו של נציב תלונות הציבור
למקצועות רפואיי במשרד הבריאות )להל " נציב התלונות(.
הביקורת נעשתה במשרד הבריאות )להל " המשרד(; בארבע קופות החולי )להל " הקופות( "
שירותי בריאות כללית )להל " הכללית( ,מכבי שירותי בריאות )להל " מכבי( ,קופת חולי
מאוחדת )להל " מאוחדת( ולאומית שירותי בריאות )להל " לאומית(; בענבל ,במשרד האוצר "
באג! התקציבי ,באג! החשב הכללי ובאג! שוק ההו ,ביטוח וחיסכו )להל " המפקח על
הביטוח(; בהסתדרות הרפואית בישראל )להל " הר"י(; ובמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
)להל " התמ"ת( " ברשות ההגבלי העסקיי .נעשו בירורי בכמה בתי חולי ,בכמה חברות
ביטוח מסחריות ,במשרד המשפטי ,בלשכת עורכי הדי בישראל )להל " לשכת עורכי הדי(,
באיגוד המקצועי למיילדות וגינקולוגיה של הר"י 28ובכל הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות.

העלייה בתביעות רשלנות רפואית
העלויות הגדלות בגי תביעות רשלנות רפואית
חיסכו אפשרי בגי ביטוח עצמי )על פי חברת מארש(
על פי חברת מארש ,תשלומי התביעות של כלל מערכת הבריאות בישראל נמוכי במידה רבה מס
עלות הפרמיה המשולמת .אפילו ההנחה המזערית של עלויות הפרמיות בס של  1.2מיליארד ש"ח
לעומת תשלו תביעות בס  330מיליו ש"ח ב" 2006מביאה לדעת מארש לאפשרויות חיסכו של
עד  870מיליו ש"ח מדי שנה א מדינת ישראל תבצע ביטוח עצמי לכלל מערכת הבריאות .כמו כ
קבעה מארש כי יש להביא בחשבו ג כיסוי עלויות נוספות עבור ניהול ,הוצאות משפטיות וכדומה,
הוצאות שיגיעו להערכתה לכדי  240מיליו ש"ח ) 20%מעלות התביעות( .לפיכ יגיע ס כל עלות
ההוצאות ותשלו התביעות ל" 570מיליו ש"ח.
Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.2 ÍÒ· ˙ÂÈÓ¯Ù‰ Ï˘ ˙È¯ÚÊÓ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ
È„Ó ÍÂÒÁÏ ‰ÏÂÎÈ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÎ ˘¯‡Ó ‰ÎÈ¯Ú‰ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 570 Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙ ÌÂÏ˘˙Ï
˘.˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÏÎÏ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Úˆ·˙ Ì‡ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 630 „Ú ‰
יצוי כי גורמי רבי במערכת הבריאות מסתייגי מהחישובי שערכה מארש :מחשבות משרד
הבריאות נמסר למשרד מבקר המדינה באפריל  2011כי דוח מארש אינו מעודכ ואינו נות תמונה
מייצגת של העלויות; אג! התקציבי במשרד האוצר כתב בדצמבר  2011כי על פי חישובי מארש,
__________________
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ביטוח עיסוקו של הרופא בפרקטיקה פרטית לאחר שעות העבודה אצל המוסדות הרפואיי המעסיקי.
האיגוד המקצועי למיילדות וגינקולוגיה של הר"י עוסק במסגרת הר"י בענייני מקצועיי ובהכשרת
רופאי בכל התחומי של מיילדות ,גינקולוגיה ופריו.

משרד הבריאות
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עלות ביטוחי הרשלנות הרפואית בכלל מערכת הבריאות בס  5.2"1.2מיליארד ש"ח לשנה ה
הערכות יתר; הכללית לעומת כתבה כי החישוב שערכה מארש ושהתבסס על תשלו פרמיות ,אינו
כולל מוסדות שבבעלות קר פנימית לביטוח וה אינ משלמי פרמיה; הסוכנות כתבה כי
ההנחות העומדות בבסיסו של דוח מארש שגויות וכי ההערכות התבצעו ללא תשתית אקטוארית
מתאימה.
˙Â˜ÒÓÓ ÌÈ‚ÈÈ˙ÒÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‡Ï ‰ÊÎ Ú„ÈÓ Í‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ‡Â ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÂ˙ Ì‰È„È· ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,˘¯‡Ó ÁÂ
˜‰Î¯Ú‰ Ï·˜Ï Ô˙È Ì‰Ó˘ ÌÈÂ˙ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó È„È· ÈÎ „ÓÏÓ ¯·„‰Â ,ÌÈÈ
.Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÚ
יתרת התביעות התלויות כנגד מוסדות רפואה :היעדר מידע
 : Ì È È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰ ˙ Â „ Ò Â Ó ‰ Ï Ï Î „ ‚  Î ˙ Â Ú È · ˙ ‰ ˙ ¯ ˙ È .1מנתוני המשרד
עולה כי יתרת התביעות התלויות בגי רשלנות רפואית לסו!  2010שהוגשו נגד בתי החולי
הכלליי הממשלתיי היא כ" 2.35מיליארד ש"ח .29המשרד כתב למשרד מבקר המדינה באפריל
 2011כי אומד החבות האקטוארית הכוללת של המדינה " הערכת התביעות התלויות כנגד בתי
החולי הממשלתיי הכלליי ,הפסיכיאטריי והגריאטריי ,לשכות הבריאות והמשרד הראשי
מסתכמת בכ" 3.2מיליארד ש"ח נכו לדצמבר  .302010הערכה זו אינה כוללת את חבות קופות
החולי ,בתי החולי הציבוריי ובתי החולי הפרטיי.
˙ÏÏÂÎ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÁÏ ¯˘‡· ÌÈÂ˙ ,ÔÎ Ì‡ ,ÔÈ‡ ‰È„Ó· ¯Á‡ Ì¯Â‚ ÌÂ˘ÏÂ „¯˘ÓÏ
˘˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ‰Ê ¯È·Ò È˙Ï· ·ˆÓ .‰È„Ó· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ Ï
¯‡‰‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎÓ ÌÈÈÎ„Ú ÌÈÂ˙ ÛÂÒ‡È „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÔÂÈ¯ËÒÈÈÓ‰ Ï˘ ÈÂ
‰ËÏÁ‰Â ÔÂÈ„ ÏÎÏ ˙È˙˘˙Â „ÒÓ Â˘Ó˘È ÂÏ‡ ÌÈÂ˙ .‰È„Ó· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ
·.‡˘Â
הכללית כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי מצב דברי זה של מחסור במידע באשר
לעלות הרשלנות הרפואית ,ג אינו מאפשר קביעת תעריפי נאותי במערכת הבריאות ,ובי השאר
עדכו שוט! של סל הבריאות ובכלל זאת בתחו המיילדות והטיפול בפגי.
‡Ï‰
˙Â„ÒÂÓ‰Â
ÌÈÏÂÁ‰
˜˙ÂÙÂ
‚„
˙ÂÚÈ·˙‰
˙ ¯ ˙ È .2
 : Ì È È ˙ Ï ˘ Ó Óכאמור ,אי למשרד הבריאות ולמשרד האוצר ג הערכה של החבות האקטוארית
הכוללת של קופות החולי ,של בתי החולי הציבוריי ושל בתי החולי הפרטיי.
המשרד כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי בתי החולי הגדולי וקופות החולי
התאימו לאחרונה את דיווחיה לתק חשבונאות מס'  " 18דיווח אחיד ,ולפיו ה נדרשי לדווח
__________________

29
30

מתו ניתוח פיננסי ל 2010של בתי החולי הכלליי הממשלתיי ושל תאגידי הבריאות ,עמ' .56
האומד מתבסס על הרכיבי האלה) :א( הערכת התביעות התלויות כנגד בתי החולי הממשלתיי
הכלליי ,הפסיכיאטריי והגריאטריי בגי השני  20101985בס  2.27מיליארד; )ב( הערכת
התביעות התלויות כנגד לשכות הבריאות בשני  20101985בס  754מיליו ש"ח; )ג( אומד עלויות
בגי אירועי לפני  1985שטופלו בעבר על ידי מבטחי חיצוניי שסירבו להמשי ולטפל בס 167
מיליו ש"ח; )ד( יתרות תלויות בס  3מיליו ש"ח בגי תביעות נזק לרכוש מטופלי והגנה משפטית.
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בדוחותיה הכספיי על היתרה האקטוארית של הרשלנות הרפואית .31לדבריו החל בדוחות
הכספיי של שנת  2010נדרשו המוסדות ,שתק זה חל עליה ,להציג את האקטואריה של הרשלנות
הרפואית.
ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙‡ ·ÈÈÁÓ ÂÈ‡ 18 'ÒÓ ˙Â‡Â·˘Á Ô˜˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
‡ÌÏÂ‡ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚ ÏÁ Ô˜˙‰ ;˙È¯‡ÂË˜‡‰ Ì˙Â·Á ÏÚ Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ÔÈ
··ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú „¯˘Ó‰ ˙Â˘¯· ‰È‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ Ì˙Â·Á ÏÚ Ú„ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È
ÏÎ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ÏÏÎÏ ¯˘‡· ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ¯„Ò‡Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ;˙¯Â˜È·‰
.‰È„Ó· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰

עלייה בתשלומי לנפגעי בגי רשלנות רפואית
‰È„Ó‰ „‚Î ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÏÚ· ‰ÈÈÏÚ‰
להל מובאי נתוני שמסר המשרד על התשלומי בפועל לתביעות בגי רשלנות רפואית כנגד
המדינה )כולל בתי החולי הממשלתיי הכלליי ,הפסיכיאטריי ,הגריאטריי ,לשכות הבריאות
המחוזיות והמשרד הראשי( ,בשני :2008"2002
·˙ÌÈÏÂÁ‰ È
ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
)*(ÌÈÈÏÈÓÂ ÌÈ¯ÈÁÓ
Á"˘Ó 116 2002
(-32%) Á"˘Ó 79 2003
(28%) Á"˘Ó 101 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Á"˘Ó 116
Á"˘Ó 136
Á"˘Ó 144
Á"˘Ó 154
Á"˘Ó 169
Á"˘Ó 153

)(15%
)(17%
)(6%
)(7%
)(10%
)*** (- 9%

„¯˘Ó
·˙˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï ÌÈÏÂÁ È
·˙ÌÈÏÂÁ È
**˙Â‡È¯·‰
˙ÂÈÊÂÁÓ‰
‚¯ÌÈÈ¯Ë‡È
ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ
)·‡(Á"˘ ÈÙÏ‡·) (Á"˘ ÈÙÏ‡·) (Á"˘ ÈÙÏ‡·) (Á"˘ ÈÙÏ
1,295
1,614
628

111
111
83

4,146
6,163
5,842

3,063
529
945

1,805
2,360
2,587
3,874
2,300
2,573

233
24
133
198
49
281

13,205
20,533
17,841
33,656
41,197
32,077

1,290
775
2,879
3,191
3,666

בסוגריי שיעור העלייה או הירידה בהשוואה לשנה קודמת.
*
** כולל תביעות נגד המכו לרפואה משפטית ונגד המכו לביקורת ותקני.
*** בשנת  2010חלה ירידה של כ 9%בהוצאות בגי רשלנות רפואית ,אול מכיוו שתביעות משפטיות
מתפרשות על פני טווח של עשרות שני ,ירידה חדפעמית זו אינה מלמדת על מגמה כלשהי בשיעור
ההוצאות לרשלנות רפואית במרכזי הרפואיי .מתו דוח פיננסי  2010של משרד הבריאות.
__________________
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תק חשבונאות מס' " (2009) 18דיווח כספי על ידי בתי חולי ציבוריי וקופות חולי" חל על בתי
החולי הציבוריי ועל תאגידי הבריאות שבשליטת ,על קופות החולי ,על גופי המעניקי שירותי
בריאות בשליטת של קופות החולי ועל תאגידי אחות של קופות החולי .התק כולל כללי חשבונאות
ודיווח אחידי שיאפשרו עריכת השוואות והקצאה יעילה של המשאבי המשותפי .התק אינו חל על
בתי חולי פרטיי.
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משרד הבריאות

משרד הבריאות מצא שאי"אפשר לחזות מראש ,משנה לשנה ,את הוצאות בתי החולי בגי רשלנות
רפואית .בתי החולי פועלי באי"ודאות ומתקשי לתכנ את הוצאותיה בסעי! זה אשר הול
וגדל לאור השני והופ למורגש יותר ויותר בתו כלל ההוצאות של בתי החולי.32
˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÏÚ· ‰ÈÈÏÚ‰
33
(˙ÂÎÂÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·) ˙È¯˜ÈÚ‰

¯˘˙ÂÏ

¯˙È‡ÂÙ

‡ˆÏ

˙ÁË·Ó‰

הנתוני שמסרה הסוכנות המבטחת כאמור את רוב הגורמי המסחריי נגד רשלנות רפואית
במדינה לרבות מרבית קופות החולי )ראו להל בנושא היעדר תחרות וריכוזיות יתר בשוק ביטוחי
הרשלנות המקצועית( באשר למבוטחיה בביטוחי רשלנות רפואית ,מלמדי על עלייה מתמדת
בתשלו הממוצע לתובע ברשלנות רפואית .התשלו הממוצע לתובע בכלל תביעות הרשלנות
הרפואית בשנת  2005היה  52,629דולרי ובשנת  2011היה  137,144דולרי; התשלו הממוצע
לתובע בתביעות מיילדות בשנת  2005היה  137,523דולרי ובשנת  2011היה  327,841דולרי.
˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ‡˘Â· ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈ˘‰ Í˘Ó· ˙¯ÎÈ ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ ÔÎ ÈÎ ‰‰
·˜ÚÓ ˙ÂÚˆ·Ó‰ ·ÏÁ‰ ˙ÂÙÈË „‚ ˙Â·¯Ï ˙Â„ÏÈÈÓ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ·Â ,˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ „‚Î
.ÔÂÈ¯È‰
לשכת עורכי הדי כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי בחישוב העלייה בעלויות
הנובעות מרשלנות רפואית יש להביא בחשבו ג את גידול האוכלוסי במדינת ישראל .לדבריה אי
זה נכו לומר כי בעבר לא היו תופעות של רשלנות רפואית באר ,-אלא שהציבור לא היה מודע לה.
עלייה במודעות הציבורית ,התפתחות דיני הנזיקי ושבירה חלקית של קשר השתיקה של הרופאי
הביאו להתפתחות הגשת תביעות בתחו זה ,בדומה להתפתחות בתחומי משפט אחרי כגו
תובענות ייצוגיות ,תביעות בנושאי איכות הסביבה וחומרי מסרטני .תביעות של קטיני מוגשות
כיו )בגי רשלנות לפני הלידה ,במהלכה או בילדות( בגי אירועי שהתרחשו בעבר עד לפני 25
שנה.
הסוכנות כתבה בנובמבר  2011כי הניסיו בארצות הברית מלמד כי הדר היחידה להתמודד ע
"משבר הרשלנות הרפואית" היא רפורמה חקיקתית .לדברי הסוכנות פעילויות ניהול סיכוני,
חשובות ככל שיהיו ,לא יוכלו להדביק את ההתפתחויות החברתיות"משפטיות הגורמות לגידול
בהוצאה הלאומית בתחו.

העלייה במספר התביעות המוגשות במהל השני
מספר התביעות המוגשות נגד המדינה בגי רשלנות רפואית
מנתוני המשרד עולה כי במהל השני חלה עלייה במספר התביעות המוגשות לבתי המשפט
ובדרישות הכספיות מחו -לבית המשפט כנגד המדינה )כולל בתי החולי הממשלתיי הכלליי,
הפסיכיאטריי ,הגריאטריי ,לשכות הבריאות המחוזיות והמשרד הראשי( .בשנת  2005הוגשו 600
תביעות נגד המשרד ,ובשנת  2010כ" 735תביעות ,דהיינו עלייה של  22%בחמש שני .משרד
__________________
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מתו ניתוח פיננסי ל  2010של בתי החולי הכלליי הממשלתיי ושל תאגידי הבריאות ,עמ' .56
הנתוני נמסרו מהסוכנות.
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האוצר מסר כי חלה עלייה בייחוד בתביעות נגד לשכות הבריאות המחוזיות המפעילות את תחנות
טיפת החלב בעיקר בשל העלייה בתביעות בגי רשלנות בעת מעקב היריו.
אג! החשב הכללי במשרד האוצר וענבל כתבו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי מתוכנ
ניסוי חלו) -פיילוט( בטיפות החלב בשיתו! הנהלת מחוז צפו של משרד הבריאות במטרה לשפר
את איכות הטיפול שמעניקות התחנות ולהגביר את הבטיחות במעקב ההיריו לצור צמצו הסיכו
לרשלנות רפואית .לאחר ניסוי החלו -תיבח האפשרות ליישמו בפריסה ארצית.
מספר התביעות המוגשות נגד המוסדות הרפואיי המבוטחי בביטוח מסחרי
באמצעות הסוכנות
הנתוני שמסרה הסוכנות ,באשר למבוטחיה בביטוחי רשלנות רפואית ,משקפי עלייה מתמדת
במספר התביעות המוגשות לבתי המשפט ובדרישות התשלו המוגשות לסוכנות .בשנת 2005
הוגשו  1,054תביעות לבית המשפט ,ובשנת  2011הוגשו  1,196תביעות ,דהיינו עלייה של כ".13%
העלייה במספר התביעות אינה מצביעה בהכרח על גידול במספר האירועי החריגי שהתרחשו,
אלא על הצטברות של תביעות המוגשות מדי שנה ,ובכלל זאת בגי אירועי שהתרחשו בעבר ועד
 25שני לאחור.
הסוכנות כתבה כי השילוב בי הגידול במספר התביעות לבי הגידול בעלות הממוצעת של כל
תביעה הביא לגידול של  460%בתשלומי השנתיי ששילמו המבטחי בשנת  2010לעומת שנת
 2000ולגידול של  228%בשנת  2005לעומת שנת ) 2010במונחי דולרי נומינליי( .כמו כ ,גדלו
ההערכות הכספיות באשר לתביעות הידועות והתלויות ב" 430%בהשוואה בי שנת  2000לשנת
 .2010בשנת  2005בהשוואה ל" 2010גדלו ההערכות ב".34200%
˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ „‚ ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ¯ÙÒÓ· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ˙¯ÎÈ ‰ÈÈÏÚ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÁ
È„È ÏÚ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ „‚ Â ·ÏÁ‰ ˙ÂÙÈË ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰
.˙Â ÎÂÒ‰
··˙ÂÏÚ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È· ÈÎ „ÂÚ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ˘¯Ù‰ ˙Â‚ÈˆÓ‰ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÎ¯Ú‰ ËÚÓÏ ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰
ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ¯˘‡· ÌÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ‰ „·ÏÓ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ˘¯‡Ó ˙¯·Á ‰ÚˆÈ·˘ ˙ÂÎ¯Ú‰‰
˙˘ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰Â ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚‰ ,ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙ ÈÓÂÏ
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙Â Ï˘¯‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ¯˘‡· Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘ÏÂ
ÏÎ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÁÏ ¯˘‡· ‰Î¯Ú‰ Ì‚ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ .ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈË¯Ù‰
.„·Ï· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡ ‰Î¯Ú‰ ‡Ï‡ 35‰ È„Ó· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ¯ÒÁ Ú„ÈÓ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ê ·Â˘Á ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯„ ‰

__________________

34
35

התשלומי וההערכות הכספיות אינ כוללי הערכות לגבי התביעות הצפויות לאות שני באשר
לאירועי שטר דווחו ).(IBNR
בדוח מארש לא נבחנה הערכה האקטוארית של כל המוסדות הרפואיי במדינה.
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הגדלת החבות בגי רשלנות רפואית :מגמות מחמירות בפסיקה
במהל חמש עשרה השני האחרונות הרחיבה פסיקת בתי המשפט את האחריות בנזיקי של בעלי
מקצועות הרפואה והמוסדות הרפואיי בכמה תחומי .1 :הוחמרה חובת ההתעדכנות באשר לידע
הרפואי הקיי;  .2נקבעה חובה על הרופאי לנהוג על פי הפרקטיקה הרפואית המחמירה הנוהגת
באותו מוסד רפואי שנגדו הוגשה תביעה ,א! שבבתי חולי אחרי באר -נוהגי בפרקטיקה
מחמירה פחות;  .3הוחמרה הגישה לנושא הסכמה מדעת המעוגנת בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו"
) 1996להל " חוק זכויות החולה( .36במסגרת זו החמירה הפסיקה את הנטל המוטל על הרופא לקבל
את הסכמת החולה לביצוע פעולה רפואית או לאי"ביצועה על א! הסיכוני הכרוכי בכ .זאת עד
כדי הטלת חובה על הרופאי ,ג כאלו העובדי במסגרת הציבורית ,להסביר למטופליה על
בדיקות ועל טיפולי מחו -לסל שירותי הבריאות ,שנית לבצע באופ פרטי באר -או בחו"ל ,ג
א אינ נכללי ברשימת הבדיקות שהומלצו במועד מסוי על ידי המשרד או על ידי האיגוד
המקצועי הרלוונטי של הר"י .4 ;37הורחבה האחריות אגב קביעת עילת תביעה של "פגיעה
באוטונומיה" ,דהיינו פגיעה ביכולתו של החולה לקבל החלטה באשר לטיפול רפואי שיבוצע בו
למשל בשל היעדר מידע אודות מצבו. 38
הפסיקה בשני האחרונות ג הגדילה את סכומי הפיצויי הנפסקי לתובעי בנזיקי 39לפי ראשי
נזק 40קיימי וחדשי; לדוגמה :בגי "אבד שכר בשני האבודות" 41הוסיפה הפסיקה זכות
לפיצויי בגי אבד יכולת השתכרות עתידית של ניזוק שתוחלת חייו קוצרה וא! לעיזבו של ניזוק,
באופ שפוסקי ג סכומי שאות יכול היה הניזוק להשתכר אילו לא היה ניזוק ;42הפסיקה קבעה
פיצוי לניזוק על בסיס שכר ממוצע במשק לקטי ,שלא לפי פסיקה על פי שיו אתני"מגדרי"מגזרי
כפי שהיה נהוג קוד ;43ג ב"ראש הנזק" הלא ממוני של "כאב וסבל" חל גידול במש השני
מעבר לאינפלציה.
בהיבט הר4יָיתי ,בחמש עשרה השני האחרונות נוטי בתי המשפט להעביר את נטל ההוכחה
לנתבע במצבי רבי יותר מבעבר ובכ להקל על התובע להוכיח רשלנות .כ למשל במקרי שאי
בה רשומה רפואית באשר לאירוע שהתרחש או שהרשומה אינה מלאה ,בית המשפט מעביר את
נטל השכנוע אל המוסד הרפואי להוכיח כי לא התרשל ,ועל בסיס זה מתקבלות תביעות רבות.

__________________
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סעיפי .16 13
ע"א  ,'Á‡Â ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ' 'Á‡Â È„ÈÒ Ô¯Ú 4960/04תק על .3055 (4) 2005
ע"א  ,‰ÙÈÁ "ÏÓ¯Î" ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ' ‰˜Ú„ ÈÏÚ ‰ÒÈ‡Ó 2781/93תק על ) ;574 (3ע"א ‰È‡Ó 9936/07
· ,'Á‡Â È·ËÚ ¯"„ ' 'Á‡Â „Â„ Ôתק על .2443 (1) 2011
בשנת  2009חויבה עיריית תל אביב בפיצוי בס  16מיליו ש"ח לתובע שסבל משיתוק מוחי אחרי
שהצוות הרפואי בבית החולי רוקח התרשל באבחו התייבשות בשנת  ,1976ת"א )תל אביב יפו(
 ,'Á‡Â ˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ' È'‚¯‡ ¯Á˘ „Â„ 1273/00תק מח  ;12024 (3) 2009נפסק ג פיצוי
בס  12מיליו ש"ח בעקבות רשלנות באבחו מחלה תורשתית בעובר ,ראו ת"א )באר שבע( 1204/02
 ,'Á‡Â ‰˘Ó ‰˜Ó'ˆ 'ÙÂ¯Ù ' 'Á‡Â ˙ÈÂÏÙתק מח  .15126 (3) 2008לאחר פסק הדי הגיעו הצדדי
לפשרה על סכו הפיצוי; הסוכנות מסרה על תשלו בשנת  1994של  12מיליו ש"ח בגי פגיעה
נוירולוגית קשה שנגרמה למנותחת בעקבות ניתוח.
ראשי נזק ה סוגי נזקי שבגינ פוסק בית המשפט פיצויי לניזוק.
ע"א ,'Á‡Â È„Â‰È‰ Ú·Â¯‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ÌÂ˜È˘Ï ‰¯·Á‰ ' 'Á‡Â Ï"Ê ¯‚ÈË‡ Ï‡ÎÈÓ ÁÂÓ‰ ÔÂ·ÊÈÚ 140/00
פ"ד נ"ח ) 486 (4משנת .2004
על פי מדנס בעקבות "הלכת השני האבודות" חל גידול בפיצוי שנפסק במקרי של פטירת ילדי.
ע"א  .'Á‡Â ‡Á Â·‡ ' Ï„‚Ó 10064/02תק על .3932 ,(3) 2005
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ÌÈ˜ÂÊÈÏ ÌÈ˜ÒÙ‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ˙Ï„‚‰ ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙˜ÈÒÙ· ‰¯ÓÁ‰‰Â ÌÈÈÂÈ˘‰ ·˜Ú
‰‡ˆÂ‰‰ ‰Ï„‚ ,˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ È¯˜Ó ˙Â·˜Ú· ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ÈÙ˜È‰· ‰ÈÈÏÚ‰Â
.˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ Ï˘ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ˙ÈÓÂ‡Ï‰

עלייה ברפואה המתגוננת וחשש מביצוע פעולות מסוכנות
עלייה בתופעת ה"רפואה המתגוננת"
לאווירה של ריבוי תביעות על רשלנות רפואית תוצאות שליליות הפוגעות באינטרס הציבורי .חשש
מפני תביעות מביא לרפואה מתגוננת " רפואה שאינה מ5נעת משיקולי מקצועיי"רפואיי .חשש
זה מביא את הרופא לידי ביצוע פעולות נוספות במטרה לחזק את החלטותיו כגו הפניית יתר
לייעוצי רפואיי ,ביצוע יתר של בדיקות ,תצלומי )כגו תצלומי רנטג( ,ניתוחי )כגו ניתוח
קיסרי( שלא היו נעשי אלמלא מוראה של תביעת רשלנות .ראש האג! למדיניות רפואית בהר"י
מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי קיימת הנחה שכל פעולה רפואית ,אבחונית או טיפולית ,כרוכה
בסיכו לגרימת נזק בשל תקלה בפעולה או בשל רגישות לתרופות .לפיכ לדבריו כל בדיקה מיותרת
עלולה לגרו לסיבו רפואי ,ובמקרה שהתשובה אינה ברורה עלולה לגרור ביצוע בדיקות מיותרות
נוספות ,שעלולות ג ה לגרו לנזקי .היכולת המתקדמת של אמצעי האבחו המעבדתיי ואמצעי
הדימות מביאי לגילוי באקראי של ממצאי נוספי ,שלא לכול יש משמעות טיפולית.
פגיעתה של רפואה מתגוננת כפולה :היא חושפת את החולי לנזקי עקב בדיקות וטיפולי
מיותרי ,והיא באה על חשבו המקורות הכספיי שנועדו לצורכי ריפוי .כ נגרמות הוצאות גבוהות
לתקציבי מערכת הבריאות ,הסובלי ממילא ממחסור .יתרה מכ ,הגידול במספר הפעולות ,בעיקר
בתחו המיילדות ,שאינ כלולות בסל שירותי הבריאות ,מגדיל ג את ההוצאה הפרטית לבריאות,
את אי"השוויוניות ואת ההוצאה הלאומית לבריאות.
קשה לאמוד את היק! הרפואה המתגוננת ,44מאחר שנית להצדיק פעולות רפואיות כנקיטת משנה
זהירות ג במקרי שאי הדבר הכרחי .ממחקר בנושא רפואה מתגוננת 45מטע מועצת הבריאות
שנער באפריל"יוני  2008בקרב מדג מייצג של  889מומחי ממקצועות הרפואה השוני עולה כי
 60%מהרופאי דיווחו כי נטיית לנקוט רפואה מתגוננת גברה בשני האחרונות;  86%טענו כי
ריבוי התביעות מגביל את יכולת הרופאי להעניק טיפול רפואי מיטבי;  59%דיווחו כי ה מפני
לבדיקות רבות יותר כתוצאה מרפואה מתגוננת; נגד  25%הוגשה בעבר תביעה בגי רשלנות
רפואית;  39%רואי בכל חולה פוטנציאל לתביעה בגי רשלנות רפואית;  52%חושבי שבמציאות
ה"מדיקוליגלית" באר -לא צרי לדווח על טעויות שנעשו בטיפול ,אלא א כ יובטחו חיסיו או
חסינות משפטית;  55%העריכו כי העלות השנתית במרפאת או במחלקת עלתה בשני האחרונות
עקב רפואה מתגוננת;  81%שיערו כי רפואה מתגוננת משפיעה על מקבלי החלטות של קופות
החולי.
אחת הדוגמאות המוחשיות לעלייה ברפואה מתגוננת היא העלייה בשיעור הניתוחי הקיסריי.
מנתוני שמסר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011עולה
כי שיעור הניתוחי הקיסריי עלה מ" 15%מכלל הלידות ב" 1998ל" 20%בשנת  .2008העלויות
__________________
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ג בדוח ועדת קלינג צוי כי אי אפשר היה לקבל נתוני על היק -הרפואה ההגנתית או על העלות
הנגרמת בשל הרפואה ההגנתית )עמ' .(19
מחקר במימו מועצת הבריאות שבוצע על ידי חוקרי מאוניברסיטת ב גוריו בנגב ומהאוניברסיטה
העברית בירושלי אלעד אשר ,שרי גרינברג דות ,שמעו גליק ,יונת הלוי וחיי ראובני.

משרד הבריאות

219

הכספיות הכרוכות בניתוחי הללו והנזקי הרפואיי הנגרמי מה ,בייחוד מניתוחי חוזרי,
אינ מבוטלי .עוד מסר האיגוד כי העלייה בשיעור הניתוחי הקיסריי לא לוותה בירידה בשיעור
פגועי שיתוק המוחי ,ירידה שהיה בה כדי להצדיק את העלייה בשיעור הניתוחי.
דוגמה נוספת שמסרה המחלקה לניהול הסיכוני במכבי מתו הספרות העולמית 46היא חשש
מביצוע עוד! של צנתורי )עד כדי  " (30%פעולה פולשנית הכרוכה בסיכו למטופל עקב קרינה,
עקב הכנסת חומר מסוכ לגו! ועקב החדרת צינור לגו! .מכבי כתבה כי אי מידע לגבי נכונות
הנתוני ,ולכ היא ממליצה שאבחנות הצנתור והפעולות שבוצעו במהלכ ידווחו בצורה מקודדת
וייבדקו מול האינדיקציות להפניה .לש כ יש להקי מערכת ארצית ממוחשבת ואחידה .מכבי
כתבה כי היא אכ בוחנת הקמת מרכז לייעו ,-הכוונה ובקרה של ההפניות לבדיקות הדימות
בקרדיולוגיה הכרוכות בקרינה מייננת )מיפויי לב וצנתורי(.
הר"י כתבה למשרד מבקר המדינה כי על האיגודי המדעיי הרפואיי שלה ,המפיצי הנחיות
קליניות ,להרבות בכתיבת הנחיות ,המלצות וניירות עמדה המיועדי לרופאי והמגדירי מהו
הטיפול הראוי במצבי חולי שוני .47כ יש לדעת הר"י ליצור סביבת עבודה המאפשרת את יישומ
של המלצות העבודה ,לרבות הקמת מערכות מידע ממוחשבות ,נגישות וידידותיות למטפל.
,˙Â‚˙Ó‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ¯˙È ÚÂˆÈ· ‡˘Â· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯‰ ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡· ˙ÂˆÏÓ‰ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÂÎÈ˘ÓÈ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÈÚ„Ó‰ ÌÈ„Â‚È‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·˘Â¯„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰„Â·Ú ˙·È·Ò ¯ÂˆÈÏÂ ÌÈÂ˘ ÈÏÂÁ È·ˆÓ
.ÂÏÏ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÂ‚¯‡‰ÓÂ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó

חשש מביצוע פעולות מורכבות
בזכות הטכנולוגיה הקיימת כיו ,מתבצעות פעולות מורכבות יותר מבעבר ובמטופלי חולי
מורכבי יותר מבעבר )לדוגמה מנותחי חולי ומבוגרי( .הפעולות המורכבות הדרושות לטיפול
בחולי המורכבי הללו עלולות מטבע להיכשל ולגרור אחריה תביעות בגי רשלנות רפואית ,בי
שה מוצדקות ובי שלאו.
שיקול זה עלול לגרו למוסדות הרפואיי ולרופאי לחשוש מלבצע פעולות מורכבות ,ובכ לפגוע
בחולי ובקידו הרפואה ובהתפתחותה .ראוי שרופא המטפל בחולה יפעל משיקולי רפואיי על
פי מיטב מיומנותו .כאשר החשש מתביעת רשלנות רפואית מתערב בשיקוליו של רופא ,הוא עלול
להימנע מפעולה שנויה במחלוקת ,שתועלתה עשויה להיות רבה ,ג א כרוכה בסיכו.
חשש ממחסור ברופאי א תימש מגמת התביעות הגדלה
בעקבות העלייה בהוצאות בגי רשלנות רפואית ובעלויות הביטוח כנגד ,יש חשש כי ,בדומה
למדינות שונות ,יימנעו הרופאי מלפנות להתמחות בתחומי בעלי סיכו רב לתביעות ,כגו:
גניקולוגיה ,אורתופדיה ,פלסטיקה ,ניתוחי גב ונוירולוגיה )להל " תחומי בעלי סיכו מוגבר( .מצב
כזה עלול להחמיר את המחסור ברופאי בתחומי אלה הקיי ממילא ולהזיק למקצוע הרפואה.
__________________

46
47

Manesh R. Patel, et al., “Low Diagnostic Yield of Elective Coronary Angiography”, The
New England Journal of Medicine (2010) 362: 886-895

כגו נייר עמדה שהכי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה הד במעקב היריו .אל נייר עמדה זה
צורפה טבלה ובה רשימת בדיקות המבוצעות בשגרה או על פי התוויה רפואית.
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בארצות הברית לדוגמה החלה תופעה של עזיבת גניקולוגי את המקצוע ,וכ נוצר מחסור
בגניקולוגי במדינות שונות בארצות הברית " מצב הדורש התערבות ממשלתית.
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי באר ,-כמו
במדינות אחרות בעול ,עומס העבודה והמתח הכרוכי בעבודה בחדר לידה בצירו! העלייה
בשיעור התביעות בתחו אכ מרתיעי מתמחי מלהשתלב בעבודה בחדרי לידה ,וא! מומחי
ותיקי עוזבי .כיו קשה לאייש תקני פנויי במרבית חדרי הלידה בבתי החולי ,וקיי מחסור
במומחי במיילדות ובגינקולוגיה בבתי חולי שוני ,ובייחוד בפריפריה.

עלויות ניהול התביעות וההליכי המשפטיי
בתביעות בגי רשלנות רפואית נתבעי בדר כלל גורמי שוני לרבות בתי חולי ,קופות ומרפאות
פרטיות .כ למשל תביעות המוגשות כנגד המדינה מחייבות תשלו של  10%לעור די מטע
המדינה;  20%שכר טרחת עור הדי התובע; חוות דעת מומחי מטע כל אחד מהצדדי בס
כ" 5%מהתביעה; עלות ניהול התביעה בענבל כ" ;5%וס הכול כ" ;40%המשמעות היא שחלק
גדול מהסכו שמוציאה המדינה על תשלו בגי רשלנות רפואית ,אינו מגיע לניזוק אלא לניהול
הוצאות התביעה.
משרד הבריאות השיב בינואר  2011כי יש צור לחפש מנגנוני חלופיי לבתי המשפט שיקטינו את
סכומי התשלו ושיבטיחו שהכס! יגיע לנפגע.
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ,‰‡ÂÙ¯· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰˘ ‡ˆÂÈ
˙Î¯ÚÓÓ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÏÊÂ‚Â ¯˜È ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙Â·˜Ú· ,ÌÈ·¯ ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ
ÏÂ‰È ÏÚ ÌÈ‡»ˆeÓ ÌÈÈÂˆÈÙ‰Ó 40%-Î ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈÚ‚Ù‰ÓÂ ˙Â‡È¯·‰
.Ú‚Ù‰ Ï˘ ÂÒÈÎÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ‡Â ,˙Â‡È¯· ÈÈÈÚ ÏÚ ‡ÏÂ ËÙ˘Ó‰ ÈÎÈÏ‰

ביטוח רשלנות רפואית
בתי החולי הממשלתיי מכוסי במסגרת הקר הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי
ענבל ,וכל בית חולי נושא במלוא העלות מתו תקציבו השנתי וללא מעורבות מצד חברות ביטוח
מסחריות .לעומת זאת מרבית קופות החולי ,בתי החולי הציבוריי ובתי החולי הפרטיי
מבוטחי בחברות ביטוח מסחריות ,רוב על ידי המבטחת העיקרית באמצעות הסוכנות.
בעקבות הקושי להשיג ביטוחי רשלנות רפואית באר -ובעול ,בעקבות השינויי לרעה שחלו בסוגי
הפוליסות המוצעות למוסדות הרפואיי ,ובעקבות העלויות המאמירות החלו כמה מוסדות לבטח
את פעילות נגד רשלנות רפואית באמצעות הקמת קר פנימית לביטוח עצמי המיועדת לתשלו
הוצאות בגי תביעות עד סכו מסוי .לרוב רוכשי מוסדות אלו בחברת ביטוח מסחרית רובד
ביטוחי נוס! למקרי קיצו )להל " קטסטרופות( בגי רשלנות רפואית מעבר לסכו שנקבע )לעתי
מעל  8מיליו ש"ח לאירוע(.

משרד הבריאות
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קופות החולי מסרו למשרד מבקר המדינה בחודשי פברואר"אפריל  2011כי בתחו ביטוחי
הרשלנות הרפואית אי מדובר בקניית סיכו אמתית כמו בענפי ביטוח אחרי .המבוטחי ה גופי
גדולי )בתי חולי וקופות חולי( ,ולכ ההוצאה בגי תביעות רשלנות רפואית של הגופי הללו
היא ודאית בכל שנה .כאשר הוצאותיו של מוסד רפואי בגי רשלנות רפואית עולות ,תעלה בוודאות
ג הפרמיה שישל המוסד למבטחת בשנה שלאחר מכ .יוצא אפוא שביטוחי הרשלנות הרפואית
אינ לוקחי את הסיכוני מהמוסדות אלא רק "מווסתי" את התשלומי על ידי תשלו פרמיה.
ועדת ב דוד וברודט קבעה ב" 1999כי השימוש בביטוח מסחרי לא סייע בביזור מפני שהביטוח
אינו מאפשר להעביר את הסיכו המקצועי ,אלא משמש לכיסוי תזרימי מזומני הנדרשי על ידי
מבוטחי מסוימי באמצעות העלאת הפרמיות .לפיכ הסיכו נשאר ,והוא משול על ידי המבוטח.
הסוכנות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי למרות הידיעה שיוגשו תביעות רשלנות
רפואית מדי שנה ,הרי שמספר ועלות של התביעות שיוגשו בגי כל שנת ביטוח עד תו תקופת
ההתיישנות אינו ידוע וקשה לחיזוי .לכ הביטוח אינו משמש לכיסוי תזרימי מזומני בלבד ,אלא
מהווה העברת סיכו של ממש .עסקאות הביטוח שעשו קופות החולי ובתי החולי הציבוריי
והפרטיי חסכו לעתי מאות מיליוני דולרי ,וא היו מכסי עצמ בשיטת  PAUGבדומה לבתי
החולי הממשלתיי ,היו משולמי מתקציב מערכת הבריאות.
מקופות החולי נמסר כי המציאות של תביעות ע "זנב ארו" ) ,(Long Tailכלומר מצב שבו
תביעות רבות מוגשות בפיגור ונמשכות שני ארוכות ,מקשה מאוד על האקטוארי לחזות את
ההתפתחויות הכלכליות והמשפטיות לטווח ארו ,להערי את החשיפה הביטוחית ולתמחר את
הסיכו בגי כל שנת ביטוח .לפיכ ולנוכח הצור לשמור כספי לפרקי הזמ הארוכי הנדרשי,
ברוב המקרי מתקשי המוסדות הרפואיי המבוטחי לרכוש פוליסה על בסיס אירוע ,כלומר
פוליסה המבטחת אירועי המתרחשי בשנת הביטוח 48ע הארכת החבות הביטוחית לשני הבאות
) ;Extended Reporting Periodלהל "  .(ERPהפוליסות המוצעות מספקות בדר כלל ביטוח על
בסיס יו הגשת תביעה 49כלומר מבוטחי מקרי המד5וחי או הנתבעי רק בשנת הביטוח.
החיסרו בפוליסות מסוג זה הוא היעדר כיסוי לאירועי המתרחשי בשנת הביטוח ,א יגיעו
לידיעת המוסד הרפואי ויד5וחו לחברת הביטוח רק לאחר שנת הביטוח .יצוי כי כמחצית
מהאירועי אינ מד5וחי בשנת הביטוח אלא מפתיעי כעבור שני מספר .עובדה זו מקשה
להערי משנה לשנה את צפי התביעות .מכבי מסרה בפברואר  2011כי בקופות החולי שיעור
הדיווח במועד האירוע נמו בהרבה ממחצית ,ומסתכ באחוזי בודדי.
הסוכנות מסרה בנובמבר  2011כי כל המוסדות הרפואיי הגדולי המבוטחי באמצעותה 50מכוסי
בפוליסות ע תקופות דיווח מוארכות ) ,51(ERPהדומות במהות לפוליסות על בסיס אירוע
המעבירות את הסיכו למבטח .עוד מסרה הסוכנות כי האקטוארי של חברות הביטוח וכ
האקטוארי של המבוטחי לא הצליחו בתחזיותיה ,ולכ רושמי מבטחי המשנה הפסדי ניכרי.
ענבל מסרה כי ההתחלפות התדירה של המבטחי בתחו זה שבו זנב התביעות 52ארו ,מעוררת
חשש מאי"קבלת הכיסוי במלואו במועד שבו יידרש התשלו .כ לדוגמה מבטח ,שהיה שות!
בתכנית שנה אחת ,עלול להידרש לשל כעבור עשר ועשרי שנה מיליוני רבי בתביעות שיתבררו
באותו מועד.
__________________

48
49
50
51
52

 Underwriting Basisפוליסה על בסיס שנת חיתו.
 Reporting Basisפוליסה על בסיס שנת הגשת התביעה; נקראות ג פוליסות .Claims
הכללית ,מכבי ,מאוחדת ,אר"י )ארגו רופאי המדינה( וגורמי נוספי.
כלומר האירוע מבוטח ג א ידווח לאחר שנת האירוע.
זנב התביעות התביעות שיוגשו בעתיד כנגד המוסד הרפואי עד תו תקופת ההתיישנות .בתביעות של
ילודי נמש זנב התביעות  25שנה לאחר האירוע.
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ייחוד של התביעות במיילדות והשלכותיה על שוק הביטוח
תחו הגינקולוגיה והמיילדות הוא ,כאמור ,בעל מאפייני ייחודיי מבחינת היקפיו ומגמת העלייה
במספר התביעות ובסכומ .התחו כולל מעקב היריו ,לידות וטיפול בילוד )ניאונטלי( סמו לאחר
הלידה .בשני האחרונות גדלו היקפי התביעות המוגשות בתחו זה ,עלה סכו כספי התביעות וא!
החמירה פסיקת בתי המשפט.
לפיכ התרבו וגדלו בהיקפ ג התביעות נגד קופות החולי הנוטלות חלק בפעולות מעקב ההיריו
ונגד טיפות החלב שבאחריות לשכות הבריאות של המשרד כמפורט לעיל .על פי נתוני ענבל לשני
 ,2009"2001חלקו היחסי של התחו מס תביעות הרשלנות הרפואית הוא כ" 30%מבחינת כמות
התביעות ו" 50%מבחינת עלות .מספר התביעות שהוגשו בתחו עלה במש שמונה שני יותר
מפי שניי .כ" 40%מס התביעות וכ" 60%מס העלויות המוערכות בגי התביעות בתחו מקור
בזנב תביעות ארו המוגש שמונה שני וא! יותר ממועד האירוע .הערכת ענבל היא כי בתחו זה
תופעת זנב התביעות בולטת במיוחד וזאת בשל ההתיישנות הארוכה להגשת תביעות.
כאמור ,חוק ההתיישנות קובע כי בחישוב תקופת התיישנות לא יובא במניי הזמ שבו עדיי לא
מלאו לתובע  18שנה ,באופ שיילודי יכולי להגיש את תביעת שבע שני לאחר הגיע לגיל ,18
דהיינו בהיות בני  25שנה ,ובמקרי חריגי א! יותר .53תקופת ההתיישנות הארוכה מגבירה את
חוסר הוודאות של המוסדות הרפואיי ומקשה עליה לשמור את המסמכי הרלוונטיי ,לזכור את
פרטי האירוע ולזמ עדי .בכ היא מקשה על בתי החולי להוכיח את חפות .תקופה ארוכה זו
יוצרת קושי למבטחי להערי את הסיכו להגשת תביעות נגד המוסדות הרפואיי ,ולכ גורמת
לגביית פרמיות גבוהות מהמבוטחי.
˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÚ ÏË‰ ˙·Á¯‰Ï ÂÓ¯‚˘ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Â˜ÈÒÙ· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ
¯ÂÓ˘ÏÂ ˙È¯‡ÂË˜‡ ‰Î¯Ú‰ Úˆ·Ï ˙ÂÁË·Ó‰ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ,˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â·Á ÏÚÂ ‰‡ÂÙ¯‰
˙ÂÚÈ·˙· ˙ÂÎÂ¯‡‰ ˙Â˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ·˜Ú ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯ÙÏ ÌÈÙÒÎ
·.˙Â„ÏÈÈÓ ‡˘Â
הערכה אקטוארית תלויה במהימנות הדיווחי המגיעי מהמוסדות הרפואיי ובהערכת הסיכוני
על פי הפסיקה .הפערי בי הערכה אקטוארית זהירה לבי הערכה זהירה פחות עבור מוסד רפואי
יכולי להגיע למיליוני רבי של שקלי .הצור של המבטחות לשמור כספי במש  25שנה
ויותר ,נוס! על השינויי בפסיקה ,יוצרי חוסר ודאות ,אשר הפ את שוק ביטוחי הרשלנות
הרפואית למסוכ ולבלתי אטרקטיבי עבור מבטחות משנה .כנגד החסרונות ,שמירת כספי הפרמיות
ל" 25שנה נותני למבטחות יתרו מהותי ,כ שה נהנות מהתשואות על יתרות הכספי שטר
שולמו כתביעות .ע זאת ,בתקופה של חוסר יציבות בשוק ההו והפחתת התשואות ,הפרמיות
שידרשו המבטחי יהיו גבוהות יותר כדי לפצות על כ.

__________________
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בתי המשפט מאריכי במקרי מסוימי את תקופת ההתיישנות ,באופ שתביעות מתבררות ג לאחר
 30שנה ויותר .למשל ,עדיי מתנהלת תביעה של יילוד משנת  1971אשר תקופת ההתיישנות על תביעתו
הוארכה בחמש שני )בהיותו בגיל  (23 18שבמהלכ לא פנו הוריו הביולוגיי של הילד לבקש עליו
אפוטרופסות .בית המשפט העליו בערעור פסק בשאלת ההתיישנות והחזיר את התיק לבית המשפט
המחוזי לדיו ,שעדיי מתקיי ,בשאלת הנזק )ÌÈÊÎ¯Ó ‡˙ÂÒ‡ ' 'Á‡Â ˜ÁˆÈ Ë¯ÙÏ‰ 7805/02 ‡"Ú
¯ ÌÈÈ‡ÂÙבע"מ ואח' ,פ"ד נ"ח ).((2004) 847 (6
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ÏÚ ˙ÂÒÈÏÂÙ ‚È˘‰Ï È˘Â˜ ¯ˆÂÂ ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï ˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â˘˘ÂÁ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
·¯˘‡Î ,ÁÂËÈ·‰ ˙˘· ˘Á¯˙‰˘ ÚÂ¯È‡Ï ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˙Â˜ÈÚÓ‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ - ÚÂ¯È‡ ÒÈÒ
.‰˘ 25 „Ú ˙˘‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÚÈ·˙‰

היעדר תחרות וריכוזיות יתר בשוק ביטוחי הרשלנות המקצועית
 .1שוק ביטוחי הרשלנות הרפואית מתאפיי במיעוט מבטחות על רקע שליטתה של מבטחת
עיקרית " הראל חברה לביטוח בע"מ) 54להל " המבטחת העיקרית( באמצעות הסוכנות .הסוכנות
נוסדה בשנת  ,1972ומאז תפסה עמדה שולטת כספקית מסחרית עיקרית של שוק ביטוח הרשלנות
הרפואית .55מהסוכנות דווח כי הסיכו להפסדי בתחו זה גבוה וכי נדרשי מומחיות גבוהה
ושירותי מקצועיי ייחודיי של ניהול תביעות ושל ניהול סיכוני .מבטחות משנה מחו"ל אשר
ביטחו את המבטחת העיקרית עזבו את האר -לפני שני מספר .מאז דיווחה הסוכנות על קושי לאתר
מבטחי משנה בחו"ל ובלית בררה הגדילה המבטחת העיקרית את חלקה באחריות לביטוחי
הרשלנות הרפואית.
הסוכנות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי עד  2008לא היו חברות ביטוח מתחרות
למבטחת העיקרית בשוק הישראלי ,וכי למרות זאת הייתה העלייה בפרמיות מתונה יחסית .דווקא
כשהתפתחה תחרות בשוק הישראלי ,העלייה בפרמיות הייתה גדולה יותר.
ועדת ב דוד וברודט ,ועדת חלמיש וכ דוח מארש קבעו כי שוק ביטוחי הרשלנות רפואית בישראל
אינו מספק תנאי תחרותיי לביטוח .השוק מתאפיי בשחקני מעטי ובהעלאה קבועה ולא
מבוטלת של פרמיות הביטוח .מצב זה הגדיל את ההוצאה הלאומית לבריאות ,אול הפחית את
ההוצאה הזמינה לשירותי הבריאות עצמ.
‡È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· ¯·Â„Ó ÌÏÂ‡ ,Ï·Ú ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˜Â˘‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁÏ ÈÂÒÈÎ Ô˙È ÌÓ
·ÁÂËÈ· ˘ÂÎ¯Ï Ì‡Â·· ÌÈÈË¯Ù‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÔÎÏÂ „·Ï
¯˘.ÈËÒÈÏÂÙÂÂÓ ˜Â˘ ÔÈÚÓ Ì‰ÈÙÏ ÌÈ‡Â¯ ,˙ÂÏ
משרד מבקר המדינה בדק את פעולות הרשות להגבלי עסקיי בבחינת השאלה הא מתקיי
מונופול בשוק ביטוחי הרשלנות הרפואית ובשקילת הפעולות שבסמכותה לנקוט .הרשות השיבה
ביוני  2011כי הבדיקות הראשונות אכ הצביעו על מבנה שוק בעייתי מבחינה תחרותית אול
הוחלט שאי מקו לבחו לעומק את האפשרות להכריז על מונופול בהתבסס על הסברה כי יתכ
ועליית המחירי של ביטוחי הרשלנות הרפואית נגרמה מסיבות אחרות ולא דווקא על ידי הפעלת
כוח מונופוליסטי וכ על הסברה שלא נית יהיה להביא לשיפור של ממש בענ! ביטוחי הרשלנות
הרפואית באמצעי העומדי ברשותה .מסיבות אלה הוחלט שלא להשקיע משאבי בבדיקה
מעמיקה יותר של הנושא.
__________________

54
55

טיוטת דוח הביקורת הועברה להראל חברה לביטוח בע"מ באוקטובר  .2011הראל הודיעה בינואר
 2012כי בשל עומס משימות אי באפשרותה בלוח זמני קצר להתייחס לטיוטת הדוח.
המבטחת העיקרית ג מעניקה  Fronting Arrangementהסדר שבו החברה מוציאה פוליסת ביטוח
וכלפי המבוטח היא המבטחת ,ואול מאחורי הפוליסה מסתתרי מבטחי משנה של המבטחת.
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משרד מבקר המדינה בח את הבדיקות שעשתה הרשות להגבלי עסקיי בנושא בשנת  2005ומצא
כי היא אכ ערכה בדיקה בנושא ,א ראשונית בלבד .כ למשל לא יצא נייר מסכ לבדיקה
הראשונית שנערכה ולא התקיימו דיוני בנושא ע משרד הבריאות שהוא המיניסטריו האחראי
לתחו .מכא עולה כי הבדיקות שערכה הרשות בשנת  2005לא היו ממצות ומספקות.
˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÚÂÈÒ· ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡ Ì‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÁ·˙Â 2005 ˙˘· ‰· ‰ÏÁ‰˘ ‰ÈÁ·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘˙ ¯ˆÂ‡‰Â
·‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï - ÔÎ Ì‡Â ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÏÂÙÂÂÓ ‰Ê ÔÈÈÚ
.˜Â˘‰ Ï˘Î ˙¯„Ò‰Ï
בפברואר  2009פנה מנכ"ל משרד הבריאות דאז לחשב הכללי דאז ,למפקח על הביטוח דאז
ולממונה על התקציבי דאז במשרד האוצר בטענה כי בתי חולי שוני קובלי על עלייה ניכרת
בפרמיות הביטוח ,על קשיי ברכישת ביטוחי אחריות מקצועית ועל קושי בניהול משא ומת עקב
שליטת השוק בידי מבטחת עיקרית המבטחת את רוב המוסדות הרפואיי שאינ ממשלתיי .בשל
החשש כי עלויות הביטוח יערערו את יציבות בתי החולי הקטני והבינוניי ,ובשל החשש
מהפסקת את הביטוח משיקולי כלכליי ,ביקש מנכ"ל משרד הבריאות ממשרד האוצר כי יבצע
בחינה מערכתית של הנושא למציאת פתרונות לכשל השוק .עד מציאת פתרונות וביצוע סבר
המנכ"ל דאז שיש יש לשקול דרכי פיקוח ובקרה על המבטחי הקיימי ,כדי לבחו א נית להביא
להורדת גובה הפרמיות שאות דורשות חברות הביטוח.
לקראת סיו הביקורת בספטמבר  2011כתב מנכ"ל המשרד למפקח על הביטוח על חלק מהכשלי
בתחו :כשל השוק בתחו ביטוחי הרשלנות הרפואית; מעבר מוסדות לביטוח עצמי; היעדר
התחרות והקושי לנהל משא ומת על גובה פרמיות הביטוח של המוסדות; הגדלת גובה הפרמיות
עד תוספת של  170%"100%במהל שנתיי"שלוש המערערת את יציבות של מוסדות קטני
ובינוניי; הסיכו האורב למדינה מצד המטופלי בעקיפי עקב היותה "כיס עמוק"; הרעת תנאי
הביטוחי לגניקולוגי ,החשופי לתביעות  25שנה מהלידה ,א יכולי לרכוש פוליסות המכסות
אות רק חמש שני מתו תקופת הביטוח.
לדברי המנכ"ל מדובר במצוקה אמיתית המחייבת מציאת פתרונות שיאפשרו את המש פעילות בתי
החולי ,תו כדי ביטוח בעלות מוצדקת וריאלית .לנוכח המשבר הכלל"עולמי בתחו ,המשפיע
על שוק הביטוח באר ,-יש חשש כי המבטחות יימנעו מלהעניק ביטוח למחלקות עתירות סיכו או
שלא נית יהיה לעמוד בעלות הפרמיות .כמו כ הוסי! כי יש לכנס בהקד את כל הגורמי
הרלוונטיי ,וביניה המפקח על הביטוח ,החשב הכללי ,משרד הבריאות ,הר"י וקופות החולי,
כדי לבחו את הדרכי לעצירת המגמות הללו וכדי למצוא פתרונות למצוקות שעמ מתמודדי
המוסדות הרפואיי ושאר העוסקי בתחו.
המפקח על הביטוח כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי ענ! ביטוחי האחריות המקצועית
הרפואית מאופיי בסיכו גבוה במיוחד עקב תביעות שאינ מוגבלות בסכו ועקב זנב תביעות ארו
הנובע מגילוי נזקי מאוחר ומניהול דיוני בבתי המשפט הנמשכי שני .בשני האחרונות גדלה
החשיפה לתביעות ,וחלה עלייה בגובה הפיצוי .כל אלה ,נוס! על היצע מוגבל של מבטחות בעול,
מונעי מחברות ביטוח חדשות להיכנס לשוק .נסיבות אלה הובילו לעלייה בגובה הפרמיה
בהשוואה לתקופות קודמות .המפקח על הביטוח למד את הדוחות שערכו הוועדות השונות והסיק
כי אי להתערב בענ! ביטוח זה .לדבריו הוא פועל להבטיח פעילות תקינה בתחו הביטוח בהתא
לסמכויותיו על פי החוק.56
__________________

56

סעיפי ) 60א( ו ) 62א( לחוק הפיקוח על שירותי פיננסי )ביטוח( ,התשמ"א .1981
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ענ! ביטוחי הרשלנות הרפואית דורש ידע וניסיו רבי ,ולכ קיי חס משמעותי נוס! מפני כניסת
מבטחי נוספי לתחו :בידי הסוכנות שמור מידע רב על ניסיו התביעות ועל החבות האקטוארית
של מוסדות הבריאות הלא ממשלתיי ,ומידע זה נחשב קניינו של המבטח .מונופול הידע שנוצר
בידי הסוכנות והיעדר גישה למידע מקשי על מתחרי פוטנציאלי להיכנס לשוק ביטוחי הרשלנות
הרפואית ולהיות גור תחרותי שיביא לירידה בפרמיות המשולמות.
··.˙ÂÎÂÒ‰ Ï˘ ‰Ï‡· ÌÈ·ÂÏ˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙ÁË·Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
Ì‡Â ,ÏÂÙÂÂÓ ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙˜È„·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯È·‚Ó ¯·„‰
.˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ÈÁÂËÈ· ÛÚ· ˜Â˘‰ Ï˘Î ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰ ˙ÈÁ·· - ÔÎ
הסוכנות כתבה למשרד מבקר המדינה בעניי זה בנובמבר  2011כי המבטחת העיקרית נבחרה על
ידי הסוכנות בתו בחינה מקצועית ומעמיקה של שוק הביטוח באר -ובחו"ל ומצאה כי מציעה את
הפתרו הביטוחי המקי! ,המקצועי והאיכותי ביותר הקיי כיו בישראל ,וזאת ללא שו קשר
לאחזקות של המבטחת העיקרית במניות הסוכנות .וכי שני מוסדות רפואיי ,שלה לא מצאה
הסוכנות פתרו ביטוחי במבטחת העיקרית ,בוטחו באמצעותה בחברות אחרות.
בעקבות ישיבה שהתקיימה בי מנכ"ל המשרד לנציגי משרד מבקר המדינה בראשית אוקטובר 2011
החליט המשרד כי ראוי שכמאסדר הוא אכ יעקוב אחר שוק הביטוחי הפרטיי בנושא רשלנות
רפואית .בדצמבר  2011החליט המשרד ג לקיי דיו ע רשות ההגבלי העסקיי בנושא
התחרותיות בתחו.
אג! החשב הכללי באוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי יעמיד את הסיוע הנדרש
לצור בחינת הנושא על ידי הגורמי האחראיי .המפקח על הביטוח במשרד האוצר כתב כי
המבטחת העיקרית מעבירה נתוני כגו תשלומי תביעות ,סכומי נצברי והערכות אקטואריות.
התמונה המתקבלת מפעילות המבטחות היא שהענ! סובל מהפסדי הנובעי מאי"הערכה נכונה
של הסיכוני .אג! התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה כי הקמת קרנות פנימיות
לביטוח עצמי במוסדות בריאות נוספי )שעליה יפורט בהרחבה בהמש( היא הפתרו המועד!
לרוב הכשלי העולי בדוח ביקורת זה ,לרבות היעדר התחרות בביטוחי הרשלנות הרפואית.

היעדר פיקוח על יכולת הפירעו של המבטחות בביטוחי רשלנות רפואית
המפקח על הביטוח עוסק בי היתר בפיקוח על יציבות הכלכלית ועל יכולת הפירעו של חברות
הביטוח ,בהיק! החשיפה של המבטחות ,ובהתא לעתודות הכספיות וההו העצמי שעליה לשמור.
הכללית מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2011כי יש בעיה קשה בשוק ביטוחי הרשלנות
הרפואית עד כדי קריסה עקב היעדר יכולת להשיג כיסוי ביטוחי בקצב שבו מרחיבה פסיקת בתי
המשפט ה את סכומי הפסיקה וה את עילות התביעה .לדברי הכללית ,המפקח על הביטוח ואג!
התקציבי במשרד האוצר לא פעלו לקידו פתרונות חליפיי שהציעו כמה ועדות בדיקה
ממשלתיות .ג כיו גורמי אלו אינ מתמודדי ע הבעיה ,א! שמחובת לפעול בנדו .כ
למשל בתחו המיילדות קיימות רק פוליסות מוגבלות בעלות תקרות נמוכות יחסית .עוד מסרה
הכללית כי גופי בריאות רבי בשוק נמצאי בתת"ביטוח :בתי חולי ציבוריי ,מכוני פרטיי,
חלק מקופות החולי ומרפאות אסתטיקה .בנוס! ,להערכתה חלק מגופי הבריאות הללו רוכשי
ביטוח מגורמי ללא ערבויות ,שקיי חשש שאי"אפשר להיפרע מה ,הפועלי בי השאר
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ממקומות לא יציבי בעול כמו ברמודה .גופי בריאות אלו מתעלמי לעתי ביודעי מהמצב
המורכב.
המפקח על הביטוח כתב למשרד מבקר המדינה בפברואר  2011כי תחו ביטוחי הרשלנות הרפואית
נחשב מסוכ ,כי הפסדי המבטחות בתחו זה גדולי ,וכי קיימת בעיה בהיצע של ביטוחי ובהיצע
של מבטחות משנה .הוא ציי כי הדבר אינו ייחודי לאר -אלא תק! ג למדינות אחרות בעול.
ההיצע המוגבל של מבטחות משנה בעול משפיע ג על ההיצע המוגבל של מבטחות ומבטחות
משנה באר .-ואול לדבריו ,הוא בח את יכולת פירעונה של המבטחת העיקרית ,המובילה כאמור
בשוק הרשלנות הרפואית ,והסיק כי אי סכנה של חדלות פירעו.
כ כתב המפקח על הביטוח כי המבטחת העיקרית וחברות אחרות המשווקות ביטוח אחריות
מקצועית למקצועות הרפואה מבוקרות ומפוקחות על ידיו באופ שוט! .אג! החשב הכללי באוצר
כתב בנובמבר  2011כי יעמיד את הסיוע הנדרש לצור בחינת הנושא על ידי הגורמי האחראיי.
הסוכנות כתבה בנובמבר  2011כי מאחר שמדובר בתחו בסיכו גבוה ע זנב תביעות ארו ,יש אכ
מקו לפקח על יכולת הפירעו של חברות הביטוח העוסקות בתחו ביטוחי הרשלנות הרפואית.
˙ÂÏ˘¯‰ ÈÁÂËÈ· ˜Â˘· Ï˘ÎÏ ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÎÒ ˙·¯Â‡ ÏÈÚÏ ˙Â‚ˆÂÓ‰ ˙Â„ÓÚ‰ ÁÎÂ
ÈÂˆÈÙ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙ÏÂÎÈ ‡ÏÏ Â¯‡˘ÈÈ ÌÈÚ·Â˙˘ ˘˘Á ˘È ˙‡Ê ÏÏÎ· .Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰
˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÁÂËÈ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÌÈ˘¯„ ÍÎÈÙÏ .ÁÂËÈ· ¯„ÚÈ‰· ÔÈ„· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰
.‰¯„Ò‡ ÈÏÎÂ ˙Â·¯Ú˙‰ ˘¯Â„ ·ˆÓ‰ ÔÎ‡ Ì‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·Ï

חובת ביטוח למוסדות רפואיי
החוק במדינת ישראל אינו מחייב עשיית ביטוח למוסדות רפואיי למעט במקרי חריגי .57לפיכ
בתי חולי כלליי ,ציבוריי ופרטיי המרכזי בתחומ פעילות בתחומי בעלי סיכו מוגבר )כגו
מיילדות ,ניתוחי גב ,נוירוכירורגיה( אינ מחויבי בעשיית ביטוח .ג תנאי הרישו של מרפאות
כירורגיות 58אינ מתני קבלת רישיו להפעלת מרפאה כירורגית בחובת ביטוח.
מרפאות אסתטיקה וניתוחי לייזר ,המנהלות פעילות רפואית בעלת סיכו רב ,59ג כ אינ מחויבות
בביטוח .תחו זה מאופיי בתביעות רבות בגי רשלנות רפואית ובגי חריגה מפרקטיקה רפואית
ראויה .בעלי המרפאות המבצעי ניתוחי סומכי על כיסוי ביטוחי של המנתחי בפוליסות
המ5צאות על ידי המוסדות המעסיקי בשעות הבוקר )אשר במקרי רבי
ָ
הפרקטיקה הפרטית,
מחריגי פעילות זאת כפי שיפורט בהמש(.
היעדר חובת ביטוח על מוסדות רפואיי עלול להותיר חולי שנפגעו מרשלנות חסרי פיצוי ולחשו!
רופאי ,במקרי חריגי ,לתביעות אישיות ,כאשר מוגשות תביעות נגד רופאי ולעתי נגד
עיזבונ או כאשר המוסד הרפואי חדל פירעו .כ למשל הכיסוי שרכש בית החולי משגב לד
בירושלי היה על בסיס יו הגשת התביעה ,ולפיו כאמור הביטוח צרי להיות בתוק! ביו הדיווח
למבטח על האירוע ,וג הוא נרכש רק עבור חלק מ הצוות הרפואי .משגב לד נכנס להליכי פירוק.
בא כוח המפרק כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי בתחילת הפירוק נרכש כיסוי ביטוחי
__________________

57
58
59

מרפאות שיניי חייבות בביטוח אחריות מקצועית מכוח תקנות רופאי השיניי )מרפאות של תאגידי(,
התשנ"ג  1993המסדירות רישו מרפאות וקובעות תנאי ס -לקבלת רישיו לרבות חובת ביטוח.
תקנות בריאות הע )רישו מרפאות( ,התשמ"ז .1987
מבקר המדינה 2005 ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,בנושא "פיקוח המשרד על מרפאות ומכוני פרטיי" ,עמ' .593
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במש כמה שני שבמסגרתו כוסו תביעות רשלנות מקצועית שהוגשו למבטח .על מנת להמשי את
הכיסוי הביטוחי לתביעות שטר הוגשו ,היה צור ברכישת כיסוי ביטוחי המארי את תקופת
הדיווח ) .(ERPלאחר שנת  2006הוחלט במסגרת הפירוק שלא לרכשו משיקולי משפטיי
הנוגעי ,בי היתר ,להעדפת נושי על פי החוק .נושי נפגעי רשלנות רפואית שלא היו ידועי ע
הפסקת רכישת הכיסוי הביטוחי ה חסרי מעמד בפירוק על פי הדי .למרות זאת ,בא כוח המפרק
ניסה למצוא פתרו מעשי ולרכוש כיסוי ביטוחי ,אול ללא הצלחה.
כאשר אי חובת ביטוח ,אי ג חובת ניהול סיכוני ברמה הנדרשת על ידי המבטחות .הדבר עלול
לגרו לאי"הקפדה על נושאי הקשורי לבטיחות החולה ולירידה באמת המידה הרפואית העלולות
לגרור נזקי רפואיי.
ÌÈÏÂÏÚ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ÁÂËÈ· ¯„ÚÈ‰
ÏÂÏÚ ¯·„‰ .˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÔÈ‚· Â˜ÒÙÈÈ˘ ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙· Â„ÓÚÈ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ ËËÂÓÏ
.Ì‰È˙ÂÚÈ·˙ ˙‡ ÌÈÚ·Â˙‰ ÂÏ‚Ï‚È Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï
בביקורת עלה כי חלק מבתי החולי הפרטיי סומכי על הפוליסות לביטוח פרקטיקה פרטית.60
במרבית המקרי המדינה מממנת את עיקר עלויות פרמיות אלה ,ה באמצעות סל שירותי הבריאות,
כאשר קופות החולי רוכשות פוליסות עבור רופאיה ,וה באמצעות תקציב בתי החולי
הממשלתיי ,כאשר ה מממני את הפוליסות לרופאיה.
הכללית מסרה בינואר  2012כי הסתמכות של המוסדות הפרטיי על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית
גורמת לאדישות מציד בניהול סיכוני ובטיחות המטופל וכתוצאה מכ קיי שיעור גדול של
נזקי רפואיי בתחומי כגו אסתטיקה.
‡˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈ‡˘Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˙ÚÏ˘ ‡ÂÙ‡ ÌÈ‡Â¯ Â
ÔÎ˘ ,ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ .ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ÁÂËÈ·‰
˙ÂÂÈÚÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ ·ˆÓ ,˙ÈË¯Ù ‰‡ÂÙ¯ ˙·ÂËÏ È¯Â·Èˆ ÛÒÎ· ‰ÎÈÓ˙ ÔÈÚÓ ˜ÙÒÓ ‡Â‰
·‡È‰Â ˙Â‡ÏÓ‰ ‰È˙ÂÈÂÏÚ· ˙‡˘Â ‰È‡ ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙Â‡È¯·‰ ˙ÏÎÏÎ
‰ÓÚÂ ,‰‡ÂÙ¯Ï ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ˆÂ‰· ÏÂ„È‚ Ì‚ ˘È ÍÎ· .˙Â¯È˘‰ Ï·˜ÓÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂÊ ‰¯Â‡ÎÏ
‚.ÂÊ ‰¯ËÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰· ÏÂ„È
ועדת קלינג ,ועדת אמוראי וועדת חלמיש )שלא גיבשה דוח סופי( הציעו לקבוע בחוק חובת ביטוח
נגד רשלנות רפואית לכל העוסקי ברפואה ובשירותי רפואיי במערכת הבריאות וכ לכלל
המוסדות הרפואיי.
משרד הבריאות מסר לנציגי משרד מבקר המדינה במר 2011 -כי במאי  2007ביקש לבחו הסדרת
חובת ביטוח בחקיקה בשל החשש שעקב המצוקה וגובה הפרמיות יתקשו המוסדות הרפואיי
לרכוש ביטוח אחריות מקצועית ,ולכ יימנעו מכ .עמדת משרד המשפטי בתשובה לפניית משרד
הבריאות הייתה אז כי יש מקו לחייב רכישת ביטוח אחריות מקצועית על פי חוק כדי להג על
ציבור המטופלי וכדי לשמור על יציבות של מוסדות הרפואה.
ואול ,ביולי  2008התקיי דיו בשיתו! נציגי משרד הבריאות ,משרד המשפטי ,פרקליטות
המדינה ,המפקח על הביטוח והחשב הכללי במשרד האוצר בשאלת ההיבטי וההשלכות להסדרת
__________________

60

פוליסות המבטחות את עבודת הרופאי במסגרת הפרקטיקה הפרטית לאחר שעות עבודת במוסדות
הרפואיי המעסיקי אות בשעות הבוקר .עיקר הפרמיה של ביטוח זה ממומנת על ידי המוסדות
המעסיקי בהתא להסכמי קיבוציי שנחתמו.
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חובת הביטוח בחקיקה והתניית חידוש רישיו המוסד בהוצאתו .עמדת משרד המשפטי,
פרקליטות המדינה והמפקח על הביטוח הייתה אז כי אי להתערב בהתנהלותו החופשית של השוק,
אלא במקרי קיצו ,וכי רוב המוחלט של המרכזי הרפואיי ממילא רוכשי ביטוח אחריות
מקצועית; א תנקוט המדינה פעולות לאסדרה ולפיקוח תגדל אחריותה למשל לוודא כי הפוליסות,
על תחולת ,תוקפ והיקפ בכל זמ נתו ,תואמות את סיכוני התביעות ,ולכ תגדל חשיפתה של
המדינה לתביעות .המפקח על הביטוח התנגד למהל ,משו שלדעתו חובת ביטוח תחרי! את כשל
השוק הקיי ממילא ,ועולה חשש מהעלאת תעריפי הפרמיות או מהפסקת ביטוח מוסדות או
מחלקות עתירי סיכו .בסיכו הישיבה הוחלט שלא ליזו שינוי במצב הקיי.
בנוס! ,בדיו מ" 2008הוחלט כי בעתיד ,אחרי שמשרד הבריאות יאסו! נתוני על אודות המצב
הביטוחי של המרכזי הרפואיי ,תו כדי ביצוע הבקרות על ידי משרד הבריאות ,ישקלו מחדש
משרד האוצר ומשרד הבריאות את הנושא ויבחנו א אכ דרושה התערבות ,וא כ באילו תחומי
ובאיזה אופ.
מנכ"ל המשרד השיב בינואר  2011כי בפעולות בקרה שהוא עושה בבתי חולי ובמרפאות הוא
ינחה את צוות הבקרה להתייחס לאופ הכיסוי בנושא אחריות מקצועית במטרה לערו מיפוי א
הפעילות במוסדות הרפואיי והמרפאות בעלות הרישוי מכוסה בביטוח אחריות מקצועית בלי
להיכנס לטיב ואיכות הביטוח וללא קביעתו כתנאי לאישור הרישיו או לחידושו .בהתא לממצאי
המיפוי שייער ,יוחלט א יש צור בהתערבות המדינה בנושא ,וא כ " אילו צעדי יינקטו כגו
חיוב מרפאות שאינ מבוטחות בהודעת גילוי נאות .עוד הוחלט לקיי דיו נוס! ע המפקח על
הביטוח בנושא כשל השוק בתחו ביטוחי האחריות המקצועית ברפואה .וכי הטלת חובת ביטוח
תתאפשר רק לאחר החלטת כל הגורמי הללו שההסדרה נדרשת וכדאית.
ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÈÁÂËÈ·‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ÌÈÂ˙ „¯˘Ó‰ ÛÒ‡ ‡Ï 2008 Ê‡Ó˘ ‡ˆÂÈ
·2008 Ê‡Ó ,ÔÎ ÂÓÎ .ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ÏÈË‰Ï ‰È„Ó‰ ÏÚ Ì‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÈÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ ,‰È„Ó
ÌÈËÙ˘Ó‰ ,˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ˙È˘· ÔÁ· ‡Ï ‡˘Â‰Â ,ÛÒÂ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
.¯ˆÂ‡‰Â
אג! החשב הכללי במשרד האוצר סבור כי ראוי לבחו את האפשרות לקבוע חובת ביטוח למוסדות
רפואיי .אג! התקציבי השיב בדצמבר  2011כי לאור הערות משרד מבקר המדינה ,בכוונתו
ובכוונת של אג! החשב הכללי ושל המפקח על הביטוח לשוב ולבחו יחד את הנושא.
המפקח על הביטוח השיב בדצמבר  2011כי הטלת חובת ביטוח מסחרי עלולה לגרו לעיוותי
בשוק :הביקוש לביטוח של הצרכני יישאר קשיח ללא תלות במחיר; ניצול כוח השוק של
המבטחי יגרו לעלייה בפרמיה עד כדי מצב שעלות הביטוח תהיה גבוהה יותר מהסיכו האמיתי;
תיווצר תלות חזקה מצד המבוטחי ומצד הממשלה במבטחי הקיימי; מוסדות מבוטחי שלא
יצליחו לרכוש ביטוח לא יקבלו רישיו לפעול ,ורופאי שלא יצליחו להשיג כיסוי יאבדו את
יכולת לעבוד; הקושי לממ ביטוחי יקרי יפגו בכדאיות עיסוק של רופאי במקצוע ,יביא
לצמצו כוח האד במקצועות הרפואה ,ויגרו לעליית מחירי שירותי הרפואה ולעליית ההוצאה
הממשלתית על שירותי רפואיי; היווצרות כפל ביטוח וכפל תשלו פרמיה על ידי מוסדות רבי,
א! שתשלומי הביטוח יהיו מוגבלי לנזק; המדינה תחויב לבחו את תנאי הפוליסה ולפקח על
מתוכ את חובת הביטוח; טר קבלת החלטה יש
ֶ
תעריפי הביטוח הצפויי לעלות כדי שלא לרוק
להכריע מהו הכיסוי הביטוחי המינימלי שיש לחייב ,אילו מוסדות יחויבו לבטח וא צפוי להיות
היצע מספק של ביטוח; כמו כ פיקוח זה מנוגד למדיניות הממשלה הדוגלת באי"התערבות בשוק
הפועל באופ תחרותי; במצב הקיי נית לשקול פעולות של גילוי נאות ואזהרת הציבור באשר
לקיומו או אי קיומו של ביטוח למוסד רפואי ,כחלופה לחובת ביטוח ,נושא הנמצא באחריות משרד
הבריאות וכי בכוונתו ובכוונת גורמי נוספי במשרד האוצר לדו מחדש בחלופות השונות.
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הר"י השיבה בדצמבר  20011כי היא תומכת בחיוב מוסדות רפואיי לבטח את הרופאי .מאוחדת
כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי בהסכמי התקשרות ע ספקי למת שירות רפואי
היא דורשת כיסוי ביטוחי נגד רשלנות רפואית ,המכסה את פעילות הרופאי העובדי אצל הספק
והמעניקי טיפולי למבוטחי הקופה.
·ÔÈ· ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· ÌÓˆÚ ÂÁË·È ‡Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ ÈÎ ˘˘Á ˘È :ÈÏÏÎ-ÈÂ¯˜Ú‰ ¯Â˘ÈÓ
··;ÈÂˆÈÙ È¯ÒÁ Â¯˙ÂÂÈÈ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯Ó ÂÚ‚Ù˘ ÌÈÏÂÁ ÈÎÂ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·· ÔÈ· È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ
-· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„‰ Ê‡Ó .ÌÂ·ÊÈÚ „‚ Ì‚ Â‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ „‚ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚÈ·˙Ó ˘˘Á ˘È ÔÎ ÂÓÎ
ÁÂËÈ· ·ÂÏÈ˘· ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ·Ó ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ ‰ÓÎ Â¯·Ú ‡˘Â· 2008
.È¯ÁÒÓ
2008-· ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ ¯Â‡Ï ,‡˘Â· ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ¯Â‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ÈÁ· ÍÂ¯ÚÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÌÈ„„ˆ‰ ˙Â„ÓÚ ¯Â‡ÏÂ
Ì‡ ÚÈ¯Î‰Ï Ì‰ÈÏÚ .˙Â‡È¯·‰ ÈÁÂËÈ· ˜Â˘· ÌÈÂ˙‰ ÏÂÏÎÓ Ì‰È„È· ‰È‰È˘ È¯Á‡ ,‡˘Â‰
,ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Â‡ È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï ˘È
˙‡Ê ,˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙Â·ÈˆÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙ÂÏÚ· „ÂÓÚÏ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
·.ÌÂÈÎ ‚Â‰˘ ÈÙÎ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ È„È· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯È˙Â‰Ï ÌÂ˜Ó
,˙Â‡Ù¯Ó‰ ÏÏÎ ÏÚ ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ÏÈË‰Ï ‡Ï˘ ËÏÁÂÈ Ì‡ Ì‚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‡ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ ˙Úˆ·˙Ó Ô‰·˘ ˙Â‡Ù¯Ó ÏÚ ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ÏÈË‰Ï ‰ÙÂÏÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ
·.¯ÊÈÈÏÂ ‰˜ÈË˙Ò‡ ÌÂÁ˙ ÔÂ‚Î ,˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙Ï ¯·‚ÂÓ ÔÂÎÈÒ ÈÏÚ

הפיקוח על מוסדות רפואיי המבצעי ביטוח עצמי
נוכח החסרונות והקשיי בביצוע ביטוח בחברה מסחרית ובמטרה לחסו את רווחי חברות הביטוח
המסחריות ,החלו מוסדות רפואיי לבצע ביטוח עצמי באמצעות קר פנימית .ביטוח עצמי מחייב
את המוסד הרפואי לבצע את הפעולות האלה) :א( הערכה אקטוארית שנתית על ידי אקטואר באשר
לסיכו הקיי בגי תביעות רשלנות רפואית) .ב( הכנה ויישו של תכנית הפרשת כספי לקר
פנימית בהתא לקביעה אקטוארית ,ה לגבי תביעות עתידיות שיוגשו וה בגי תביעות שהוגשו
בעבר )זנב התביעות( ,ג כאשר לעתי הדבר מקשה על האיזו התקציבי וג כאשר מוסד נמצא
בקשיי כלכליי) .ג( יצירת מנגנו לניהול תביעות וניהול סיכוני לרשלנות מקצועית על ידי
המוסד ברמה ראויה.
מידת הפיקוח על הביטוח שמבצעות קופות החולי
קופות החולי רשאיות להחליט א ובאיזה אופ לבטח את פעילות כנגד תביעות רשלנות רפואית.
נמצא כי הפיקוח של המשרד על קופת חולי המבצעת ביטוח עצמי מוגבל .ג המפקח על הביטוח
באוצר אינו עוסק בתחו זה .ביטוח עצמי על ידי ניהול קרנות פנימיות לפיצוי תביעות הוא עניי
פנימי הנתו לשיקול המוסד הרפואי.
לאומית ,שעברה במאי  2011לקר פנימית לביטוח עצמי ,כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר
 2011כי :ההערכה האקטוארית הנערכת על ידי אקטואר מטעמה נבדקת על ידי אקטואר מטע
חברת כלל המבטחת אותה רק בביטוח קטסטרופות )מעל  8מיליו ש"ח ועד  12מש"ח בשנה(;
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משרד רואה חשבו בוח את כלל דוחותיה הכספיי; ס פעילותה עולה על  3מיליארד ש"ח בשנה,
מחזור המאפשר לה להתמודד ע כל תרחיש אפשרי באמצעות הקר הפנימית.
אג! התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה כי הקמת קרנות פנימיות לביטוח עצמי
במוסדות בריאות נוספי היא הפתרו המועד! לרוב הכשלי העולי בדוח מבקר המדינה ,לרבות
היעדר התחרות בביטוחי הרשלנות הרפואית.
È„Î ˙ÈÓÂ‡Ï ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ‰Ë˜˘ ÍÏ‰Ó‰ ÈÎ ,‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â¯È‰Ê· ,ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÂÁ È˙· ˙Â·˜Ú· ,ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï Ô¯˜ ˙Ó˜‰ È„È ÏÚ ,˙Â„·Î ‰ÈÓ¯Ù ˙ÂÈÂÏÚ· ÍÂÒÁÏ
ˆ.61˙ÈÏÂ‰È‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÁ·‰Ó ÔÂÎÂ È˘„Á ÍÏ‰Ó ‡Â‰ ,ÔÎ Â˘Ú˘ ÌÈÈ¯Â·È
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ÚÂˆÈ· ÏÚ „¯˘Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ
יצוי כי תק חשבונאות מס'  18עוסק בי השאר באופ כללי בנושא ההתחייבויות האקטואריות בגי
תביעות רשלנות רפואית .62הדוחות הכספיי של הקופות נתוני לבקרה ולפיקוח חשבונאיי לפי
תק חשבונאות מס'  18ולפיקוח של משרד הבריאות ,המפרס לציבור דוח שנתי על מצב הקופות.63
אג! התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי למרות האמור לעיל
יש לוודא כי הפיקוח החשבונאי על ההפרשות האקטואריות בגי תביעות הרשלנות הרפואית עומד
באמות מידה כלכליות וחשבונאיות מקובלות .במקרה של קרנות פנימיות נדרש ה פיקוח מצד רואה
חשבו בדר של אישור האיזו האקטוארי של הקר במסגרת אישור הדוחות התקופתיי ,על פי
התקינה החשבונאית המתאימה ,וה פיקוח מצד משרד הבריאות על קיו התקינה.
··È‡Ó· ‰¯·Ú˘ ˙ÈÓÂ‡ÏÏ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï ¯˘‡· ÌÈÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ Ï"ÎÓÒ‰ ıÈÙÓ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Ï˘ ÍÏ‰ÓÏ 2011
˜.ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ÏÏÎ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈ‡ ÌÈÙÒÂ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ
·Â˘È .˙ÈÓÈÙ‰ Ô¯˜· ÌÈÙÒÎ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‡Ï ‰„˜Ù‰Ó ˘˘Á ˘È ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯„Ò‡ ¯„ÚÈ‰
ÌÈ¯·ˆ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ‰·Â‚ ÏÚ ÚÈÙ˘˙ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ‰Ï ˘È˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ˙Ï‰‰ ‡Ó˘ ˘˘Á
·˜¯Ï˘ ÚÂ¯‚‰ Â‡ ·ÂË‰ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ Ú˜¯ ÏÚ ˙‡Ê ,˙ÂÈ˙˘‰ ‰È˙Â˘¯Ù‰ ÏÚÂ ˙ÈÓÈÙ‰ Ô
Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,¯ˆ˜ ÁÂÂËÏ ‰ÙÂ˜‰ ·Èˆ˜˙ ÔÂÊÈ‡ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó Â‡ ˙ÓÈÂÒÓ ‰˘· ‰ÙÂ˜‰
.ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡-ÈÏÎÏÎ-È‡Â·˘Á‰

__________________

61
62

63

ע זאת יצוי כי הדבר נכו בתנאי שהמוסד נוקט את כל האמצעי לביצוע הערכה אקטוארית זהירה,
מעדכ אותה ושומר את הכספי המיועדי להוצאות הרשלנות הרפואית ,לרבות עבור "זנב התביעות"
הצפוי ,אגב הקפדה על הבקרה במש שני.
ההתחייבויות הללו יוכרו בהתבסס על התביעות שהוגשו  לרבות אלה הנמצאות בטיפול משפטי 
ובהתבסס על דיווחי אחרי שהתקבלו .כמו כ קובע התק כי הקופה תכלול בהתחייבויותיה הצפויות
ג סכומי בגי תביעות שטר התקבלו ,כלומר בגי תביעות אפשריות שטר נודעו ובגי ההוצאות
הצפויות ליישוב תביעות אלה.
דוח השוואתי על הקופות שבו מובאי עיקרי הדוחות הכספיי מתפרס באתר משרד הבריאות .החל
בשנת  2012יועלו לאתר ג הדוחות הכספיי של הקופות.
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·˙ÂÚÈ·˙‰ ·Ê ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ‰ ˙˘¯Ù‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ˘È ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Ï˘ ˙ÈÓÈÙ Ô¯˜Ï ¯·ÚÓ
,˙ÂÚÈ·˙‰ ·ÊÏ ˙ÂÈ¯Á‡· „ÂÚ ˙‡˘Â ‰È‡ „ÒÂÓ‰ ˙‡ ‰ÁËÈ·˘ ‰¯·Á‰ ¯˘‡Î ˙‡ÊÂ ,ÍÂ¯‡‰
,˙‡Ê ÌÚ .˜˙Ú ÈÓÂÎÒ ˙˘¯Ù‰· „ÒÂÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ,˙Â„·Î ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ÏÚ· ‡˘Â
˙ÚÙÂ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ÍÎ ,¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÏÂÎÈ˘ ÏÎÎ
.¯˙ÂÈ ÌÈ„·Î ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÂÎÈÒÏ Â˙Â‡ ˙Ù˘ÂÁ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·· ÍÂ¯‡‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ·Ê
ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ
·¯ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡Â ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,‡˘Â· ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â
˙Â„·Î ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰ÏÂ ÌÈ˜ÊÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙‡Ê ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ È„È ÏÚ ÚˆÂ·Ó‰
‡˘¯ „ˆÓ ÌÈÙÒÂ ÚÂÈÒ ˙Â¯Â˜Ó ‡ÏÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ Â˘˜È
ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÈÓˆÚ‰ ÁÂËÈ·‰ ‡˘Â ˙ÈÁ·Ï ˙ÂÂˆ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ· .‰È„Ó‰
·.‡˘Â
המשרד כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי בשל החשיפה הגדולה בביטוח עצמי ,הוא
החל לגבש הנחיות כלליות לניהול קרנות עצמאיות כדי להבטיח את ניהול ואת יציבות .ג אג!
החשב הכללי במשרד האוצר כתב באותו חודש כי הוא תומ בקביעת כללי באשר לביטוח עצמי
על ידי קופות חולי ועל ידי בתי חולי ציבוריי ופרטיי .המפקח על הביטוח כתב כי ביטוח עצמי
על ידי ניהול קרנות פנימיות הוא עניי פנימי הנתו לשיקול המוסד הרפואי .עוד מסר המשרד כי
עליו ,כמאסדר המפקח על הקופות ,לקבל בעזרת תק חשבונאות מס'  18תמונת מצב השוואתית בי
הקופות.
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÁÂËÈ· ÏÚ „¯˘Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ
·˙È¯ÁÒÓ ‰¯·Á
ג על ביצוע ביטוח באמצעות חברה מסחרית המשרד אינו מפקח .כ למשל חלה הרעה ניכרת
בתנאי פוליסת הביטוח לרשלנות רפואית שרכשה מאוחדת ב" 2011מהמבטחת העיקרית באמצעות
הסוכנות בהשוואה לשני קודמות :ג ההשתתפות העצמית גדלה וג זנב התביעות קוצר לעשר
שני בלבד במקו לעשר שני הנספרות מגיל שמונה עשרה " כלומר במקו  28שני .לפיכ
תביעות שיוגשו לדוגמה בשנת  2010בתחו המיילדות " מעקב היריו ,בדיקות אולטרסאונד
בהיריו וייעו -גנטי " לא כוסו בפוליסה א ייפסק הביטוח ,אלא א כ התביעות יוגשו בתו עשר
שני מהלידה )ולא בתו עשר שני מהגיעו של היילוד לגיל  ,(18והיה חשש שהרופאי ייוותרו
חשופי ,או יבקשו לתבוע את הקופה בטענה שלא רכשה ביטוח מתאי.
מאוחדת הודיעה למשרד מבקר המדינה בסיו הביקורת בנובמבר  2011כי הפוליסה שלה תוקנה כ
שהיא מבטיחה רצ! ביטוחי תו כדי כיסוי זנב התביעות ל" 28שנה לרבות כיסוי רטרואקטיבי לשנה
מ" 1.9.10עד .31.8.11
˜·Ï˘ ÂÙ˜È‰ ÏÚÂ Â˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì‚ ÏÂÏÎÏ ‰¯ÂÓ‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓÏ ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ˙ÚÈ
.ÈÂ‡¯ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ‡ÏÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙¯˙Â‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ÚÂÓÏ È„Î ÁÂËÈ·‰
המשרד השיב בנובמבר  2011כי בהיעדר חובת ביטוח ,בהתא למדיניות המפקח על הביטוח
ומשרד המשפטי ,המשרד אינו מפקח על תנאי הביטוח המסחרי והיקפו .כל התערבות של המדינה
בנושא תטיל עליה אחריות לוודא כי הפוליסה נותנת כיסוי מספיק בכל זמ נתו .אחריות זו תחשו!
את המדינה לתביעות במישור של רשלנות בקביעת תנאי הביטוח ולהיעדר פיקוח על חובת הביטוח.
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מידת הפיקוח על בתי חולי ציבוריי ופרטיי המבצעי ביטוח עצמי
ג בתי חולי כלליי ,פרטיי וציבוריי רשאי להחליט א וכיצד לבטח את פעילות נגד
רשלנות רפואית ואכ רבי מה מבצעי ביטוח עצמי .המפקח על הביטוח אינו עוסק בתחו זה
הנתו להחלטתו הבלעדית של המוסד הרפואי.
אג! התקציבי במשרד האוצר מסר בדצמבר  2011כי יזמותיה של כמה מוסדות רפואיי
)לאומית ,הסתדרות מדיצינית הדסה והמרכז הרפואי שערי צדק ירושלי( בשני האחרונות ליצירת
קרנות פנימיות לביטוח עצמי צפויות לחסו במידה רבה בהוצאות על ביטוח רשלנות רפואית.
פתרו זה של קר פנימית טומ בחובו את כל היתרונות של קפטיב לאומי )כמפורט בהמש( ,למעט
החיסכו הנובע מניהול תביעות משות! .משרד האוצר ימשי ויעקוב אחר קידו הקמת של קרנות
פנימיות במוסדות בריאות נוספי שבעת זו ה הפתרו המועד! לרוב הכשלי העולי בדוח ביקורת
זה.
ÁÂËÈ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÌÚËÓ Â‡ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .1
·ÌÂÎÒ‰ Â‰Ó ,(ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Â‡ È¯ÁÒÓ) ÁÂËÈ·‰ ‚ÂÒ Â‰Ó ,ÁÂËÈ· Í¯Ú Ì‡‰ :‰Ï‡‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ
˙È· Ì‡ ÔÁÂ· ÂÈ‡ ¯„Ò‡Ó‰ ,ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ÚˆÂ·Ó ¯˘‡Î .‰ÒÈÏÂÙ‰ È‡˙ Ì‰ÓÂ ÁËÂ·Ó‰
È„Ó ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰Î¯Ú‰‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ÌÈÏÂÁ‰
˘ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì‚ ÔÈ‡ .Ì˙¯ÈÓ˘ Í¯„ È‰Ó - ÔÎ Ì‡Â ,˙ÈÓÈÙ‰ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ˘È¯Ù‰ Ì‡‰ ,‰
˙Â¯ËÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘Ó ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ì‡ ÌÈ˜„Â· ÔÈ‡ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÙÒÎ· ‰˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰
‡.˙Â¯Á
È„Î ,„Á‡Î ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙Â„ÈÓÚÏ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡‰ ÁÎÂ
ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ Â˘˜È˘ ˙Â„·Î ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰Â ÌÈÂÎÈÒ ÌˆÓˆÏ
¯ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ Ô‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ÏÚ Ô‰ Ô‚‰Ï È„Î ,‰È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ÚÂÈÒ ˙Â¯Â˜Ó ‡ÏÏ ÌÈÈ‡ÂÙ
¯ˆÂ‡‰ ,˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÂÚÈ·˙ ÈÙÓ
˙ËÈ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ÂÏÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÈËÙ˘Ó‰Â
.ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙· ÌÈÚˆ·Ó˘ ÈÓˆÚ‰ ÁÂËÈ·‰ ÏÚ ÌÁÂ˜ÈÙ
בסיו הביקורת ,בסו!  ,2011החליט מנכ"ל המשרד ליצור מתווה ,הכולל הנחיות ,למוסדות
הרפואה באר " -בתי חולי וקופות חולי כאחד " שיגדיר את הדר להקמת קר לביטוח עצמי
לרשלנות רפואית.
 .2המשרד השיב בדצמבר  2011כי החל בשנת  2010תק חשבונאות מס'  18שנקבע למטרת
דיווח חשבונאי אחיד של בתי החולי וקופות החולי מחייב חלק מהמוסדות .64על פי התק
נדרשי אות מוסדות לדווח בדוחותיה הכספיי על היתרה האקטוארית של הרשלנות הרפואית.
ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ 18 'ÒÓ ˙Â‡Â·˘Á Ô˜˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
‡ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï ˙ÈÓÈÙ Ô¯˜ ÌÈÓÈ˜Ó‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÏÂÁ È˙· ÏÚ „¯˘Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ
·.È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ· ÌÂ˜Ó

__________________
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תק חשבונאות מס'  18חל על בתי החולי הציבוריי ועל תאגידי הבריאות שבשליטת ,על קופות
החולי ,על גופי המעניקי שירותי בריאות בשליטת של קופות החולי ועל תאגידי אחות של קופות
החולי .התק אינו חל על בתי חולי פרטיי.
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פוליסה לביטוח פרקטיקה פרטית של רופאי
על פי הסכ עבודה קיבוצי מנובמבר  1995בי ממשלת ישראל להר"י וארגו הרופאי עובדי
המדינה )להל " אר"( ,הרופאי עובדי המדינה לרבות רופאי בתי החולי העירוניי"ממשלתיי,
יבוטחו בביטוח אחריות מקצועית בגי עבודת בפרקטיקה הפרטית ,עבודה שאינה מבוטחת על ידי
ענבל .אר" יקי קר )"קר אור"( שתתקשר ע מבטח שאליו יועברו כספי הפרמיה שתשל
המדינה .כמו כ תעביר המדינה סכו נוס! שינוכה משכר של הרופאי )השתתפות הרופאי(.
אר" בחר בסוכנות כזכיי בלעדי להספקת ביטוח זה .נקבע כי המדינה תישא בגובה 80%
מהפרמיה וכי הרופא ישתת! ב" 20%מגובהה .בהמש החלו ג קופות החולי לבטח את הרופאי
שה מעסיקות כנגד מקרי רשלנות רפואית שהרופאי מעורבי בה בפעילות הפרטית בשעות
שלאחר עבודת בקופות.65
בסיו תקופת ההסכ הקיבוצי בסו!  1999דרש אר" להגדיל את הפרמיה השנתית שמשלמת
המדינה .בעקבות דרישת משרד האוצר ,בי היתר ,לפרס מכרז פומבי לביטוח זה ובעקבות
התנגדות אר" לכ ,הושגה פשרה כ שאר" ויתר על הדרישה להעלאת הפרמיה שמשלמת
המדינה ,ואילו המדינה ויתרה על הדרישה לקיי מכרז .הר"י מסרה בדצמבר  2011כי בעוד שבעבר
שילמה המדינה כ" 80%מהפרמיה של הרופאי עובדי המדינה ,כיו בשל עליית הפרמיות
השתתפות המדינה מכסה כ" 50%בלבד מפרמיה זו .עוד מסרה הר"י כי רופאי המועסקי בקרנות
המחקר הפועלות בתו בתי החולי הממשלתיי )תאגידי הבריאות( משלמי את מלוא סכו
הפרמיה בעצמ ורק חלק קט מקרנות המחקר משתתפות ב" 50%מהפרמיה.
משרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי אר" סירב להעביר אליו נתוני לגבי
תוכ הפוליסה ,ומנגד דרש האוצר לראות את הנתוני במסגרת בקשת אר" להעלות את השתתפות
המדינה בעלות הפוליסה .לפיכ הסכימו הצדדי על תשלו סכו מסוי על ידי המדינה ללא תלות
במחיר הביטוח ,ויש לראות זאת כהטבת שכר .לכ לדברי האוצר ,קיו מכרז חדש לביטוח,
שבעקבותיו יוזל הביטוח ,לא יצמצ בהכרח את חלקה של המדינה המעוג בהסכ קיבוצי.
סבסוד צולב של הפוליסה לביטוח פרקטיקה פרטית
˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÔÈ· ·ÏÂˆ „ÂÒ·Ò
הסתמכות בתי החולי הפרטיי על פוליסת הפרקטיקה הפרטית
כאשר רופאי פועלי במסגרת בתי חולי פרטיי וציבוריי בשעות אחר הצהריי והערב ,עלות
הביטוח לפוליסת הפרקטיקה פרטית שלה ממומנת ברובה על ידי המוסדות הרפואיי המעסיקי
אות בשעות הבוקר )בתי החולי והקופות ,(66הטבה שהושגה במסגרת הסכמי קיבוציי שנחתמו
ע הרופאי .המוסדות הפרטיי מנצלי אפוא כיסוי ביטוחי ,שנועד במקור לכסות פעילות הרופא
בפרקטיקה הפרטית ,על מנת לכסות על פעילות .לפיכ הסתמכות של בתי החולי הפרטיי על
פוליסות הפרקטיקה הפרטית משמעותה שכס! ציבורי ,ובכלל זה כספ של מי שאינ מבוטחי
בשירותי בריאות נוספי )להל " שב"( ,מממ הלכה למעשה חלק מהביטוחי הרפואיי הפרטיי
וכ חלק מעלויות שב" של קופות החולי .כ בתי החולי הפרטיי נהני הלכה למעשה ממימו
המדינה ומתקציב סל שירותי הבריאות.

__________________
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במכבי נקבע כי הרופאי שברוב ה עצמאיי ,יישאו במחצית מעלות פוליסת הפרקטיקה הפרטית.
למעט מכבי כאמור לעיל.
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˙ÂÏÚ· ‰ÈÈÏÚ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ Ï‚Ï‚˙Ó ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÈÎ ıÈÙ˘ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜ 2005-· „ÂÚ ¯ÂÓ‡Î
ÔÈ‚· Û‡ ˙‡Ê ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ÏÂ ‰È„ÓÏ ‰¯ÊÁ· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÈÓ¯Ù
,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ ˙È˘Ú˘ ˙ÈË¯Ù ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏÈÚÙ
ÏÈ·ÂÓ ˙È¯Â·Èˆ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰ „ÂÒ·Ò ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰Ï
ÍÎ·Â ,˙ÈË¯Ù‰ Â˙„Â·Ú· ‡ÙÂ¯Ï ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÁÂÂ¯Ï Ì‚ Â‡ ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ ˙ÈË¯Ù ‰‡ÂÙ¯ È¯ÈÁÓÏ
ÏÚ ˙ÈÓÂ‡Ï‰Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Ï„‚‰Ï Ê¯Ê ÍÎ· ˘È ÔÎ ÂÓÎ .˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ Ì‚ ˙Ú‚Ù
¯.Ì„˜‰· Â· ÏÙËÏ ˘È˘ È˙¯·Á-È‡ÂÙ¯-ÈÏÎÏÎ Ì‚Ù Â‰Ê .‰‡ÂÙ
יש לציי כי את הרפואה הפרטית מממני ביטוחי השב" ,שבה מבוטחי  73%מהתושבי,
ודווקא ל"  27%הנמני ע שכבות האוכלוסייה החלשות יותר אי שב" .עובדות אלה יוצרות מצב
מעוות שבו דווקא אוכלוסייה חלשה שאי ביכולתה לרכוש את ביטוחי השב" ,נושאת בחלק
מעלות ביטוחי הרפואה הפרטית.
מתשובות הקופות עולה כי ה מבצעות התחשבנות כלשהי ,שבמסגרתה משיב השב" כספי לסל
הבסיסי של הקופה עבור חלק מביטוחי הפרקטיקה הפרטית.
˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ Ú·˜˘ ,ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ú·˜˘ ˙Ú· ,¯·Ú· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‡ÙÂ¯ ˜¯ ÂÚˆÈ· ,˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÈÁÂËÈ· ˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÓÓÈ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰
.˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ ‰È‰ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙‰ ¯ÂÚÈ˘Â ,ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÈÁÂ˙È ÌÈËÚÓ
·‡.‰ÁÈÊ È¯Â·Èˆ‰ ·Èˆ˜˙‰ È„È ÏÚ ˙ÈË¯Ù‰ ‰ÒÈÏÂÙ‰ ˙ÂÏÚ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰˙ÈÈ‰ ˙Ú ‰˙Â
ÈÎ Ú·˜˘ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á˘ Ê‡Ó ·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ :ÌÈ¯·„‰ ÈÙ Â˙˘‰ ‰˙Ú ÂÏÈ‡Â
ÒÎ 1994-· ;˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÈÁÂËÈ· ˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÓÓÈ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
Û˜È‰· ¯ÎÈ ÏÂ„È‚ ÏÁ ;Ô"·˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰¯„ÒÂ‰Â È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ Û˜Â˙Ï
ÈÁÂËÈ· ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ÍÎÈÙÏ .˙ÈË¯Ù‰ ‰‡ÂÙ¯‰
˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÂÏ˜˘È ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰˘ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰
‡˙ ˘˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÂÁ·È ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÏÚ ÔÂÓÈÓ ˙ËÈ
˙‡Ê ÏÎ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÁÂËÈ· Ï˘ ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙‡ ÒÈÓÚ‰Ï
‡‚· .ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙· ‰ÚÈ‚ÙÓ ˙ÂÚÓÈ‰
הממונה על השכר במשרד האוצר השיב בנובמבר  2011כי כל שינוי חד"צדדי בתנאי ההסכ יגרו
אוטומטית להפרת ההסכ הקיבוצי ולסכסו עבודה על ידי הר"י .אג! החשב הכללי באוצר מסר
בנובמבר  2011כי הכשל המרכזי בנושא ביטוח הפרקטיקה הפרטית הוא העמסת הפרמיה על תקציב
המדינה ,תו כדי סבסוד צולב בי הרפואה הפרטית ובי הרפואה הציבורית .במסגרת המשא ומת
האחרו שהתקיי מול הר"י ניסה משרד האוצר לשנות את מבנה ההסכמי הקיבוציי שקבעו הסדר
זה ,אול ללא הצלחה .ע זאת יבח האג! ,בשיתו! אגפי נוספי באוצר ,את הסוגיה ואת הדרכי
לפתרונה.
הר"י השיבה בדצמבר  2011כי במקצוע הרפואה הסיכו והחשיפה לתביעות ה בלתי נמנעי ,ולכ
הצור בביטוח הוא חלק בלתי נפרד מהמקצוע .הסדרי הביטוח נקבעו כחלק מהסכמי קיבוציי
שהושגו במשא ומת כולל על תנאי השכר ועל התגמולי ברפואה הציבורית .יש לבחו את הסוגיה
בלי לפגוע במצב של הרופאי שקיבלו את ההטבה כחלק מתנאי העבודה .הר"י הוסיפה כי
העובדה שהביטוח קולקטיבי מיטיבה מאוד את תנאי הפוליסה וא! מוזילה אותה .ההטבה של מימו
חלק מעלות פוליסת הפרקטיקה הפרטית על ידי המעסיק הציבורי מספקת תמרי -נוס! לרופאי
לעבוד במערכת הציבורית .האינטרס הציבורי הוא שהרופאי ימשיכו לתרו מזמנ ומכישוריה
למערכת הציבורית ולא יגדילו את היק! עבודת במערכת הפרטית .ג האיגוד הישראלי למיילדות
וגינקולוגיה כתב כי פגיעה במימו ביטוחי הפרקטיקה הפרטית על ידי המוסדות המעסיקי תחמיר
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עוד יותר את התופעה של עזיבת רופאי בכירי את בתי החולי הציבוריי ועלולה לפגוע בזמינות
השירות במערכת הציבורית.
היעדר הגדרה מהי פרקטיקה פרטית
עוד העלתה הביקורת כי:
 .1אי לקופות החולי השונות הגדרה אחידה וברורה של מה המקרי הנכנסי בגדר
הפרקטיקה הפרטית .עובדה זו גוררת הפעלה לא אחידה של הפוליסה לביטוח פרקטיקה פרטית על
טיפולי שהעניקו רופאיה במרפאות שונות .כ למשל יש מבוטחי שאינ ישראלי )תושבי
יהודה ושומרו( ,המטופלי במרפאות פרטיות אשר אינ מבטחות עצמ ,על ידי רופאי המבוטחי
באמצעות קופות החולי בפוליסות פרקטיקה פרטית .במקרי שבה מוגשת תביעה נגד אחד
הרופאי האלה ,הדבר נעשה באמצעות הפוליסות של קופת החולי .כ גדלות ההוצאות של קופות
החולי בעקבות עליית הפרמיה .שאלת הפעלת הפוליסה של פרקטיקה פרטית עולה ג לגבי
מרפאות פרטיות המעניקות שירותי לעובדי זרי ולתיירי ולגבי מרפאות פרטיות לטיפול רפואי
מיידי )מוקדי רפואיי פרטיי( שבה מועסקי רופאי קופות החולי המבוטחי בפוליסה לביטוח
פרקטיקה פרטית באמצעות הקופות.
 .2מבטחי רבי אינ מעניקי כיסוי ביטוחי לעבודה עבור קופות חולי או מוסדות אחרי,
כאשר התשלו לרופא אינו נעשה ישירות אליו או לחברה שבבעלותו ,אלא לדוגמה למוסד רפואי
או למרפאה שמועסק בה הרופא.
 .3בהסכמי הקיבוציי השוני אי הגדרה של פרקטיקה פרטית ,ובפוליסות הפרקטיקה
הפרטית השונות יש שוני מהותי בי הכיסויי הביטוחיי.
 .4פוליסת הפרקטיקה הפרטית של עובדי המדינה אינה נותנת כיסוי ביטוחי א הרופא מועסק
על ידי מקומות כגו מרפאות כירורגיות אלא רק א הרופא מנתח באופ פרטי ומשתמש במתקניו
של המוסד הרפואי.
ביולי  ,2011לקראת סיו הביקורת ,הוסדר נושא ביטוח הפרקטיקה הפרטית שנעשה לרופאי
לאומית ,וזאת על ידי החרגת טיפולי רפואיי שמעניק הרופא עבור גורמי שוני לרבות כל גו!
המספק טיפולי רפואיי .מאוחדת מסרה באוגוסט  2011כי בכוונתה להחריג את תחולת הפוליסה
עבור גופי שאמורי לבטח את עובדיה ,ולהתנות את תחולתה בעבודה במרפאה פרטית של
הרופא ותמורת תשלו המגיע ישירות אליו .ע זאת ההגדרות טר הוכנסו לפוליסות הביטוח,
ולפיכ אינ בתוק!.
ÌÈÁ·Ó ˙ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ˙ "˙ÈË¯Ù ‰‡Ù¯Ó" ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯Â¯È·· ¯È„‚‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ
·¯˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÁÂËÈ·· ‰È‡ÙÂ¯ ˙‡ ‰Î«Ê¿˙˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙¯ÂˆÏ ÌÈ¯Â
˘„¯˘Ó‰ ÏÚ .ÈË¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÓˆÚ ˙‡ ÁË·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,‰È‡ÙÂ¯ ˙‡ ‰Î«Ê¿˙ ‡Ï
.¯„ÒÂ˙ ÂÊ ‰È‚ÂÒ˘ ‡„ÂÂÏ
הר"י השיבה בדצמבר  2011כי היא תומכת בהמלצת מבקר המדינה לפעול להגדרה ברורה יותר של
המושג "פרקטיקה פרטית" ,במטרה לקבוע כללי ברורי יותר לביטוח שירותי הבריאות הפרטיי.
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ÌÈ‡ÙÂ¯ ÔÈ· ·ÏÂˆ „ÂÒ·Ò
הפעלת פרקטיקה פרטית או אי"הפעלתה
לא כל הרופאי מנהלי פרקטיקה פרטית אלא בעיקר רופאי בכירי 5ותיקי שחלק הגדול ג
מתגוררי במרכזי אוכלוסי גדולי כמו גוש ד ,חיפה וירושלי .חלק מנהלי בכירי או מומחי
במסגרת בתי החולי.
ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ‡ Ì˜ÏÁ· ,ÌÈ¯ÈÚˆ Ì˜ÏÁ· Ì‰ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰
·˙˜ÏÁ ÌÈ„Ò·ÒÓ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ‡˜ÂÂ„ Í‡ .‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈ„·ÂÚ Ì˜ÏÁ·Â ÌÈ˘˜Â·Ó ÌÈÓÂÁ
‡Â‰Â È˙ÈÈÚ· ‡Â‰ ‰Ê ·ˆÓ .˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙ÂÏÚÓ
.˙Â‡È¯·‰ ˙ÏÎÏÎ· ˙ÂÂÈÚ ¯ˆÂÈ
תחומי ההתמחות
קיי ג סבסוד צולב בי הרופאי המנהלי פרקטיקה פרטית באשר לעלות הסיכו של תחו
התמחות .רופאי העוסקי בתחומי הרפואה בעלי סיכו מוגבר משלמי אותה הפרמיה כמו
רופאי שתחו התמחות מסוכ פחות.
אג! התקציבי באוצר כתב בדצמבר  2011כי הסבסוד הצולב בי רופאי במקצועות בעלי סיכו
מוגבר לבי רופאי במקצועות אחרי עשוי ליצור ביקוש למקצועות הללו על א! הסיכו שבה.
המשרד ,הר"י והאיגוד הישראלי לגינקולוגיה ומיילדות מסרו כי תמחור הפרמיה על פי רמת הסיכו
במקצוע והטלת מלוא עלות הביטוח על תחומי מסוכני עלולי להרתיע רופאי מלהתמחות בה
)כפי שהתרחש בארצות הברית( ,וכ לפגוע בזמינות השירותי הללו במערכת הבריאות .החמרה
בתנאי העסקת של הרופאי עלולה להוביל דווקא לקיצו -בהיק! משרת במערכת הציבורית כדי
לעמוד בעלויות הגבוהות של הביטוח .לדבריה מאחר שעיקר תשלו הפרמיה מוטל על המעסיק
המשל את ס הפרמיות אי חשיבות לתמחור הנ"ל ויש להימנע ממנו .כמו כ טענה הר"י כי לנוכח
הכשל בתחו ביטוחי הרשלנות הרפואית ולנוכח המחסור בכוח אד רפואי מיומ ,יש להקל על
רופאי לנהל פרקטיקה פרטית על ידי סבסוד עלות הביטוח כפי שקבעו ההסכמי הקיבוציי.
לדבריה סיכו בתחו מסוי אינו מעיד בהכרח על פוטנציאל הכנסה גבוה יותר ,שיכול לכסות
עלויות ביטוח גבוהות .הר"י הבהירה כי יצירת מסלולי ביטוח נפרדי למקצועות הרפואה השוני
עלולה לגרו לסירוב גור! מצד חברות הביטוח לבטח מקצועות בעלי סיכו מוגבר .שמירת
הסולידריות בנשיאה בנטל עלויות הביטוח על ידי כלל אוכלוסיית הרופאי מאפשרת רכישת ביטוח
בעלות סבירה והותרת השירות לציבור בתחומי אלה בעלות סבירה.
ע זאת מסרה הר"י כי היא תומכת בבחינה של מערכת פרמיות דיפרנציאלית אשר תדורג על פי
אחד משני הקריטריוני האלה :הבחנה בי רופא המועסק במערכת הציבורית לבי רופא העוסק
בפרקטיקה פרטית; או הבחנה על פי פוטנציאל השתכרות לצור נטילת סיכוני גבוהי יותר
ותשלו פרמיה גבוהה יותר בתחומי מסוימי.
ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÂÁ·È È"¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙Â¯ÓÏ
·‚‡ ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ÈÈ·‚ Í¯„ ˙‡ ˙Â˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰ËÏÁ‰ Â˘·‚ÈÂ ÔÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰
.ÂÓÂˆÓˆÂ ·ÏÂˆ‰ „ÂÒ·Ò‰ ˙ÂÒÈÂ
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מימו פוליסות לרופאי המועסקי בהיקפי משרה נמוכי
ההסכמי הקיבוציי שמכוח מוציאי המוסדות הרפואיי את פוליסות הפרקטיקה הפרטית לא
הגדירו מה היקפי המשרה המזעריי המזכי בהטבה זו .לפיכ ג רופאי המועסקי במוסד
רפואי בהיק! משרה נמו נהני ממימו  80%מהפוליסה בעלותה המופחתת במסגרת רכישתה על
ידי המוסד .במקרי שבה רכישת הפוליסה באופ פרטי ובמימו פרטי גבוהה במיוחד " כגו
ברפואה פלסטית שבה עלות הפרמיה יכולה להגיע לעשרות אלפי דולרי לשנה " עלול להיווצר
אינטרס לרופאי להמשי את עבודת במוסד הרפואי בהיקפי משרה נמוכי ,ולו לצור מימו
 80%מהפרמיה המופחתת.
‰ÒÈÏÂÙ ÔÓÓÏ È¯Â·Èˆ‰ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ ˘¯„ ÌÂÈÎ ˙Â‡ÈˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â‡È¯·‰ ˙ÏÎÏÎ· ˙ÂÂÈÚ ¯ˆÂ Ô‡Î Ì‚ .˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ¯˜ÈÚ· ˜ÒÂÚ‰ ‡ÙÂ¯Ï
מאוחדת מסרה באוגוסט  2011כי ביטוח הפרקטיקה הפרטית נית לרופאי הנמני ע הסגל
המקצועי הקבוע בלבד .במהל הביקורת ,בספטמבר  ,2011הגדירה הקופה "סגל קבוע" ככולל
רופאי העובדי שמונה שעות בשבוע לפחות .לאומית מסרה למשרד מבקר המדינה כי במהל
הביקורת היא התנתה הוצאת פוליסה ב" 50%משרה לרופאי שכירי חדשי שהצטרפו לקופה וב"
 30%לפחות לרופאי שכירי שהועסקו בקופה לפני מאי .2011
˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ˙ÒÈÏÂÙ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰·Ë‰· Ì‚ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì˙Â‡ ‰Î«Ê¿È˘ ,˙ÂÙÂ˜‰ ˙Â¯È˘· ‰¯˘Ó ¯ÂÚÈ˘ ÌÂÓÈÈÓ ÚÂ·˜Ï ÌÈ‡ÙÂ¯Ï
˘.‰ÈÓ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ Ï
במענה על סוגיית הסבסוד הצולב של הרופאי בכל אחד מהנושאי הללו טענו הר"י והמשרד כי
הכיסוי לפרקטיקה הפרטית הוא רק חלק מהכיסוי בפוליסה .נוס! עליו מקבלי הרופאי הגנה
משפטית בהלי משמעתי ,בהליכי פליליי ובדיני עבודה בגי עבודת הבוקר .לפיכ ממילא קיי
עירוב המפחית מעצמת הסבסוד הצולב .המשרד מסר כי המידע מהו חלקו של רכיב ביטוח
הפרקטיקה הפרטית נמצא בידי המבטח בלבד.
ביטוח כפל של פוליסת הפרקטיקה הפרטית
הביקורת העלתה כי כל אחד מהמוסדות המעסיקי " בתי חולי וקופות חולי " מבטח בנפרד את
הרופאי המועסקי אצלו בביטוחי פרקטיקה פרטית .כל מוסד כזה משל את חלקו בפרמיה
ומחייב את הרופא בחלקו בפרמיה.
רופאי רבי מועסקי בכמה מקומות ,כגו בית חולי ממשלתי בשעות הבוקר וקופה אחת או יותר
בשעות אחר הצהריי .חלק מועסקי ג בבתי חולי פרטיי .לפיכ ייתכ שרופא כזה יהיה
מבוטח עבור הפרקטיקה הפרטית שהוא מנהל )או א! א אינו מנהל כזו( פעמיי ואפילו יותר.
ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ÏÙÎÂ ÁÂËÈ· ÏÙÎ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ˙¯ˆÂ ÍÎ
·.‰Ú·¯‡ ÈÙ Â‡ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ ÌÈ˙ÚÏ ,‰ÈÓ¯Ù
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בחלק מהקופות ,פוליסת הפרקטיקה הפרטית היא חלק מהפוליסה המכסה את הרופאי על עבודת
בקופה לרבות גילו עלותה .לפיכ לקופה יש אינטרס לגבות דמי השתתפות מרופאי רבי ככל
האפשר כדי לכסות את עלות הביטוח לקופה.
הכללית השיבה כי רוב הרופאי העובדי במקו עבודה עיקרי נוס! מועסקי בה כעצמאיי ,ולכ
ה אינ מבוטחי באמצעותה בפוליסת פרקטיקה פרטית .הכללית אינה יכולה לבדוק א יש
לרופא כיסוי ביטוחי נוס! ,אול במקרי שבה הרופא מבוטח באמצעות גור אחר הוא מבקש
לעתי שלא לבטח אותו בכפל .תשלו הפרמיה עבור פוליסת הפרקטיקה הפרטית הוא גלובלי ,ויש
דיווח על מספר הרופאי המבוטחי .עלות הפרמיה נקבעת על פי מודלי מורכבי הנבחני על ידי
אקטואר ועל פי משא ומת ע המבטחת בהתבסס על הערכת היק! התשלו בי היתר לפי מספר
התביעות ,מספר הפסיקות ומספר הרופאי .הסוכנות השיבה בדצמבר  2011כי הכללית מכסה את
רופאיה השכירי ,אשר אינ יכולי להיות מועסקי על ידי המדינה ,ולכ לא יכול להיווצר כפל
ביטוח ביניה.
מכבי השיבה בנובמבר  2011כי בשתי הפוליסות לביטוח פרקטיקה פרטית של רופאי מכבי
)העצמאי והשכירי( ,הביטוח הוא חלק בלתי נפרד מהפוליסה לביטוח עבודת הבוקר .67גובה
הפרמיות מושפע מהערכת המבטחי לתוספת הסיכו הנובעת מהכיסוי לפרקטיקה פרטית,
והפרמיות צמודות למספר המבוטחי במכבי ולא למספר הרופאי .בכל מקרה לדברי מכבי
הפיצויי הנפסקי בגי תביעה מכוסי על ידי אחת הפוליסות על פי היררכיה שנקבעה " המדינה,
הכללית ,מכבי ,מאוחדת ,לאומית או חלוקה בי הגופי " א אי כפל פיצוי .א תמחור הפרמיות
לכל הפוליסות נעשה לפי ניסיו התביעות של כל פוליסה ,לא אמור להיות כפל תשלו .הסוכנות
השיבה כי במכבי לא עודכנו מאז  2008הרשימות הכוללות את הזכאי לפוליסת פרקטיקה פרטית,
ולכ עלול להיווצר מצב שבו נהני הרופאי ה מכיסוי לפרקטיקה פרטית של מכבי וה מכיסוי של
אר".
מאוחדת השיבה בנובמבר  2011כי רופאיה אכ מבוטחי בנושא הפרקטיקה הפרטית בכפל ביטוח
ולעתי א! יותר .מאוחדת ג אינה בודקת א הרופא עובד במוסד אחר וא הפוליסה של מוסד זה
מעניקה לו כיסוי מספיק על הפרקטיקה הפרטית.
לאומית השיבה בינואר  2012כי היא מכסה בביטוח פרקטיקה פרטית את רופאיה השכירי וכי
ייתכ שחלק עובדי ג עבור קופות אחרות ,ואלו יכולי להיות מבוטחי בכפל .לאומית מכסה
ג את רופאיה העצמאיי אשר ביקשו במפורש להצטר! לכיסוי הפרקטיקה הפרטית ,ויכול להיווצר
ביטוח כפל כאשר הרופא אינו מודע להיותו מבוטח במקו נוס!.
עוד נמסר מהסוכנות כי למבטח אי עניי בכפל ביטוח של רופאי מפני שלאחר מיצוי תקרת הכיסוי
בפוליסה האחת ,עלול להינת כיסוי על פי הפוליסה השנייה .המבטח אינו מזוכה בפרמיה נוספת
בגי כפל כיסוי לפרקטיקה הפרטית מפני שהפרמיה נקבעת על פי ניסיו התביעות של המוסד
המבוטח ,ולא על סמ מספר הרופאי המבוטחי .בחלק מהקופות הפרמיה משולמת ללא הבחנה
בי פעילותו של הרופא בקופה לבי פעילותו הפרטית .הקופות משלמות את הפרמיה במרוכז עבור
הכיסוי הכולל וה גובות את השתתפות הרופאי על פי ההסכמי ביניה לביניה ללא מעורבות
מצד המבטח .לאור כל זה לטענת הסוכנות מדובר בתופעה שולית של כפל ביטוח הפרקטיקה
הפרטית ,ונית לפתרה א הקופות יעניקו כיסוי זה רק לרופאי שיבקשו אותו ויעמדו בקריטריוני.

__________________
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בניגוד לרופאי המדינה שלגביה פוליסת הפרקטיקה הפרטית נפרדת מהכיסוי בענבל ולכ משלמי את
הפרמיה ,לרבות ההשתתפות העצמית ,בנפרד.
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ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ˙Â·˘ÂÁÓ „ˆÈÎ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÒÈÏÂÙ· ˙Â·ÏÂ˘Ó‰ Ô‰Â ‰È„Ó‰ Ï˘ ˙„¯Ù‰ Ô‰ ,˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù
.‰È„ÓÏ ¯ÒÓ ÂÈ‡Â „·Ï· ÁË·Ó‰ ˙ÚÈ„È· ‡ˆÓ
¯Â·Èˆ ÏÚ ¯˙ÂÈÓ ÈÙÒÎ ÏÂÚ ˙ÏË‰Ï Ì¯Â‚ ¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈÈ˘· ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÁÂËÈ· ÏÙÎ
.ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ˙ÈÁ·Ï ˘¯„È‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÁÂËÈ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÏÚ .ÌÈ‡ÙÂ¯‰

הגנה משפטית שמספקת הסוכנות לרופאי עובדי מדינה על פעילות בשעות הבוקר
הסכמי העבודה קובעי כי ההגנה המשפטית מפני הליכי משמעתיי ופליליי וייצוג בדיני עבודה
בגי עבודת במוסדות הבריאות של המדינה ניתני על ידי מבטח מסחרי ,והלכה למעשה על ידי
הסוכנות ,וכי כיסוי זה מצור! לפוליסת הפרקטיקה הפרטית של הסוכנות.
È„·ÂÚ ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ˙ÈËÙ˘Ó ‰‚‰ ÂÏ˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ· ‡ÂÙ‡ ÏÏÂÎ È¯ÁÒÓ ÁË·ÓÎ ˙ÂÎÂÒ‰
‰È„Ó‰ Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· Ì˙„Â·Ú ÔÈ‚· ‰„Â·Ú ÈÈ„Â ÌÈÈÏÈÏÙ ,ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÈÙÓ ‰È„Ó‰
·˘„‚ ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚ÂÓ ¯˘‡Î ÌÈÈÈÚ „Â‚È ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ˘˘Á ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎ· .¯˜Â·‰ ˙ÂÚ
Á˙Ù „·· „·Â ,(ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ Ï˘ÓÏ) ˙ÂÎÂÒ‰ Ïˆ‡ ÁËÂ·Ó‰ ¯Á‡ ÛÂ‚ „‚ Ì‚Â ‰È„Ó‰
ÏÂÏÚ ‰Ê ÌÈÈÈÚ „Â‚È .‰¯˜Ó· ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ ‰È„Ó‰ ‡ÙÂ¯ „‚ ÈÏÈÏÙ Â‡ È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰
ÏÚ ˙ÂÎÂÒ‰ ÌÚËÓ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ Ô‚Ó ÈÏÈÏÙ‰ Â‡ È˙ÚÓ˘Ó‰ ˜È˙· .‡ÙÂ¯· Â‡ ‰È„Ó· ÚÂ‚ÙÏ
ÈÓÈÙ Ú„ÈÓÏ ÌÈÙÂ˘Á ˙ÂÎÂÒ‰Â ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÂ ,È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· „·ÂÚ‰ ‡ÙÂ¯‰
‰ÙÂ˜‰ ˙‡ ˙ÂÎÂÒ‰ ˙‚ˆÈÈÓ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜È˙· .‰È„Ó‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ „‚Î ‡ÙÂ¯‰Ó
.‰Ê‰ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂÏÚÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ÏÂÓ ˙Â·È¯È ˙„ÓÚ· ‰Â˙‰
הסוכנות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי אי בסיס לחשש זה ,שכ היא מטפלת
בתביעות המערבות גורמי מבוטחי רבי ומנהלת אות אגב הקפדה על "חומה סינית" בי
המבוטחי; כ הסבירה כי החשש האמור יכול להתעורר בסיטואציה נדירה שבה פונה רופא מדינה
לייצוג משפטי בהלי משמעתי לגבי אירוע שאחר כ תוגש בגינו תביעה אזרחית המערבת גורמי
נוספי; התביעות מתנהלות בפערי זמ של שני זו מזו ,וצרי כוונת זדו כדי לאתר ולקבל את
המידע; הסוכנות ממנה עורכי די חיצוניי לייצוג הרופאי בהליכי משמעתיי ופליליי ,וברוב
המקרי ה אינ מטפלי ג בתביעות הרשלנות הרפואית; עורכי הדי חבי בחובת נאמנות כלפי
הרופאי ,וכל העברת מידע במסגרת חיסיו עור די"לקוח תהיה הפרה גסה של כללי האתיקה של
לשכת עורכי הדי.
הסוכנות והר"י השיבו בנובמבר ובדצמבר  2011כי דווקא מת כיסוי על ידי ענבל עלול ליצור ניגודי
ענייני ,כאשר המדינה תממ את ההגנה המשפטית להליכי משמעתיי ,פליליי או סכסוכי
עבודה שהיא עצמה נוקטת כלפי הרופא .ענבל השיבה בעניי זה כי ההגנה המשפטית לרופאי
ניתנת באמצעות עורכי די פרטיי ,המקבלי ייפוי כוח מהרופא וחבי לו נאמנות .תפקידה של
ענבל מסתכ בניהול מער הייצוג ,לרבות הקמת מאגר עורכי די ,הפניית רופא לעור הדי
68
ותשלו שכר טרחה הממומ מהקר הפנימית .מער זה מנוהל על ידי ענבל לכלל עובדי המדינה
כדי להעניק לעובדי המדינה הגנה בהליכי פליליי"משמעתיי וכדי להימנע מניגוד ענייני
בהיותה של המדינה ג המאשימה .ענבל מסרה בינואר  2012כי היא מחלקת את התיקי באופ
שעורכי הדי המייצגי את הרופא בהליכי משמעתיי או פליליי לא יטפלו בתביעות אזרחיות
בגי רשלנות רפואית .עורכי הדי המייצגי את הרופאי חבי חובת נאמנות ,והמידע הנמסר לה
__________________
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לפי החלטת ועדת שרי לענייני חקיקה מיו  20.10.02חק.1229/
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על ידי הרופאי אינו עובר לגורמי התביעה המשמעתית )נציב התלונות במשרד( או הפלילית
)פרקליטות( .ענבל ציינה כי הצוות הסיעודי והצוות הפרא"רפואי בבית החולי מקבלי ייצוג
משפטי בהלי משמעתי או פלילי מהקר הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ,וכ נמנע
ניגוד הענייני.
,ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÂÓ˙Á Ê‡Ó ÌÈ˘ 17 ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·˙‡ ÂÁ·È È"¯‰Â Ï·Ú ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ,„¯˘Ó‰ ÈÎ ÚˆÂÓ ,˙Â‡ÈˆÓ‰ ‰˙˙˘‰ ÔÎÏ‰Ó
ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ·Â ‰È„Ó‰ È„·ÂÚ ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ÁÂËÈ·‰ ¯„Ò∆‰
˙ÂÚ˘ ¯Â·Ú ˙ÂÎÂÒ‰ È„È ÏÚ ÌÂÈÎ ˙˙È‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰‚‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ .‡ÏÓ
.ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á ,ÌÈ¯È„ ÌÈ¯˜Ó· ÂÏÂ ,˙¯ˆÂÈ ‰È‡ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰„Â·Ú‰

הותרת רופאי ללא כיסוי ביטוחי לאחריות מקצועיתרפואית במסגרת מוסדות
פרטיי
מוסדות רפואיי פרטיי אינ מחויבי כאמור בביטוח אחריות מקצועית"רפואית לרשלנות
רפואית .לכ כאשר פועלי במסגרת רופאי בשעות אחר הצהריי והערב ה מסתמכי על
ביטוח האחריות המקצועית"רפואית של הפרקטיקה הפרטית של הרופאי שאותו הלכה למעשה
מממנת המדינה .כ נית סבסוד לאות מוסדות פרטיי על חשבו כספי הציבור .ואול ,באשר
לרופאי המנתחי ,הסוברי שה מבוטחי ,הרי שמשרד מבקר המדינה מצא כי פוליסות אלו
כוללות לעתי החרגות מפורשות לביצוע פעולות במוסד רפואי פרטי המותירות את הרופאי ללא
כיסוי ביטוחי ,כאשר ה מבצעי ניתוחי או פעולות אחרות באופ פרטי בהשתמש במתקני
המוסד הרפואי הפרטי .בביקורת נמצאה דוגמה אחת שבה אחד מבתי החולי הפרטיי אינו מבטח
את עבודת הפרטית של הרופאי הפועלי בי כתליו ובד בבד קופת חולי מחריגה בפוליסת
הפרקטיקה הפרטית ביצוע פעולות באותו מוסד.
¯˙ÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ‰˙Â‡ È‡ÙÂ¯ ,‰Ê ·ˆÓ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜Â·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÚ˘· ÈË¯Ù‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· Ì˙„Â·Ú ˙Ú· ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ‡ÏÏ
·˜.ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ
קופת החולי השיבה בנובמבר  2011כי מתקיימי דיוני וניסיונות להסדרת הנושא הביטוחי
לפעילות הניתוחית מול המוסד הרפואי הפרטי.
˙¯ˆÂÈ‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÈÚ·Â ÌÈÈ˘˜ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙ ÈÙÒÎ :˙Â¯Â˜Ó ˙‡ˆ˜‰· Ì‚ ˙ÂÂÈÚ
‡˙ ,˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÁÂÓ‰ Ï˘ ‰„ÈÁ‡ ‰¯„‚‰ ÔÈ‡ ;˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙ÂÏÚ
˙Â„ÒÂÓ È„È ÏÚ ÏˆÂÓ ,‰È„Ó‰ È„È ÏÚ Â·Â¯· ÔÓÂÓÓ‰ ,˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÁÂËÈ· ÍÎÈÙÏÂ
¯˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ‡ÙÂ¯ ,˙Ú· ‰· ;ÌÓˆÚ ˙‡ ÁË·ÏÓ ÌÈÚÓ‰ ÌÈÈ‡ÂÙ
)ˆÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÌÈ„Ò·ÒÓ (‰È¯ÙÈ¯Ù· ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰Ï‡Î Â‡ ÌÈ¯ÈÚ
·‰ÒÈÏÂÙ ÔÓÓÓ È¯Â·Èˆ‰ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ ÌÈÓÚÙ˘ ‡ˆÂÈ ;˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ¯ÈÎ
ÏÂÏÚ ,ÛÂÒ·ÏÂ ;È¯Â·Èˆ‰ „ÒÂÓ· „Â·ÚÏ ËÚÓÓÂ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù· ¯˜ÈÚ· ˜ÒÂÚ˘ ‡ÙÂ¯Ï
ÌÈÁË·Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÏÂÁ È˙·· ÈË¯Ù ÏÂÙÈË ÌÈ˜ÈÚÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ Â·˘ ·ˆÓ ¯¯ÂÚ˙‰Ï
‡ÈÂÒÈÎ ‡ÏÏ ¯˙ÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ,¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ˙È¯Â·Èˆ-˙È˙Ï˘ÓÓ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡Ï ,Ì˙Â
·.˙ÂÈ„ÂÒÈ ‰˜È„·Â ‰ÈÁ· ÌÈÂÚË ‰Ï‡ ÌÈ˙ÂÂÈÚ .‰Ê ÏÂÙÈË ÔÈ‚· ÈÁÂËÈ

241

משרד הבריאות

‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯ÙÏ ÁÂËÈ·‰ ˙ÒÈÏÂÙ È¯„Ò‰
ÏÁ˘ ¯ÎÈ‰ ÏÂ„È‚‰ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê ,ÔÂÎ„ÚÂ ÔÂÚÈ¯ Â¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈ˘ 17 ÈÙÏ ÂÓ˙Á˘ ÌÈÈˆÂ·È˜
È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ˙ÒÈÎ Ê‡Ó ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ Û˜È‰· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
.Ô"·˘‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙¯„Ò‰Â Û˜Â˙Ï
˙˘„ÂÁÓ ‰ÈÁ· Úˆ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÙÒÎ˘ ÌÂ˜Ó· .˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÂÓÈÓ ˙ËÈ˘ ˙Â·¯Ï ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÈÁÂËÈ· ‡˘Â Ï˘
‰˜ÈË˜¯Ù‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÓÓÈ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙
ÂÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÏÎÏÎ ˙ÈÁ·Ó ¯ˆÂ˘ ˙ÂÂÈÚÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ,˙ÈË¯Ù‰
.Â˙¯„Ò‰ÏÂ
: את הדברי האלה2011 אג! התקציבי במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר
;המבקר היטיב לתאר את הכשלי הרבי הגלומי בהסדרי הקיימי לביטוח הפרקטיקה הפרטית
;משרד האוצר ער לכשלי אלו א נדרשת הסכמת הר"י לשינוי בהסכ הקיבוצי שטר הושגה
החלת חובת ביטוח למוסדות פרטיי תאפשר להסיר חס בולט בפני תיקו הסדרי ביטוח
 אג! החשב הכללי, בכוונת אג! תקציבי,הפרקטיקה הפרטית הקיימי; ולאור הערות המבקר
.והמפקח על הביטוח לבחו נושא זאת שוב

✯
ı¯‡· Ô‰ ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á ÚÈ˙¯ÓÂ ÍÂ·Ò ‡Â‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÁÂËÈ·‰ ‡˘Â
ÂÈ‡ ‰Ê ‡˘Â .È„ÂÁÈÈ ÈÚÂˆ˜Ó Ú„ÈÂ ˙ÂÈÁÓÂÓ ·ÈÈÁÓ ‡Â‰ ÍÎÈÙÏ .ÂÈÏ‡ ÒÎÈ‰ÏÓ ÌÏÂÚ· Ô‰
ÏÚ .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· Ô‰Â ÁÂËÈ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ïˆ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· Ô‰ ˜ÈÓÚÓ ÏÂÙÈËÏ ‰ÎÂÊ
ÏÂ˜˘Ï ÁÂËÈ·‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ;ÌÂÁ˙‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ÈÁ·Ï ÏÂÚÙÏ ÂÏÏ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘
Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏ·‚‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ;‡˘Â· ÏÙËÈ˘ ÌÂÁ˙· Ú„È ÏÚ· ‰ÁÓÂÓ ÈÂÈÓ
‡˘Â· ÏÂÙÂÂÓ ÌÈÈ˜ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ,˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ÈÁÂËÈ· ˜Â˘ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· Úˆ·Ï
.ÂÓÓ ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡Â
ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ‰˜È˜Á· ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÈÏÚ· ÌÈÓÂÁ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· „ÂÁÈÈ· ,(ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Â‡ È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ·) ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ
˙Â‡È¯· ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ;˙ÂÚÈ·˙Ï ¯·‚ÂÓ ÔÂÎÈÒ
.‰ÓÈ‡˙Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· ÌÈÚˆ·Ó‰
,È"¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙· ,˙˘„ÂÁÓ ‰ÈÁ· Úˆ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙Â·˜Ú·Â ‰˘ 17 ¯Á‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ÌÈ¯„ÒÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â‰ Ï˘
;Ì˙ÂÏÚ ÔÂÓÈÓ ˙‡Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÈÁÂËÈ· ˙‡ ˙Â˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ê ÌÂÁ˙· Â˘Á¯˙‰˘
ÏÚ ;·ÏÂˆ‰ „ÂÒ·Ò‰ ˙ÂÒÈÂ È„Î ÍÂ˙ ‰ÈÓ¯Ù‰ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ ˙Â˘Ï ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
‰˜ÈË˜¯Ù ÁÂËÈ·· ‰È‡ÙÂ¯ ˙‡ ‰Î«Ê¿˙˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙¯ÂˆÏ ÌÈÁ·Ó ˙ÚÈ·˜ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÙÂ˜‰
.˙ÈË¯Ù

242

דוח שנתי 62

הצעות לשינויי להקטנת ההוצאה בגי רשלנות רפואית
הכשלי בשוק ביטוחי הרשלנות הרפואית באר -הובילו להקמת ועדות שונות במטרה לחפש
פתרונות לצמצו עלויות בגי תביעות רשלנות רפואית ופתרונות נוספי להסדרי הביטוח הקיימי.

ניהול תביעות משות בתחו המיילדות
כאמור ,תחו הגינקולוגיה והמיילדות הוא בעל מאפייני ייחודיי מבחינת היקפיו ומגמת העלייה
במספר התביעות ובסכומ .בנוס! ,תחו מעקב ההיריו והאבחו הגנטי כולל גורמי מטפלי
רבי :טיפות חלב ,קופות חולי ,בתי חולי ,מכוני פרטיי המבצעי אולטרסאונד ודיקור מי
שפיר וכ רופאי פרטיי המבצעי מעקב היריו.
עקב ריבוי הגורמי המבצעי מעקב אחר האישה ההרה ,יש קושי בהעברת מידע ותוצאות של
בדיקות מגור אחד למשנהו ויצירת רצ! טיפולי בי טיפות החלב ,קופות החולי ,המגזר הפרטי
ובתי החולי המטפלי.
מנתוני משרד האוצר עולה כי חל גידול בתביעות המוגשות נגד טיפות חלב בנושא זה .ענבל מסרה
למשרד מבקר המדינה במאי  2011כי מתוכנ ניסוי חלו -בשיתו! הנהלת מחוז צפו והנהלה ארצית
של לשכות הבריאות במטרה לשפר את איכות הטיפול ,וכ להגביר את בטיחות המטופלות ההרות
ולהפחית את הסיכו לרשלנות רפואית .הניסוי יכלול שינוי באופ העברת המידע בי כלל הגורמי
המטפלי באישה ההרה לרבות טיפות חלב ,רופאי הקופות ובתי החולי.
כאשר מוגשת תביעה על ידי ניזוק נוצרת יריבות משפטית בי הגורמי ,המביאה להטלת אחריות,
להטחת אשמה ולתביעות הדדיות .כל גור מג על אופ פעילותו אגב ניסיו להעצי את אחריותו
של האחר .כל גור המעורב התביעה מוציא כ" 10%"20%מכספי התביעה עבור שכר טרחת עורכי
די והוצאות לניהול התביעה וכ" 5%בגי חוות דעת מומחי .ס הכול כ" 40%מהפיצויי הניתני
בעקבות תביעות רשלנות רפואית אינ מושקעי בענייני בריאות ,וחלק א! אינ משולמי לנפגע.
על כ יש להוסי! את הזמ השיפוטי בבתי המשפט.
ענבל והכללית החלו לגבש תכנית להקמת מער לניהול תביעות משות! באמצעות ענבל ,בשלב
ראשו רק בתחו הגינקולוגיה המיילדות .המטרה הייתה יצירת כתובת אחת לדרישות כספיות
וגיבוש מנגנו גישור שיחלק את האחריות בי הגורמי השוני; צעד זה עשוי להביא לחיסכו כספי
בגי הוכחת אחריות כל גור בבתי המשפט; קיצור הזמ החול! מהאירוע ועד קבלת הפיצוי;
והקמת בסיס מידע לניהול סיכוני משות! .ההלי הופסק על פי החלטת החשב הכללי במשרד
האוצר למרות הסכמתו העקרונית של משרד הבריאות.
מאג! החשב הכללי במשרד האוצר נמסר בנובמבר  2011כי נית להשיג אות יתרונות ,לרבות
צמצו עלויות ניהול התביעות המשותפות למדינה ולכללית ,באמצעות הסכ המגבש תפיסת הגנה
כוללת לניהול תביעות המוגשות בתחו המיילדות ,הסכ אותו החלו לגבש .אג! תקציבי במשרד
האוצר מסר בדצמבר  2011כי במועד הביקורת מתקיי משא ומת בי משרד הבריאות ,משרד
האוצר וקופות החולי ליצירת ֶהסדר הסכמי למניעת תביעות הדדיות שיספק מענה ,ולו חלקי,
לבעיית התביעות ההדדיות ועלות.

משרד הבריאות
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הקמת קפטיב לאומי
ועדת ב דוד וברודט קבעה בשנת  1999כי הממשלה ,המבטחת באמצעות ענבל ,משלמת פחות
לביטוח מאשר מעסיקי אחרי המבוטחי בביטוח מסחרי .המלצותיה היו להקי קפטיב לאומי
)להל " קפטיב לאומי( :להקי חברה ציבורית לא ממשלתית בבעלות הגופי הנושאי בעיקר
הסיכו לרשלנות רפואית ,לקבוע פרמיות ולאספ מכל גו! המספק שירותי רפואיי ודורש כיסוי
ביטוחי .הוועדה בדקה ומצאה שהמהל יוביל לחיסכו של עד  55מיליו ש"ח בשנה; ג ועדת
חלמיש ,אשר לא גיבשה דוח סופי עקב חילוקי דעות במשרד האוצר ,תמכה בהקמת קפטיב לאומי
אשר יביא להפחתה ניכרת בפרמיות הביטוח ויאפשר ניהול סיכוני ריכוזי שיפעל להפחתה נוספת
של העלויות; ג דוח מארש מ"  2007קבע כי הקמת קפטיב לאומי והוצאת החברות המסחריות
מהשוק יכולות לחסו  630מיליו ש"ח לפחות בהתבסס על ההערכה המזערית של תשלומי פרמיה
בס  1.2מיליארד ש"ח .יצוי כי גורמי שוני במערכת הבריאות חולקי על הערכה זו.
אג! התקציבי במשרד האוצר מסר בדצמבר  2011כי הסכומי  5.2"1.2מיליארד ש"ח לשנה
מסתמכי על הערכת יתר של היק! הפרמיה השנתית המחושבת על פי עלויות בבתי חולי .עיקר
החיסכו שעליו מצביעה מארש אמור לנבוע מהמעבר לביטוח עצמי ולא מקפטיב לאומי .עוד נמסר
כי בשנת  2007בעקבות המלצות מארש גובשה במשרד האוצר טיוטת הצעת מחליטי להקמת קר
משותפת למוסדות הבריאות הממשלתיי ,לקופות החולי ולבתי החולי הציבוריי שאינ
בבעלות ממשלתית או במימו ממשלתי .על פי הטיוטה תרכז הקר את הפעילות של ניהול
הסיכוני ,של ניהול התביעות ושל ניהול העתודות של הגופי השוני בקר ,באמצעות רכישת
השירותי במיקור חו -מגופי המתמחי בנושא .העתודות האקטואריות של כל גו! ינוהלו בנפרד,
והפרמיות ייקבעו על ידי אקטואר חיצוני .בעת כתיבת הצעת המחליטי הוער החיסכו השנתי
למערכת הבריאות ב" 40%מהפרמיה השנתית ,וכיעד שמרני נקבע סכו של  130מיליו ש"ח .הצעת
המחליטי לא הוגשה לאישור הממשלה.
עוד נמסר מאג! תקציבי באוצר כי בשני האחרונות פעלו כמה מוסדות רפואיי )לאומית,
הסתדרות מדיצינית הדסה ושערי צדק( ליצירת קרנות פנימיות לביטוח עצמי וכי ה צפויי לחסו
במידה רבה בהוצאות על ביטוח רשלנות רפואית .פתרו זה של קר פנימית טומ בחובו את כל
היתרונות של קפטיב לאומי למעט החיסכו הנובע מניהול תביעות משות! .משרד האוצר ימשי
לעקוב אחר קידו הקמת של קרנות פנימיות במוסדות בריאות נוספי שכיו מציעות את הפתרו
המועד! לרוב הכשלי העולי בדוח ביקורת זה .בימי אלו מתקיי משא ומת בי משרדי
הבריאות ,האוצר וקופות החולי ליצירת הסדר הסכמי למניעת תביעות הדדיות שיספק מענה ,ול5
חלקי ,לבעיית התביעות ההדדיות ולעלות.
הסוכנות מסרה בנובמבר  2011כי הוועדות שהסיקו כי קפטיב לאומי עשוי לחסו עשרות מיליוני
ש"ח התבססו על השערות לא נכונות לגבי הפרמיות המשולמות ולגבי עלויות התביעות .קפטיב
לאומי יישא בעלויות הגואות של התביעות ,בהוצאות ניהול מקצועי )ניהול פיננסי ,ניהול תביעות,
אקטואריה ,ניהול סיכוני וכדומה( ובעלויות רכישת ביטוח קטסטרופות ממבטחי משנה ,וכ יגרו
לגירעו במערכת הבריאות.
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 בתחו היריו ולידה
פיצוי ללא קביעת ָ
ביוני  2010הגיש חבר הכנסת מאיר שטרית הצעת חוק פרטית 69הקובעת מודל לפיצויי נפגעי
רשלנות רפואית בהיריו ובלידה ללא צור בהוכחת רשלנות ,כמו במקרה של נפגעי תאונות דרכי.
כלומר לידת תינוק בעל מו כשלעצמה ְתזַכה בפיצוי .מדובר בפיצוי במקרי האלה :רשלנות במת
ייעו -גנטי ,אי"אבחו מומי בבדיקת אולטרסאונד ,אי"אבחנה של תסמונות נדירות וכשלי במהל
הלידה .על פי הצעת החוק יפוצו ילודי הסובלי ממו מולד ג כשלא בוצעה כנגד כל רשלנות;
יוגבלו הפיצויי שייפסקו בגי נזקי לילודי; ועדה רפואית מטע משרד הבריאות תבח את תביעות
הפיצויי ותכריע בה על פי רשימה קבועה .הר"י הביעה את תמיכתה בהצעת החוק וג בשינוי
להצעה ולפיו יוכלו החולה ומשפחתו לבחור בי פנייה לוועדה רפואית על פי הצעת החוק לבי הגשת
תביעה לבית המשפט לרבות החובה להוכיח רשלנות ,על פי המצב המשפטי הקיי כיו.
היתרונות בהצעת החוק ה :פיצוי כל הניזוקי ללא קשר למידת הצלחת בהוכחת רשלנות התלויה
לעתי בדר ניהול המשפט ,ברמת עורכי הדי או המומחי הנשכרי על יד ובקביעות בתי
המשפט; פיצוי מגזרי שדת אינה מתירה לבצע הפלות  ,ולכ עלולי להישאר ללא פיצוי מחמת
אחריות החלקית לנושא )"רשלנות תורמת"(; חיסכו של חלק ניכר מהעלויות להוכחת הרשלנות "
כספי היורדי לטמיו והיכולי לפצות ניזוקי רבי יותר; הפחתת הרפואה המתגוננת בתחו,
ובכלל זאת הפחתת מספר הבדיקות המיותרות וחיסכו ההוצאות בגינ; הפחתת חשש של
גניקולוגי להתמחות בתחו; הקדמת פיצוי המשפחות עקב חיסכו הזמ הדרוש להוכחת רשלנות
בבתי המשפט וכ להביא לשיפור המצב כיו שבו נאלצות משפחות הנזקקות למימו הטיפול
בילדיה הפגועי להמתי שני רבות עד סיו הדיוני בבתי המשפט .יוזמי החוק טועני שהוא א!
יביא לחיסכו כספי ,וזאת עקב הגבלת סכו הפיצוי.
החסרונות של החוק המוצע המועלי ,בי היתר ,על ידי משרד האוצר ה :הפליית ילדי שנפגעו
מגורמי אחרי ,כגו תאונות ,שלא ייכנסו לגדר החוק ולכ לא יקבלו פיצוי מידי; חשש מהגדלת
ההוצאה הלאומית לבריאות בשל גידול אפשרי במספר התובעי שלא בוצעה נגד רשלנות )למשל
פגיעה ממומי או ממחלות שאינ ניתני לאבחו(; פיצוי לתובעי שנהגו ברשלנות תורמת בגי
אי"ביצוע בדיקות כנדרש ולתובעי שנזקיה קלי ולא היו פוני לבית המשפט עקב הקושי הכרו
בכ; האפשרות שתובעי פגועי קשה ממילא לא יסתפקו בפיצוי המוגבל ויפנו לתביעה בדר
הרגילה; משרד האוצר טוע ג כי המנגנו הקיי לתשלו הוא קצבת נכות ,והפיצוי על פי החוק
המוצע יהיה תוספת לא מוצדקת לקצבת הנכות; האוצר ג מתנגד לביטול הצור בהוכחת רשלנות
רפואית בטענה כי אי להפלות תובעי בתביעות נזיקי אחרות שבה נדרשי להוכיח רשלנות כדי
לזכות בפיצוי וכי אי סיבה לוותר על חובה זו דווקא בתביעות רשלנות רפואית; פיצוי למומי
שהרפואה אינה אחראית לה ,אינו אמור להינת מתקציב בתי החולי אלא מהמוסד לביטוח
לאומי.
לשכת עורכי הדי בישראל מסרה בנובמבר  2011כי היא מתנגדת להצעת החוק מכמה סיבות
וביניה :הפיצוי על פי הצעת החוק לא יעלה על  250,000ש"ח ,כאשר מסכו זה ינוכו התגמולי
שישל המוסד לביטוח הלאומי .בתביעות של נפגעי שיתוק מוחי לדוגמה שבה מגיע השווי
המהוו של תגמולי אלו לסכומי של  2"1מיליו ש"ח ,תיווצר יתרה שלילית; דיני הנזיקי
מבוססי על עקרו השבת המצב לקדמותו והגבלת הפיצוי סותרת עיקרו זה; הצעה זו תפגע
בזכויותיה של נפגעי מתחו המיילדות שלעתי סובלי מפגיעות קשות ואי הצדקה חוקתית
להפלות לרעה.70
__________________
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע ,2010פ.2516/18/
ראו אס( פוזנר "הצעת חוק פיצוי לנפגעי מלידת ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח
המציאות") 43 ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ ,ינואר  (2011בעמ' ) 110להל  מאמרו של אס( פוזנר(.
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ביולי  2010בדק המשרד את הצעת החוק במתכונתה דאז לרבות הסוגיות החוקתיות העולות ממנה.
המשרד מסר בדצמבר  2011כי ההצעה אמורה לעלות לדיו במסגרת ועדה שמינה שר המשפטי
בנושא "הולדה בעוולה" וכי לאחר בחינת חוקיותה והאפשרות ליישמה ,יהיה מקו לבחו את
עלותה הכלכלית.
Ì‚ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â˜„·È ‰Úˆ‰‰ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ Ì‰È˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡ ÂÁ·ÈÂ ÌÏÂÚ· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ„Ó· ÂÎ¯Ú˘ ‰ÓÂ„ ‰˜È˜Á ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÂÈÒÈ
˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .71ı¯‡· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÓÂ˘ÈÈ È·‚Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÂÈÒÈ‰
˘.72‰˜È˜Á‰ ÌÂ˘ÈÈ Ï

הגבלת הפיצויי בגי כאב וסבל בתביעות רשלנות רפואית
אחד הנושאי שבה דנה ועדת שפני ,-היה הקטנת ההוצאה הציבורית באמצעות הגבלת הפיצויי
בגי נזק לא ממוני .73לפני הוועדה נשמעו דעות המתנגדות להגבלת הפיצויי ובצד עמדות
התומכות בה .לפיכ נותרה שאלת הגבלת הפיצויי במחלוקת.
משרד האוצר ומשרד הבריאות תמכו בהפחתת הפיצויי בגי נזק לא ממוני מהנימוקי האלה:
לתביעות רשלנות רפואית יש מאפייני ייחודיי המצביעי על מגמת גידול במספר התביעות
ובהיק! הפיצויי הנפסקי ומצדיקי אסדרה ייחודית בחקיקה; הגידול בעלויות מקטי את היק!
המשאבי שאות יכולה מערכת הבריאות להקצות לשירותי הרפואה האחרי ,ולכ צמצו היק!
הפיצויי יפחית את עלויות הביטוח המקצועי ויתרו בכ לאינטרס הציבורי; קביעת סכומי
מדויקי תגדיל את הוודאות ותאפשר למבטחי להערי במדויק את הסיכוני ואת הסכומי שעמ
ה צפויי להתמודד; הגבלת סכומי הפיצוי אינה מחייבת מעבר לכלל אחריות מוחלטת )פיצוי ללא
צור בהוכחת אש(; לפי חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,התשל"ה") 1975להל " הפלת"ד(
נית לאמ -את מנגנו הפיצוי לנפגעי תאונות דרכי; הגבלת הפיצויי היא חוקתית מאחר שהיא
סבירה ונועדה למטרה ראויה " חיסכו משאבי ברפואה והעברת מהוצאה לפיצויי להוצאה
לטיפולי רפואיי; מדינות שונות בארצות הברית יזמו בשני האחרונות כמה רפורמות בחקיקה
שנועדו להגביל את היק! ההוצאה לפיצוי בגי רשלנות רפואית ,בי היתר ,על ידי הגבלת היק!
הפיצויי בגי נזק לא ממוני.
__________________
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73

יש מחלוקת בי גורמי שוני באשר להצלחת התכנית להגבלת הפיצויי במדינות אחרות; פרופ' מוטי
שוחט טוע כי בניו זילנד נחסכות הוצאות אדמיניסטרטיביות המגיעות ל 50%מסכו התביעה
בתביעות רשלנות רפואית לעומת הוצאות של  10%בשיטת פיצוי ללא אש ,ראו תגובת שוחט למאמרו
של פוזנר בעמ'  135למאמר.
כ למשל במאמרו של טו בייקר מובא מחקר שבוצע בקליפורניה בארצות הברית ב"The ,1974
" California Medical Insurance Feasibility Studyשבח את כדאיות החלופה של "פיצוי ללא
אש" .נמצא כי רק שיעור נמו מ המטופלי שניזוקו קיבלו פיצוי במסגרת תביעות בגי רשלנות
רפואית )בי אחד ל 25לבי אחד ל 100מטופלי שניזוקו קיבלו פיצוי( .על פי המחקר פי  25מטופלי
לפחות יקבלו פיצוי במערכת של "פיצוי ללא אש' לעומת מערכת המחייבת להוכיח אחריות .מסקנת
» Ìתגדיל בהרבה את העלויות בגי רשלנות רפואית
המחקר הייתה כי חקיקה המעניקה פיצוי ללא ‡»L
» Ìבמסגרת תביעות נזיקי בבתי המשפט.
לעומת מערכת של הוכחת ‡»L
ועדת שפני 1עמ' .126
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משרד המשפטי סבר שאי מקו להגבלת הפיצויי מהנימוקי שעיקר להל :ההסדר על פי
הפלת"ד אינו מתאי לתביעות רשלנות רפואית ולעתי שאלת הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות
רפואית מסובכת הרבה יותר מהשאלה בתביעות על פי חוק הפלת"ד; הגבלת הפיצויי משמעות
הפחתה מלאכותית של עלות הפעילות המזיקה למזיק ,והתוצאה הקטנת התמרי -להשקיע במניעת
הנזק; ככל שהנזק חמור יותר ,כ קשה יותר הפגיעה בניזוק לנוכח ההגבלה; אי להסתמ על
ארצות הברית שבה ,בניגוד לישראל ,הרופאי נושאי בעצמ בהוצאות ביטוח האחריות
המקצועית ,ולא המוסדות המעסיקי אות; הגבלת הפיצויי בגי נזק לא ממוני חורגת משיטות
המשפט השונות ,ולפיכ ספק א היא חוקתית בי היתר בשל הפגיעה בעקרו השוויו וספק א
היא עומדת בדרישת המידתיות שבפסקת ההגבלה בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו וביכולתו לממש
את הזכות להגנה על שלמות הגו!; בפני הוועדה לא הוצג אומד החיסכו הצפוי מהגבלת התקרה
ולכ אי"אפשר לאמוד את היחס בי התועלת לציבור לבי הנזק לתובעי הנגרמי מהגבלת סכו
התביעה; הגבלת הפיצויי מפלה מאחר שתיצור הבחנה בי תובעי בתביעות רשלנות רפואית לבי
תובעי בתביעות נזקי גו! אחרות ,ולכ יש לבחו א נית להצדיק את הקיצו -בפיצויי דווקא
לגבי נפגעי התובעי את מערכת הבריאות.
אג! התקציבי במשרד האוצר מסר בדצמבר  2011כי עמדת משרדי האוצר והבריאות כפי שבאה
לידי ביטוי בדיוני ועדת שפני -ובהמלצות ועדת חלמיש היא שיש להגביל בחוק את סכומי הפיצויי
בגי נזק לא ממוני וכ להגביל את שכר הטרחה של עורכי די בתיקי רשלנות רפואית .שני רכיבי
אלו ה ה"מנועי" החשובי בגידול בעלויות הרשלנות הרפואית בישראל .הנטל העוד! על
מערכת הבריאות בגי עלויות ההתדיינות המשפטית והאמרת סכומי הפיצויי הוא ג מקור הכנסה
לא אכזב לגורמי רבי המהווי קבוצת עניי המתנגדת לכל תיקו חקיקה בתחו .לאור הפגיעה
המתמשכת בשירותי הבריאות הציבוריי ,עמדת אג! התקציבי היא כי למרות התנגדות משרד
המשפטי לתיקוני החקיקה כאמור ,על הממשלה לשוב ולבחו את עמדתה בנושא .על משרד
הבריאות והר"י ,כמייצגי של מערכת הבריאות בזירה הפוליטית והציבורית ,להטות את מלוא כובד
משקל לקידו המהל.

קיצור תקופת ההתיישנות
כאמור ,על פי חוק ההתיישנות בחישוב תקופת ההתיישנות ,לא בא במניי הזמ שבו טר מלאו
לתובע  18שנה באופ שפגועי לידה יכולי להגיש תביעה על הנזק שנגר בלידת עד  25שנה
לאחר המקרה .תקופת ההתיישנות הארוכה מגבירה את אי"הוודאות של המוסדות הרפואיי ומקשה
עליה לשמור את המסמכי הרלוונטיי ,לזכור את פרטי האירוע ולזמ עדי; בכ היא מקשה
עליה להוכיח את חפות .המסמכי הישני סובלי מאיכות רישו ירודה מאחר שנוצרו בתקופה
שבה היו סטנדרדי אחרי של תיעוד .תקופת ההתיישנות הארוכה יוצרת קושי למבטחי להערי
את הסיכו להגשת תביעות נגד המוסדות הרפואיי בגי אירועי שהתרחשו שני רבות קוד לכ,
ולפיכ גורמת לגביית פרמיות גבוהות מהמבוטחי.
בתחו ביטוחי זה חולפות שני רבות ממועד קרות האירוע הרפואי ועד מועד הגשת התביעה .לפי
נתוני הסוכנות למעלה מ" 50%מהתביעות )לא כולל מיילדות( מוגשות יותר מארבע שני לאחר
מועד האירוע ,וכ" 13%מתוכ מוגשות שבע שני ומעלה מאז האירוע .במיילדות כ"58%
מהתביעות מוגשות למעלה מחמש שני מהאירוע ,מתוכ למעלה מ" 25%מוגשות כעשר שני
ויותר לאחר האירוע .על כ יש להוסי! את מש הזמ שבו מתנהלות התביעות בבתי המשפט
שעומד לפי נתוני הסוכנות בממוצע על שנתיי עד שש שני כאשר  10%מהתביעות מתנהלות א!
במש יותר מעשר שני.
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ועדת שפני -שבחנה את צמצו ההוצאה הציבורית בתביעות רשלנות מקצועית בחנה בי היתר את
קיצור תקופות ההתיישנות .הוועדה הניחה כי קיצור התקופה יצמצ את מספר התביעות ויחזק את
יכולתו של הנתבע להתגונ מפני תביעות ,וכ יביא בסופו של דבר לצמצו בהוצאה הציבורית .דוח
ועדת שפני -הוגש על רקע קידומה של הצעת חוק ממשלתית שמטרתה הייתה להחלי! את הדי
שנקבע בחוק ההתיישנות בחקיקה חדשה שמגמתה לקצר את תקופת ההתיישנות ,לרבות בתביעות
רשלנות רפואית .לדברי הוועדה הצעת החוק מבקשת ליצור הסדר מאוז וצודק יותר .חלק
מהוראותיה של הצעת החוק יתרמו להגברת הוודאות המשפטית ויביאו להערכה מדויקת יותר של
הסיכוני בתחו.
הייעו -המשפטי של משרד הבריאות כתב למשרד מבקר המדינה ביולי  2011כי הצעת חוק
התיישנות שהוגשה על ידי משרד המשפטי 74כללה סעיפי פרטניי לתביעות רשלנות רפואית.
הצעת החוק עברה בקריאות ראשונה ,שנייה ושלישית ,ואול בעקבות חילוקי דעות שהתעוררו
בוועדת חוקה ,חוק ומשפט מש משרד המשפטי את ההצעה ,וזאת אחרי ששונתה מ היסוד
בעקבות התנגדות שהביעה לשכת עורכי הדי.
בנובמבר  2010פנה מנכ"ל משרד הבריאות למשרד המשפטי בבקשה לשקול את האפשרות לחדש
את הטיפול בהצעת החוק .משרד הבריאות ציי כי להערכתו תביא הצעת החוק לצמצו ההוצאה
הלאומית לבריאות ,תקנה ודאות לנתבעי ולמבטחי ,תאפשר הערכת סיכוני אמתית ותחסו
עלויות הנובעות מהצור לשמור ראיות לפרק זמ כה ממוש .בדיו שנער בהשתתפות שר
המשפטי פרופ' יעקב נאמ השיב משרד המשפטי למשרד הבריאות כי אי בכוונתו בשלב זה
לקד את הצעת החוק בשל חששו שתושג אותה התוצאה.
אג! החשב הכללי במשרד האוצר מסר בנובמבר  2011כי הוא תומ בקיצור תקופת ההתיישנות,
אול הניסיו לקצרה נתקל בסירוב מצד לשכת עורכי הדי ומצד משרד המשפטי כאמור לעיל.
לשכת עורכי הדי מסרה בדצמבר  2011כי מתנגדת לקיצור תקופת ההתיישנות ולהל אחדי
מנימוקיה :ככל שיכולתו הכלכלית של הנפגע נמוכה ,כ יורדת מודעותו לזכויותיו ופוחתת נגישותו
לבתי משפט וסביר שיידרש לו זמ רב יותר כדי למצות את ההליכי ולזכות בפיצוי .לפיכ קיצור
תקופת ההתיישנות יג דווקא על הנתבעי החזקי בעלי "הכיסי העמוקי" במדינה ,כלומר על
חברות הביטוח מפני חשיפה ממושכת לתביעות משפטיות ,ובד בבד יפגע בנגישות של אוכלוסיות
חברתיות חלשות " עולי חדשי ,בני מיעוטי וחסרי אמצעי כלכליי " למצות את הדי ולקבל
פיצוי.
משרד המשפטי מסר בדצמבר  2011כי הוא פועל לקיצור תקופת ההתיישנות בי היתר בתביעות
שעילת טיפול רפואי במסגרת הצעת חוק דיני ממונות ,התשע"א" 2011בתיאו ע שר המשפטי
וכי ההצעה נמצאת בדיוני בוועדת החוקה של הכנסת.

✯

__________________

74

הצעת חוק ההתיישנות ,התשס"ד ,2004הצ"ח התשס"ד .611
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˙Â„ÚÂÂ‰Â ÔÂ¯˙ÙÏ ˙Â·¯‰ ˙ÂÚˆ‰‰ Û‡ ÏÚÂ ÌÂÁ˙· ‰¯ÈÓÁÓÂ ˙ÎÏÂ‰‰ ‰ÈÚ·‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÍÎÈÙÏ
ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ,˜ÈÓÚÓÂ È„ÂÒÈ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ,ÂÏÚÙ˘ ˙Â·¯‰
˙ÂÈÂÏÚÏ ¯˘‡· ÌÈÙÈ˜ÓÂ ÌÈÈÎ„Ú ÌÈÂ˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰·Â ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ
˙ÂÂ¯˙Ù ÏÚ ËÏÁÂ‰ ‡Ï ÍÎ˘ÓÂ ,Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÏÎ· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰
ÏÂ˜˘Ï - ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó - ÌÈ¯„Ò‡Ó‰ ÏÚ .ÌÈÓÈ˘È
.˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ

ניהול סיכוני ובטיחות בטיפול הרפואי
כאמור ,ניהול סיכוני הוא חלק מהמענה לתביעות רשלנות רפואית והוא כולל שני נושאי
עיקריי :הראשו ,ניהול סיכוני משפטיי )ניהול תביעות(  בחינה של שיטת הדיווח על הטעות
הרפואית לחולה או למשפחתו; בחינת החבות הנזיקית ,הכנת מסמכי ושמירת בתיק הרפואי
לצור התגוננות ויצירת מוכנות של בית החולי לאפשרות שתוגש תביעה עתידית; בחינת עילה
לדי משמעתי או פלילי נגד הרופא או ג נגד הצוות הרפואי .הרכיב השני הוא ניהול סיכוני
מקצועיי ה בהתבוננות לאחור )ניהול סיכוני ריאקטיבי( וה בתצפית לעתיד )ניהול סיכוני
פרואקטיבי( .רכיב זה כולל את הפעולות למע אבטחת איכות ובטיחות ברפואה כדי להקטי את
ההסתברות לנזק ,ובכלל בחינת דרכי הדיווח על טעות שהתגלתה ,תחקיר יסודי והסקת מסקנות,
זאת ללא קשר לאפשרות שתוגש תביעה.

ניהול סיכוני מקצועיי ומשפטיי במוסדות רפואיי
היעדר מדיניות לפעילות מחלקות ניהול הסיכוני במוסדות
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â˜ÏÁÓ
במוסדות רפואיי קיימות מערכות מקומיות של ניהול סיכוני העוסקות באיסו" דיווחי על
אירועי חריגי ובאופ ניהול .בתי חולי מבצעי בעיקר ניהול סיכוני משפטיי באמצעות
יחידות מיוחדות שה מפעילי לצור כ  .גודל היחידה משתנה בי בתי החולי .ענבל מבצעת את
ניהול הסיכוני הארצי  המקצועי והמשפטי  של בתי החולי הממשלתיי מטע המדינה .חברת
בת של הסוכנות מבצעת פעילות לניהול סיכוני משפטיי ,בשיתו" צוותי ניהול הסיכוני בבתי
חולי ובקופות חולי המבוטחי על ידה.
ועדת שפני #המליצה בנובמבר  2005להקי מער בטיחות וניהול סיכוני ברמה המקומית בכל
אחד מהמוסדות הרפואיי וא" התייחסה בהמלצותיה להרכב היחידה .דוח מארש משנת  2007קבע
שמערכת ניהול סיכוני טובה במסגרת בתי חולי מחייבת את הפעולות האלה :הקמת יחידת ניהול
סיכוני ייעודית במסגרת בית החולי; מעורבות אישית מצד ההנהלה הבכירה בפיתוח פרקטיקה
של ניהול סיכוני; החלת פרטיות וחיסיו מוחלטי על המידע; פיתוח פרקטיקות של שיתו" ידע
ושל שקיפות מידע והטמעת; ניתוח סיכוני ומעקב אחריה; סטנדרטיזציה של פעילויות בית
החולי; ניתוח ניסיו העבר העולה מכל תיקי המקרי ועוד.
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בבתי חולי גדולי ,כגו במרכז הרפואי תל אביב ,פועלת יחידה לניהול סיכוני הכוללת מספר
עובדי ,ואילו בבתי חולי קטני כגו במרכז הרפואי הממשלתיעירוני בני ציו בחיפה )להל 
בני ציו( את עיקר פעילות ניהול הסיכוני מבצעי סגניו של המנהל והאחות הראשית ,זאת נוס"
על תפקידיה האחרי .משרד מבקר המדינה בדק בספטמבר  2011את היקפי מחלקות ניהול
הסיכוני בבתי החולי הממשלתיי ובבתי החולי של הכללית ,ולהל ממצאיו:
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )להל  מרכז רפואי תל אביב( מסר כי צוות היחידה לניהול
סיכוני כולל  11אנשי  כעשר משרות; המרכז הרפואי ע"ש חיי שיבא )להל  שיבא( מסר כי
הוא מפעיל מחלקה ייעודית לניהול סיכוני שבה עוסקי עשרה אנשי בכשבע משרות; המרכז
הרפואי אס" הרופא בצריפי )להל  אס" הרופא( מסר כי ליחידה לניהול סיכוני לא הוקצו תקני,
אול עוסקי בנושא מנהל יחידה ,אחות ניהול סיכוני ומזכירה במשרות מלאות וה מועסקי על
חשבו תקני של מחלקות אחרות בבית החולי; בני ציו מסר כי בניהול סיכוני ובטיחות רפואית
עוסקי חמישה אנשי מצוות ההנהלה העושי זאת ,נוס" על תפקיד השוט" וכי אי מחלקה
ייעודית שזה תפקידה הבלעדי; המרכז רפואי ע"ש א.וולפסו בחולו )להל  וולפסו( מסר כי
המחלקה לניהול סיכוני ולבטיחות המטופל נמצאת בהקמה וכי כרגע מועסקי בה שלושה
עובדי; בית החולי לגליל המערבי ,נהרייה )להל  בית החולי נהרייה( מסר כי פועלת בו יחידה
לניהול סיכוני הכוללת רופא ,אחות ,עור די וכ שתי מזכירות במשרה וחצי; המרכז הרפואי ע"ש
ברזילי ,אשקלו )להל  ברזילי( מסר כי פועלת בו יחידה לא רשמית לניהול סיכוני ולבטיחות
המטופל המונה חמישה אנשי ,שעושי עבודה זו נוס" על פעילות השוטפת בבית החולי;
המרכז הרפואי פוריה בטבריה )להל  פוריה( מסר כי ביחידת ניהול הסיכוני הפועלת בו מועסקי
שישה אנשי בשלוש וחצי משרות; המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה )להל  הלל יפה( מסר כי
פעילות ניהול הסיכוני מתקיימת על ידי רופא ,אחות ומזכירה בחצי משרה; המרכז הרפואי רמב"
בחיפה )להל  רמב"( מסר כי מחלקת ניהול הסיכוני מונה עשרה עובדי בכשש וחצי משרות
המחולקות ביניה; המרכז הרפואי זיו בצפת )להל  זיו( מסר כי סג המנהל משמש בי שאר
תפקידיו ג בתפקיד אחראי לניהול סיכוני נוס" על אחות ולמזכירה בחצי משרה; הכללית מסרה
כי בכל אחד מבתי החולי שלה 75פועלת יחידה לבטיחות המטופל ולניהול סיכוני הכוללת רופא,
אחות בכירה ומזכירה בתקני מלאי או חלקיי.
‰Â˘ Û˜È‰·Â Ú·˜ ‡Â‰˘ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ˙‡ Úˆ·Ó È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ
˘˙ÂÈÈ„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰ ‡ÏÏÂ ‰ÈÁ‰ ‡ÏÏ ˙‡ÊÂ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÈ‰Ó˙ Ï
˙Â„ÈÁÈ ˙Ó˜‰Ï ¯˘‡· ÌÈÏÏÎ Ú·Â˜‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· Ô˜˙ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .„¯˘Ó‰ „ˆÓ
Û˜È‰ÏÂ „ÒÂÓ‰ Ï„Â‚Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˘¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÙ˜È‰Ï ,˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È
Ì„‡‰ ÁÂÎ È˜˙Ï ÂÓˆÚ Ï˘Ó ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓ „ÒÂÓ ÏÎ ÍÎÈÙÏ .˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙ÂÏÈÚÙ
·.‡˘Â
המשרד כתב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי לרוב המוסדות הרפואיי קיימות מחלקות
לניהול סיכוני וכי הוא החל בתהלי גיבוש סטנדרד למחלקות הללו .לצור כ הוא עוסק בניסוח
חוזר שיחייב את כלל המוסדות הרפואיי ושיעסוק במבנה היחידות ,בתפקידיה ובקביעת שיטת
תקצוב בבתי החולי הממשלתיי.

__________________
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מרכז רפואי רבי קמפוס בילינסו בפתח תקוה ,בית חולי לילדי שניידר בפתח תקווה ,המרכז הרפואי
כרמל בחיפה ,מרכז רפואי רבי קמפוס גולדה ,מרכז רפואי קפל ברחובות ,המרכז רפואי
האוניברסיטאי סורוקה בבאר שבע ,מרכז רפואי העמק בעפולה ,מרכז רפואי מאיר בכפר סבא והמרכז
הרפואי יוספטל באילת.
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˙Â„ÈÁÈÏ ÌÈ„¯„ËÒ ˙¯„‚‰Ï ÂÏÚÙÈ Ï·Ú ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ ÈÎ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÎÂÈ ÍÎ .˙ÈÙÒÎ Ô‰Â ÌÈ˜˙· Ô‰ Ô·Âˆ˜˙ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È
ÂˆÙÂÈÂ ‡˘Â· ˙ÂÈÈ„Ó Ú·˜È˙ ÈÎ ÚˆÂÓ .˙È·ËÈÓ‰ Í¯„· ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ‡˘Â ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï
˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ,ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏ‰
‡È·‰Ï ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ ¯ÂÙÈ˘ .ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰ÈÏ ¯·ÚÓ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È
·˙ÈÈÙ‰ÏÂ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÔÂÎÒÈÁÏ ,˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ÔÂÎÒÈÁÏ ˜ÂÁ¯‰ ÁÂÂË
.‰‡ÂÙ¯‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ·‡˘Ó
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â˜ÏÁÓ
בביקורת נמצא כי קופות החולי אינ מחויבות לבצע ניהול סיכוני וכי אי הנחיות של המשרד
באשר לחובה להקי יחידה לניהול סיכוני ,באשר להיק" פעילותה ובאשר לתקני לאיושה
בקופות החולי .להל הממצאי בחלוקה לקופות החולי:
בכללית מתבצעת פעילות של ניהול סיכוני מול בתי החולי של הקופה ומול המחוזות; בכל בית
חולי של הכללית פועלת יחידה לבטיחות המטופל ולניהול סיכוני ,ובראשה עומדי רופא וכ
אחות ומזכירה; הוק בית ספר לניהול סיכוני במרכז הדרכה ארצי של הכללית בפתח תקווה
המכשיר מנהלי מחלקות לניהול סיכוני ובטיחות; בבית חולי של הכללית ,המרכז הרפואי מאיר
בכפר סבא )להל  מאיר( ,הוק מרכז סימולציה לאולטרסאונד המדגי לרופאי את אברי גו"
הע+,ר ותרחישי רפואיי שוני; הכללית ג בנתה מודל תקציבי המעודד את מנהלי הסיכוני
ָ
באמצעות תמריצי כלכליי או קנסות לשפר את איכות ניהול הסיכוני על ידי הגברת הדיווחי,
הפניית רופאי למרכז הסימולציה ופעולות נוספות .הכללית עשתה זאת על ידי חטיבת הכספי ועל
ידי חטיבות בתי החולי והקהילה ובשיתו" יוע #אקטואר המתמחה ברשלנות רפואית .הכללית
מסרה בינואר  2012כי היא מקיימת ועדת בקרה ואיכות באופ סדיר וועדה בכל בית חולי ומחוז.
עוד מסרה כי סל שירותי הבריאות אינו כולל תקציב לניהול סיכוני למרות העלייה הדרמתית
בהיק" התביעות בכל התחומי ולמרות ההתפתחות הטכנולוגית ,ולכ יש לתקצב את הקופות ואת
בתי החולי החו#ממשלתיי.
מכבי מקצה חמש משרות לצוות ניהול הסיכוני שלה .כמו כ בכל אחד ממחוזות הקופה מועסקי
שלושה עד חמישה עובדי בנושא ניהול סיכוני נוס" על עבודת השוטפת .במכבי קיי נוהל
מ.,י
המחייב דיווח על אירועי חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" .האירועי הללו ְמ ִ
ובעקבותיה מתבצעת הערכת סיכוני שמטרתה להפחית .מכבי ג מקיימת שישה כינוסי בשנה
לרופאי עצמאיי 76שבה נידוני אירועי שהתרחשו ומוסקות מסקנות רפואיות המוטמעות
בנהלי הפנימיי של הקופה .קופה זו מקיימת כינוסי לניהול סיכוני ולבטיחות הטיפול לפי
תחומי רפואיי ,המדגישי את הטיפול בסיכוני ספציפיי .עד נובמבר  2011התקיימו 15
כינוסי מ הסוג הזה שהשתתפו בה  521רופאי .מכבי מקיימת קורסי בנושא בטיחות הטיפול
וניהול סיכוני המיועדי לכלל המטפלי והמנהלי .כמו כ מכבי מפעילה "קו ח" לדיווח
ולהתייעצות של רופאי על אירועי חריגי שפקדו אות במהל העבודה ועל אירועי "כמעט
שנפגע".
לאומית מפעילה מדור לניהול סיכוני מאז  2009הכולל רופא ,עור די ואחות .המדור מנחה
מקצועית צוותי ניהול סיכוני במחוזות הקופה ומפעיל תכנית עבודה שנתית ,הכוללת השתלמות
פע בחצי שנה לגורמי העוסקי בנושא והרצאות למגוו מגזרי :רופאי ,אחיות ורוקחי.
__________________
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מכבי העסיקה  3,178רופאי ,נכו לדצמבר  90%) 2010מה עצמאיי(.
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מאוחדת מעסיקה שני רופאי ואחות בתחו ניהול הסיכוני בהנהלת הקופה וה פעילי חלקית
בנושא ה ברמה הארצית וה ברמה המחוזית .אי בקופה זו במחוזות בעלי תפקידי העוסקי
בניהול סיכוני ,לרבות בדיקת נקודות תורפה וסיכוני ,טיפול בדרישה למידע רפואי והתייחסות
רופאי; רופאי הקופה לא תודרכו כיצד לערו תיעוד באופ מספק ,ורק בשנת  2010החלה הקופה
לבצע הדרכות לאחיות ,למזכירות למנהלי סניפי של הקופה ,לעובדי סוציאליי
ולפיזיותרפיסטי בנושאי ניהול סיכוני; ג בנושא הרגיש של גינקולוגיה ומיילדות נמצא כי
מאוחדת אינה מבצעת הדרכות לרופאי לרבות גניקולוגי ,למעט הדרכות בודדות לרופאי
ראשוניי שהחלו בשנת  2010בשתי ערי בלבד; מאז  2006נער יו עיו אחד בלבד לרופאי
מחוזיי ולאחראי על רפואת נשי בצפו ,במרכז ובדרו; מאוחדת ג אינה מקיימת פעילות
המעודדת דיווח על אירועי חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" כמקור להפקת לקחי מערכתית,
ולראיה  מיעוט הדיווחי המתקבלי בהנהלת הקופה בגי אירועי חריגי; אי העברת מידע בי
מחוזות הקופה באשר להתרחשות אירועי חריגי; הקופה הקצתה לרופאי תוכנת מחשב
המסייעת לרופאי לטפל בחולי )איזימד( שהושקעו בה סכומי רבי א בלא שנער פיקוח על
השימוש בה ,ולפיכ התוכנה אינה תורמת לבטיחות המטופלי ולהפחתת הסיכוני; ג מדיווח של
מנהל הסיכוני ליו"ר דירקטוריו הקופה לגבי שנת  2010עולה כי רופאי רבי טר עושי שימוש
מינימלי במחשב ,ולכ ה מנהלי תיקי ידניי או שאינ רושמי דבר.
מאוחדת השיבה בנובמבר  2011כי מנכ"ל הקופה אישר להרחיב את פעילות ניהול הסיכוני
למחוזות .לדבריה נוס" על פעילותה של מחלקת ניהול הסיכוני מוציא אג" הרפואה הנחיות
המכוונות את הרופאי להקפדת יתר לביצוע בדיקות וא" משפר נהלי שמטרת להבטיח את
איכות הטיפול ואת בטיחותו ולמנוע כשלי .מאוחדת מסרה כי תגדיל את מספר הכינוסי
המקצועיי המוקדשי לניהול סיכוני ולאבטחת איכות .ג א רופאי חוטאי בהיק" הרישו
בתיק הממוחשב ,התיק הממוחשב בכל זאת מרכז את כלל הפעילות הרפואית של המטופל עקב
תיעוד הבדיקות המבוצעות והתרופות הנרשמות והפניות ליועצי ומאוחדת מקפידה להעלות עניי
זה בכנסי והשתלמויות.
במועד סיו הביקורת אישר המשרד חוזר בנושא ניהול סיכוני בקופות חולי 77שיצא להתייחסות
הקופות כבר ב .2010החוזר קובע עקרונות להסדרת חובתה של קופת חולי לביצוע תהלי מסודר
של ניהול סיכוני תו כדי יצירת מנגנוני בקרה; מגדיר את חובת דירקטוריו הקופה להתוות
מדיניות ניהול סיכוני ולפקח על ביצועה; יוצר מער ניהול סיכוני שיוטמע בכל התהליכי
בקופה; קובע את המינימו הנדרש לגודל היחידות.
הכללית כתבה בינואר  2012למשרד מבקר המדינה כי חוזר המשרד התייחס לנושא ניהול סיכוני
באופ כללי בארגוני א לא התייחס לניהול סיכוני רפואי ולא קבע אמות מידה וקריטריוני
אחידי ארציי לביצוע פעילות ניהול סיכוני ,כ שהתחו נותר עדיי ללא טיפול.

✯

__________________

77

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולי ושירותי בריאות נוספי .211212
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ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â„ÈÁÈ ‡˘Â· „¯˘Ó‰ ‡ÈˆÂ‰˘ ¯ÊÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
·˜ÏÂ‰È ˙Â˜ÏÁÓÏ ÌÈÁÓ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÂ˘ÈÈ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ,˙ÂÙÂ
˙Î‰ ;‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙Î¯„‰ ‡˘Â· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜·Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÂÎÈÒ‰
˙ÂÈÁ‰ ˙ˆÙ‰ ;ÈÏÂÙÈË Ûˆ¯ ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈÏÙËÓ ÔÈ· ˙È‡ÂÙ¯ ‰ÓÂ˘¯ ˙¯·Ú‰ ‡˘Â· ˙ÂÈÁ‰
·‡˘¯ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰ÈÏ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘ ;ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˘È Â·˘ ÔÙÂ‡Ï
·˜.ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈÈ˘˜ ÏÚ Â‡ Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ‰ÙÂ

דיווח על אירועי חריגי
אירועי חריגי המתרחשי במהל טיפול רפואי מחויבי בדיווח לכמה גורמי .בדרגה התחתונה
נמצאי אירועי של "כמעט שנפגע" ,ובה לא נגר שו נזק ,הנמצאי בידיעת הצוות המטפל או
הרופא הבודד ורוב אינ מדווחי; ישנ אירועי המחויבי בדיווח למחלקות ניהול הסיכוני של
המוסדות הרפואיי כנגזרת כאמור מאיכות ניהול הסיכוני במוסד; ישנ אירועי החייבי בדיווח
למבטחי על פי תנאי הביטוח )לענבל על ידי בתי החולי הממשלתיי או למבטחות המסחריות על
ידי יתר המוסדות(; בדרגה העליונה נמצאי אירועי חמורי החייבי בדיווח למשרד על פי תקנות
בריאות הע )הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי( ,התש") 1980להל  תקנות הודעה על
פטירות ואירועי( ועל פי נוהל משרדי.78
קיימת זכות לכל חולה לקבל דיווח על מצבו הבריאותי המלא לאחר הפעילות הרפואית ,ובכלל זאת
על אירועי חריגי שייתכ שהתרחשו תו כדי הטיפול בו ועל הנזקי שהצוות הרפואי גר לו
ושמה הוא עלול לסבול .כמו כ חשוב מאוד שהצוותי הרפואיי ידווחו על אודות אירועי
חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" למנהלי הסיכוני במוסדות ,למבטחי ולמשרד הבריאות
לצור ריכוז המידע ולצור הפקת לקחי מקומית ומערכתית.
הר"י מסרה כי אירועי "כמעט שנפגע" לרוב אינ מדווחי ,ולפיכ אינ נבדקי .הגדרת אינה
מוסכמת עדיי ,וכוללת הלכה למעשה כל מהל  ,תהלי ופעולה ,שלא בוצעו כראוי א שלא
הבשילו לכדי נזק או לפגיעה במטופל; פעולות כאלה יכולות להיות אפילו מחדלי שבסופו של
דבר לא פגעו בחולה .דיווח על "כמעט שנפגע" משק" או מבטא דרגת בשלות של אקלי ניהולי
ארגוני בסביבה ציבורית ומשפטית המעודדת ומאפשרת דיווחי מסוג זה .לאומית מסרה כי אירועי
"כמעט שנפגע" אינ נתפסי כאירועי חריגי וכי החשיבות של הדיווח עליה אינה מוטמעת
דייה.
˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯ ÏÚ ‰ÏÂÁÏ ÁÂÂÈ„‰Â ˙ÂÏˆ˙‰‰ ,˙Â‡‰ ÈÂÏÈ‚‰
·Ï·È˜˘ ÏÂÙÈË
 :˙ È ‡ Â Ù ¯ ˙ Â  Ï ˘ ¯ Ï Ú ‰ Ï Â Á Ï ˙ Â ‡  È Â Ï È ‚ .1כאמור ,זכותו של כל אד לדעת
מהו הטיפול שהוא עומד לקבל ומהו הטיפול שבסופו של דבר קיבל ,לרבות אירועי ,מעשי,
מחדלי והוראות שהביאו אותו למצב הבריאותי שבו הוא נתו לאחר הטיפול ,וזאת על סמ פסיקת
בית המשפט .79הלשכה לאתיקה של הר"י קבעה במאי  802004כי הרופא מחויב מ הבחינה האתית
__________________

78
79
80

חוזר מינהל רפואה "חובת הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי" ממר .1998 1נמסר מהמשרד
בדצמבר  2010כי הוא עומד להפי 1חוזר מעודכ.
רע"א  ,'Á‡Â „ÚÏ‚ ‰¯ÙÚ ' Ì¯Î-ÔÈÚ ‰Ò„‰ ˙È ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰ 1412/94מט )) 526 ,516 (2להל 
רע"א .(1412/94
מתו נייר עמדה של הלשכה לאתיקה של הר"י בעניי חובת גילוי למטופל.
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לדווח לחולה על כל טעות שחלה בטיפול בו ואשר יש לה השפעה על בריאותו או על המש
הטיפול בו .81גילוי כזה מותא לעקרונות האתיי הבסיסיי :הוא נעשה לטובת החולה ,מונע ממנו
נזק נוס" ,משמר את האוטונומיה שלו בבחירת המש הטיפול ומבטא את השקיפות ואת היושר
הנדרשי בקשר המקצועי והאנושי עמו .כנגד זכות החולה לקבל מידע עומדת חובת הרופא ובית
החולי למסור לו את המידע שבידיה באשר לטיפול שקיבל ולתוצאותיו .זכות זו נגזרת מחובת
הזהירות הכללית שאלו חבי לחולה.82
על פי עמדת הר"י ,חסמי מרובי קיימי בדר להשתתת תרבות של חשיפה מלאה של טעויות
וה ֲענֵ "5את הרופא ששגה .רופאי חוששי
ֲַ ,5ה ְכ ֵל ַ
ברפואה .האווירה הציבורית היא של " ַהא ֵ
בצדק כי גילוי כזה יגרור מיד בעקבותיו פרסו שלילי ,אבד מוניטי ,אבד מעמד מקצועי ,אבד
חולי ותביעת רשלנות רפואית ,בצד הליכי משמעתיי ומשפטיי שמחיר גבוה .לדעת הר"י יש
ליצור גישה חברתית חדשה שבה יוכל הרופא לדווח בחופשיות על כל טעות שעשה בלי חשש
מהשלכות משפטיות.
ועדת שפני #קבעה כי סעי"  21לחוק זכויות החולה נועד ליצור מנגנו שיאפשר לחולה לדעת מה
אירע לו בעת הטיפול הרפואי א ג יאפשר למוסדות להגיע לחקר האמת לש הפקת הלקחי,
תיקו הליקויי ואיתור האחראיי תו כדי בדיקה א יש לפתוח בהלי משמעתי או אחר.
עורכי די פרטיי מתחו הרשלנות הרפואית מסרו למשרד מבקר המדינה עקב פנייתו במהל
הביקורת וכ הושמעו עמדות דומות בוועדת קלינג 83על מקרי שבה הוסתר מידע מחולי
וממשפחותיה על אודות נזקי שנגרמו במהל טיפול רפואי .כמו כ כתבו עורכי הדי :רופאי
מנסי להסתיר טעויות ואינ מפרסמי אות כדי שלא לשאת בהשלכותיה; אות הטעויות
מבוצעות לעתי ג על ידי רופאי אחרי ,ולכ נגרמי נזקי מיותרי לחולי במקו להפיק
לקחי; קיימת תרבות של הסתרת מידע בבתי חולי באשר לאירועי חריגי .ג יו"ר הר"י ,ד"ר
ליאוניד אידלמ ,קבע בכנס העיתונות באילת בנובמבר  2010כי המערכת הקיימת כיו מונעת הפקת
לקחי .תלונות בנושא העלו עורכי הדי ג בדיו של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
בנושא ועדות חקירה במשרד הבריאות בפברואר .2004
ÌÈÏÂÏÚ˘ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· ÌÈÏ˘Î ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÛÂ˘ÁÏ ‡Ï˘ „ÒÂÓÏ ˘È˘ ÔÈÈÚ‰ ˙Â¯ÓÏ
Ï˘ Â˙ÂÎÊ ¯Ó˘È˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÚÈ·˙· „È˙Ú· Â·ÈÈÁÏ
.ÂÏÏ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù Ï·˜Ï ‰ÏÂÁ‰
 :" ˙ Â Ï ˆ  ˙ ‰ ‰ ˜ Â Á " .2ברוב המדינות בארצות הברית נחקק "חוק ההתנצלות" ) apology
 (lawשבמסגרתו יכול מטפל לגלות למטופל על תקלה רפואית וא" להתנצל לפניו בלא חשש שמא
שיחת התנצלות זו תשמש נגדו בתביעת נזיקי.

הר"י מסרה כי בשני האחרונות אימצו מנהלי מחלקות בבתי חולי נוהג להתנצל לפני המטופל
ומשפחתו על הנזק שנגר ,ולא כהלי מסודר ומובנה .הניסיו מלמד כי הדבר הביא לירידה ברמת
התסכול והעוינות מצד מטופלי ,הגביר את האמו הציבורי במוסד והביא להפחתת מספר התביעות
כלפי המוסד .הטמעת הנושא מחייבת קביעת כללי באשר לנושאי האלה :אופ מסירת הודעת
ההתנצלות; עיתוי המסירה; זהות מוסר ההודעה; משמעותה המשפטית של ההתנצלות וגילוי
המידע הכרו בה .בהיעדר כללי שימנעו שימוש לא נאות בגילוי למטופל ,לא ישתנה דבר בתרבות
הגילוי .הנושא מתוכנ לעלות לדיו במסגרת תתועדה של הפורו לבטיחות בטיפול ,המתוכננת
להתחיל את עבודתה בראשית  .2012הר"י כתבה ג כי היא תומכת באסדרת הנושא בחוק מתו
__________________

81
82
83

הקוד האתי המקצועי של הרופאי העוסק בטעויות בטיפול הרפואי פרק ד .1.סעי( יח.
ראו רע"א  1412/94עמ' .527526
דוח ועדת קלינג ,עמ' .95
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אמונה כי המהל יגביר את אמו הציבור ברופאי ויסייע לרופאי לטפל טוב יותר בגילוי הטעויות
שנעשו .בחודשי האחרוני החלה הר"י באמצעות יו"ר הלשכה לאתיקה ,לגבש יזמת חקיקה
לאסדרת הנושא.
‰˜È˜Á ÔÂÁ·Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÏÙÂËÓ‰Â ÏÙËÓ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ· ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÂˆÈÏ ÚÈÈÒÈ ¯·„‰˘ ‰¯ËÓ· ˙ÂÏˆ˙‰‰ ˜ÂÁÏ ‰ÓÂ
ÏÏ‚· ,ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙Â‡È¯·· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ˘ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ˙¯˙Ò‰ ˙ÈÁÙ‰Ï Â‡ ÚÂÓÏÂ
.ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· È¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡‰ ¯·‚ÈÂ ÌÈÏÙÂËÓ‰ È˜Ê ÂÓˆÓÂˆÈ ÍÎ .‰ÚÈ·˙Ó ˘˘Á
 :" Â ¯ ˜ È Ï · È Ú Â ¯ È ‡ " ¯ Ê Â Á .3המשרד הפי #בפברואר  2011חוזר בנושא "אירועי בל
יקרו" במטרה להפחית התרחשות אירועי מוגדרי אשר אי הצדקה להתרחשות .84המשרד יבח
את יעילות החוזר לאחר קבלת תגובות מבתי החולי .על פי החוזר ,ע התרחשות אחד האירועי
הללו מומל #כי בית החולי ידווח למטופל או לבני משפחתו וישת" אות בפעולות שננקטו
ויינקטו למניעת הישנות האירוע ,יבצע תחקיר או שיורה על ועדת בדיקה או על ועדת בקרה ואיכות.
כמו כ באותו חוזר נקבע כי קופת החולי לא תשל לבית החולי עבור אותו אשפוז שבמהלכו
אירע המקרה החריג.
לדברי הר"י חוזר "אירועי בל יקרו" אינו הפתרו לסוגיה מאחר שאופי האירועי המחויבי
בדיווח על פי החוזר ה בדרגת חומרה גבוהה בלבד .ענבל מסרה בנובמבר  2011כי יש מקו לבחו
אפשרות להעניק חיסיו לפעילות ניהול סיכוני במתכונת דומה למתכונת המוכרת בעול
ובהתאמה למציאות הרפואיתמשפטית בישראל.
˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÊÂÁ‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Î¯ÚÓ· ÂÈ¯ÒÓ ˙‡ ıÈÙ‰ÏÂ Â˙ÏÚÙ‰ È˘„ÂÁ ˙Â·˜Ú· Â· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙ÚÓË‰
.‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï „·· „·Â ˙Â‡È¯·‰
˘‡ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÎÓÒÓÂ ˙ÂÁÂ„ ÔÂÈÒÁ ˙Ï
בצד הצור בדיווח על אירועי חריגי ,קיימי חסמי לתרבות הגילוי של טעויות ברפואה .אחת
הבעיות העיקריות של ניהול הסיכוני במוסדות הרפואיי היא היעדר חיסיו משפטי .על פי פסיקת
בית המשפט העליו ,רע"א  ,1412/94התחקירי ,הדיוני והמסמכי הנערכי במסגרת ניהול
הסיכוני עלולי לשמש בהליכי משמעתיי ומשפטיי שייפתחו נגד הצוות הרפואי .הרופאי
חוששי כי הגילוי יוביל לפרסו שלילי ,לאבד מוניטי ומעמד מקצועי ,לפגיעה בקידו ,לתביעה
אזרחית בגי רשלנות רפואית ולהלי משמעת במשרד הבריאות .בעקבות הפסיקה הזו הודיעה הר"י
כי היא ממליצה לרופאי ,המוזמני לעמוד לפני ועדות בדיקה ,להיעזר ביועצי משפטיי .כ
נפגעה היכולת לנהל בפתיחות תחקירי של אירועי חריגי .עד שנת  1995היה נהוג לקיי בבתי
החולי ישיבות "תחלואה ותמותה" שבמסגרת היו מעלי לדיו בכל מחלקה רפואית תקלות
רפואיות למטרת לימוד והפקת לקחי וזאת לעתי מול עשרות עמיתי למקצוע )כפי שהדבר
מקובל ומבוצע עד היו בצה"ל ,בחיל האוויר לדוגמה(.
__________________

84

השארה בשגגה של גו( זר במהל ניתוח שגרמה לנכות או הצריכה ניתוח נוס( להוצאתו; ניתוח של
האיבר הלא נכו; גרימת כוויה מדרגה שנייה או מדרגה שלישית; טעות במת ד או מוצריו שהובילה
לפטירת המטופל.
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˘˘Á ÏÏ‚· ˙Â·È˘È‰ Ï˘ Ô˙˜ÒÙ‰ È„Î „Ú Ô˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ÁÂÂ„ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù È„Î ÍÂ˙ ,˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡Î¯Ú ÈÙÏ ÔÎÂ˙ ˙ÙÈ˘ÁÓ
.Ì‰È˙ÈÓÚÏÂ Ì‰Ï ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÏ˜˙Ó ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ÔÙÂ‡·Â
לאומית כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי היעדר חיסיו לתהליכי תחקיר של אירועי
חריגי מטיל חס משמעותי על דיווח מצד מטפלי ,והדבר פוג מהותית ביכולת הלמידה של
ארגוני ומאט את קידו נושא בטיחות הטיפול .מכבי מסרה כי נושא זה טעו אסדרה בחקיקה
שתקל על הרופאי לבצע גילוי נאות בלי לחשוש מהשלכות ביטוחיות ומשפטיות.
ÈË¯Ù ¯Â¯È·Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙ÂË˜‰ ˙ÂÂ˘ ˙ÂËÈ˘ ÏÚ ¯ÒÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
È·‚Ï ¯Â¯È· ÌÈ˘ÂÚ‰ ÌÈÏÂÁ È˙· :ÔÂ‚Î ,ÌÈ‡ÙÂ¯· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰
ÔÈ„ Í¯ÂÚÏ ¯È˜Á˙‰ ¯ÓÂÁ ˙¯·Ú‰ ;¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ ÍÂ˙· ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÓ˘ÓÂ ÚÂ¯È‡‰ ˙Â·ÈÒ
;85ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ‡ÏÂ ÁÂ˜Ï-ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÈÒÁÈ ÔÂÈÒÁ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÒÏ È„Î ˙‡ÊÂ
˜‡ÏÏ ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â˜ÏÁÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ ¯˜Â· ˙Â·È˘È ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÚ ÌÈÂÈ„ ÌÂÈ
˙ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ô‰· Â¯ÒÓÈÈ˘ ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ .·˙Î· „ÂÚÈ
‡.ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È
ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„Ï ¯˘‡· ˙ÂÂ¯˙Ù ˘·‚Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙˘˘Á‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â „ÂÓÈÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰˜È„· ˙Â„ÚÂe ÌÈ¯È˜Á
„‚ ˙ÂÏ˘¯ ˙ÚÈ·˙· Â˙Â‡ ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈÂ Ú‚Ù‰ Ì„‡‰ ÈÙ· ÌÈÙÂ˘Á ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ÈÎ
.ÏÙËÓ‰ ‡ÙÂ¯‰Â È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰
המשרד השיב בדצמבר  2011כי כל עוד יישאר על כנו המצב המשפטי המאפשר את חשיפת
הדיווחי בדיוני משפטיי ,יימש הקושי לקבל דיווחי באשר לאירועי חריגי ולאירועי
"כמעט שנפגע" .מערכת הבריאות מתמודדת ע סוגיית חסיו המידע המד,וח שני רבות ללא
הצלחה בעיקר עקב התנגדות משרד המשפטי לשנות את החקיקה בנושא ,שלטענת יוצרת איזו
נכו בי הצור בחיסיו לעידוד דיווחי ותחקירי לבי אינטרס החולה לדעת מה אירע בטיפול
הרפואי .הנושא נמצא בדיו ,וטיוטה לשינוי חקיקה נמצאת בשלבי הכנה.
„ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ
דיווחי פנימיי על תקלות בתו
החולי(

המוסדות )בתי החולי וקופות

נמצא כי אי הגדרה מחייבת מטע משרד הבריאות המפרטת אילו אירועי חריגי חייבי בדיווח
למחלקות ניהול הסיכוני במוסדות הרפואיי )בניגוד לרשימת אירועי חייבי דיווח למשרד על פי
תקנות הודעה על פטירות ואירועי( .לכ כל מחלקת ניהול סיכוני הגדירה לעצמה רשימה כזו .כ
למשל מחלקת ניהול הסיכוני במרכז רפואי תל אביב הגדירה סוגי אירועי שיש לדווח לה עליה
כגו תאונות ,סיבוכי ,תקלות טיפוליות ,נפילות ,פטירות חריגות ,יולדות ויילודי ובעיות בתיעוד
רפואי.
__________________
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על פי ההלכה הפסוקה מסמ שהוכ לקראת משפט נהנה מחיסיו בפני גילוי כדי לאפשר לאד להכי
עצמו להלי המשפטי ,כשהוא חופשי מהחשש שהכנתו תיחש( לפני יריבו" .צפי" בשעת הכנת המסמ
כי ייפתח משפט או יוגש כתב אישו בעתיד אינו מספיק ,אלא נדרש שהמטרה שעמדה ביסוד הכנתו
הייתה הכנה למשפט צפוי.
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המשרד השיב בדצמבר  2011כי בחוזר מנכ"ל המתגבש בנושא היחידות לניהול סיכוני במוסדות
הרפואיי יהיו מחויבות יחידות ניהול הסיכוני לקבוע קריטריוני להגדרת אירועי כחריגי
ולפרס נוהל פנימי מנחה באשר לחובת הדיווח ,לאופ הדיווח ולתוכנו .הקריטריוני יכללו לפחות
את האירועי המחויבי בדיווח על פי חוזר המשרד.86
ÏÂ‰È ˙˜ÏÁÓÏ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÈÓÈÙ ÁÂÂÈ„ ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÏÈ‡ ËÈÏÁÓ „ÒÂÓ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ
¯˘‡· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÂˆÈÈ „¯˘Ó‰ ˘·‚Ó˘ ¯ÊÂÁ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÂÎÈÒ‰
.ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ˙¯„‚‰Ï
על פי מחקר שפורס בארצות הברית 87נמצא כי  84.3%מהרופאי הצהירו שדיווח על אירועי
חריגי משפר את איכות הרפואה למטופלי עתידיי;  73%הצהירו כי סביר שידווחו על אירוע
חריג שגר לנזק קל )תוצאות ארוכות טווח או אינוחות( למטופל ,ו 92%ידווחו על אירוע חריג
שגר נזק כבד )נכות או מוות( למטופל; ע זאת ,רק  17.8%דיווחו הלכה למעשה על אירועי
חריגי שהסתיימו בנזק קל למטופלי ,ורק  3.8דיווחו על נזק כבד; רק  54.8%מהנשאלי ידעו
כיצד מדווחי על אירועי חריגי ורק  39.5%ידעו על אילו אירועי חריגי יש לדווח.
דיווחי
העיקרית(

של

המוסדות

לחברות

המבטחות

)לענבל

ולמבטחת

הסוכנות מפיצה למבוטחיה רשימת אירועי חייבי דיווח בבתי חולי; במחלקת ילודי ופגי;
במחלקה גריאטרית בבית חולי ובבתי אבות; בפסיכיאטריה; בקהילה; במרפאת נשי ובמרכז
בריאות האישה בקהילה ובמרפאת שיניי.
ג ענבל הפיצה לבתי החולי הממשלתיי רשימת אירועי חריגי שמומל #לדווח עליה .ענבל
מסרה בנובמבר  2011כי במסגרת הערכת פעילות ניהול הסיכוני בבתי החולי הממשלתיי
הכלליי בכוונתה ובכוונת המשרד למפות במהל  2012את הדיווחי המועברי ליחידות ניהול
הסיכוני ,ובמסגרת זו לבחו ג את שאלת הדיווח על אירועי "כמעט שנפגע" .לאומית מסרה כי יש
צור להסדיר את ההגדרות בתחומי בטיחות הטיפול וניהול סיכוני .קיימת איבהירות בקרב
המטפלי לגבי ההגדרה מהו "אירוע חריג" ואילו אירועי טעוני דיווח.
ÏÚ ÌÈÁË·ÓÏ ÌÈÁÂe„Ó ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó ˜ÏÁ ÍÎÈÙÏ
ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ .88„¯˘ÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì‰ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â ,Ì˙ÈÈÁ‰ ÈÙ
„ÚÂ˙Ó ÂÈ‡ Â·Â¯·Â ˙ÂÁË·Ó‰ ˙Â¯·Á‰ È„È· ‡ÂÙ‡ ÊÎÂ¯Ó ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏ˘Î
·ÔÎÏÂ ,„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ,ÔÎ Ì‡ ,ÚÈ‚Ó ÂÈ‡ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ·¯ Ú„ÈÓ .˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ
·ˆ¯ .Ì˙Â˘Á¯˙‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰Ó

__________________

86
87
88

חוזר מינהל רפואה "חובת הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי" ממר 1998 1אשר עודכ והורחב
ונמצא לקראת הפצתו.
Lauris C. kaldjian, et al., Reporting Medical Errors to Improve Patient Safety: A Survey
of Physicians in Teaching Hospitals”, American Medical Association, 2008

א ה אינ נכללי ברשימת האירועי החייבי בדיווח למשרד על פי תקנות הודעה על פטירות
ואירועי מיוחדי.
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דיווחי מהמוסדות למשרד הבריאות
89

המוסדות הרפואיי מחויבי על פי תקנות הודעה על פטירות ואירועי  ,לדווח למשרד על
האירועי שנגרמו למטופל תו כדי הטיפול הרפואי או לאחריו .התקנות מחייבות בדיווח מספר
מוגבל של אירועי חריגי .הדיווחי המתקבלי מהמוסדות מועברי למינהל רפואה במשרד כדי
להכריע א האירוע מלמד על רשלנות בטיפול המצדיקה פנייה לנציב תלונות הציבור.
בתי החולי הכלליי הממשלתיי מדווחי למשרד ולענבל מדי שנה על פעילות ניהול הסיכוני
שה מבצעי על פי שאלו מובנה שהוא חלק ממודל להערכת פעילות ניהול הסיכוני המתקיימת
בבתי החולי הממשלתיי הכלליי ,ולפיו מחולק תקציב הרשלנות הרפואית כ שהציו שנית
לפעילות ניהול הסיכוני בבית החולי הוא  20%מהמודל .השאלו מופ #מדי שנה על ידי המשרד
ונכתב בסיוע ענבל .השאלו עוסק בנושאי רבי דוגמת :הדיווח על אירועי חריגי; פרטי צוות
היחידה לניהול סיכוני ותפקידיו; תכנית העבודה של היחידה; פעילות שוטפת של היחידה;
פעילות בקרה ואיכות של היחידה; ופעילות יזומה בתחו עתיר סיכו .במהל  2011מינה מנכ"ל
המשרד ועדת היגוי בשיתו" ענבל ונציגי בתי החולי הכלליי הממשלתיי לצור קביעת מודל
מעודכ לביצוע ההערכה .הוועדה השלימה את עבודתה בספטמבר  ,2011והמודל צפוי להיכנס
לתוק" החל בשנת .2012
ג מוסדות רפואיי ציבוריי ופרטיי מדווחי למבטחיה על אירועי חריגי העלולי להיות
מושא לתביעה בהתא לחובת על פי הפוליסה .ואול ,א המקרה אינו בגדר המקרי החייבי
דיווח למשרד על פי תקנות ההודעה על פטירות ואירועי ,המוסדות והמבטחי אינ מחויבי
לדווח למשרד על המקרי ,וכ נפגמת יכולת הסקת מסקנות מערכתית על ידי המשרד.
מנהלת האג" לאבטחת איכות מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי המשרד עובד על פי
טיוטת נוהל בנושא חובת העברת מידע פנימית במשרד על אירועי מיוחדי ופטירות בי הגופי
האלה :מינהל הרפואה ,נציב התלונות ,האג" לאבטחת איכות וועדות הבדיקה של בתי החולי.
ÍÂ˙· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·ÈÈÁÓ Ï‰ÂÎ ıÙÂÈÂ ÈÓ˘¯ ¯Â˘È‡ Ï·˜È˘ Ï‰Â¿a ÌÈÂ˘‰ ÌÈÙ‚‡‰ ÔÈ· „¯˘Ó‰
כל הדיווחי על אירועי מיוחדי מועברי ג למחלקה להערכה ולבטיחות המטופל באג"
לאבטחת איכות במשרד .המחלקה מקבלת דיווחי בנושא פטירות ואירועי מיוחדי על פי תקנות
הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי .המחלקה לייזו וביצוע מבדקי איכות באג" לאבטחת איכות
מקיימת מבדקי איכות יזומי בתחומי נבחרי המשקפי בעיה מערכתית החוזרת ונשנית
ובתחומי שנמצא בה סיכו גבוה .בעקבות מבדקי האיכות מעביר מינהל הרפואה המלצות
להוצאת חוזרי .המחלקה פועלת כוועדת בקרה ואיכות מכוח סעי"  22לחוק זכויות החולה המטיל
חיסיו על פעולותיו.
דיווחי על פטירות  המוסדות הרפואיי מחויבי לדווח למחלקה להערכה ולבטיחות המטופל
בתו  14יו ממועד הפטירה .המחלקה מקבלת דיווחי ממוסדות רפואיי על כ7,0005,000
פטירות מתו כ 22,000מקרי בשנה באר #על פי תקנות הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי.
המחלקה בודקת א הפטירה נגרמה בנסיבות מיוחדות הדורשות בדיקה .מבדיקת הדיווחי מוסקות
__________________

89

לפי סעי(  2לתקנות יש להודיע על מגוו האירועי האלה :פטירה בתו  24שעות מזמ קבלת אד
לאשפוז; פטירה בעקבות מת תרופה או עירוי ד; פטירה תו כדי ניתוח או פעולה פולשנית אחרת
בתו  7ימי מביצוע; פטירה לאחר ניתוח או פעולה פולשנית אחרת א הנפטר לא התאושש מה
לפני פטירתו; פטירת אישה במהל היריו או לידה או במהל  42יו ממועד הלידה; פטירה בעקבות
מעשה התאבדות; פטירה שלגביה מונתה ועדת בדיקה.
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לעתי מסקנות מערכתיות באשר לכשלי שקדמו לפטירה ,א" שהליקויי הללו לא בהכרח גרמו
למקרה.
דיווחי על אירועי מיוחדי  המוסדות הרפואיי מחויבי בדיווח למינהל רפואה בתו  24שעות
מקרות האירוע .ג המחלקה להערכה ולבטיחות המטופל מרכזת דיווחי ממוסדות רפואיי על פי
תקנות הודעה על פטירות ואירועי מיוחדי במטרה להסיק מסקנות מערכתיות .היחידה מרכזת ג
מסקנות מנציב התלונות לאחר בדיקתו את האירוע.
ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ˙Â˜˙ ÁÂÎÓ „¯˘ÓÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ È„È ÏÚ ÁÂÂÈ„· ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ
·Â¯ .ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó „·Ï· ÔË˜ ˜ÏÁ Ì‰ ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â¯ÈËÙ
˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙Ó‚Ù ÍÎÂ ,„¯˘ÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó ÌÈ‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰
.˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÎÏ ˙ÂÈÁ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÎÂ ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ
הר"י מסרה בנובמבר  2011כי סוגי הדיווחי על אירועי חריגי המחויבי על פי תקנות הודעה על
פטירות ואירועי עברו עריכה מחודשת ביזמת המשרד ובעזרת ועדה מטע הפורו לבטיחות
הטיפול ועומדי לפני הפצה סופית .מעבר לכ  ,הגדרת המשרד כגור נוס" שיש לדווח לו ,וזאת
בלי להגדיר במדויק על מה יש לדווח ,אינה יעילה ואינה נדרשת .לפיכ יש להגדיר אילו אירועי
חייבי בדיווח בהתא למידת חומרת ומהו תפקיד המשרד בניהול האירועי הללו.

✯
Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ È·‚Ï ‰ÏÂÁÏ ‡ÏÓ ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ˙Â·¯˙ ÏÈÁ‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
·˙ÚÂÓ ,ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙È¯ÒÂÓÂ ˙È˙‡ ‰·ÂÁ ‡È‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ .Â· ÏÂÙÈË‰ ÍÏ‰Ó
˙‡ ˙‡Ë·ÓÂ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ ˙¯ÈÁ·· ÂÏ˘ ‰ÈÓÂÂËÂ‡‰ ˙‡ ˙¯Ó˘Ó ,ÛÒÂ ˜Ê ‰ÏÂÁ‰Ó
ÌÈÎ¯„ Ì‚ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰ÏÂÁÏ ‡ÙÂ¯‰ ÔÈ· ¯˘˜· ÌÈ˘¯„‰ ¯˘ÂÈ‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰
ÈÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ¯·Ú· ÚˆÂ·˘ È„ÂÒÈ‰ ¯È˜Á˙‰ ÍÈÏ‰ ˙¯ÊÁ‰Ï
ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ¯˘Ù‡È˘ Í¯ÚÓ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙‡Ê Â¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á
˙˜ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯„‚‰‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È .˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰ ¯˘Ù‡Ï ÍÎÂ ,˘˘Á ‡ÏÏ ˙ÂÏ
·ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÏÈ‡ ¯È‰·‰ÏÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÁÈË· ¯ÂÙÈ˘ ÔÚÓÏ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÁÈË
ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È ."Ú‚Ù˘ ËÚÓÎ" ÌÈÚÂ¯È‡ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÁÂÂÈ„· ÌÈ·ÈÈÁ
‡.˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰ Í¯ÂˆÏ „¯˘ÓÏ ˙Â„ÒÂÓ· Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È

היעדר שיתו במידע ברמה הארצית
Ú„ÈÓ· ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰
הדיווחי על התרחשויות חריגות ,על תקלות ועל כמעט תקלות ה ,כאמור ,חלק חיוני לקידו
בטיחות המטופל .מערכות הדיווח על תקלות ואירועי חריגי ה רכיב עיקרי בארגוני הבטיחות
בעול .בתי חולי ממשלתיי מדווחי לענבל על אירועי חריגי המתרחשי במהל הטיפול
הרפואי .ענבל ,המנהלת עבור את התביעות ואת הסיכוני ,מפעילה אתר אינטרנט המציג תכני
ודוגמאות לסיטואציות נפוצות .המידע באתר מתבסס על פסיקה ,על חקיקה ועל מאמרי ומחקרי
מהאר #ומהעול המעוררי שאלות .המידע באתר מיועד בחלקו רק לבעלי הרשאה ,ולכ הוא לא
יגיע לידיעת בתי החולי האחרי מלבד הממשלתיי.

משרד הבריאות
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עוד נמצא בכללית כי נהלי המבטאי תובנות ולקחי ,שמוציא מוסד רפואי בעקבות אירועי
חריגי שהתרחשו בו וכדי למנוע את הישנות ,אינ מועברי למשרד .כ נפגמת יכולתו של
המשרד להטמיע נוהלי בטיחות בכלל המוסדות הרפואיי .מהמשרד נמסר כי מתקיימי מגעי בי
המשרד לכללית לשיתו" בתחקירי ובמסקנות.
.„¯˘Ó‰Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÔÈ· Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˜˙ ÏÚ Ú„ÈÓ· ÛÂ˙È˘ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ
Ï·ÚÓ ˙ÂÁÈË· È‡˘Â· ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â˜ÒÓ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯·Ú‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÈ‡ Í‡ ,È˙Â‰ÓÂ Í¯Ú ¯˜È Ú„È ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ¯·ˆ ˙Â‡È¯·‰ ÈÂ‚¯‡· ,¯Á‡ ÔÂ˘Ï .„¯˘ÓÏ
·.ÈÚÂˆ˜Ó-ÈÏÂ‰È‰ Â·ÂÓ· (knowledge management) "Ú„È ÏÂ‰È" „¯˘Ó
ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ô˙È „ˆÈÎ ÔÁ·È „¯˘Ó‰ ÈÎ ıÈÏÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÚÈÓÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ¯˘‡· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
˙ÂËÏÁ‰ÏÂ ˙Â˜ÒÓÏ Ì‚ „·ÂÚÈ ˙Â„ÒÂÓ· ¯·ˆ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘È .Ì˙Â˘È‰
·¯.˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó
המשרד השיב כי החל בפרויקט לשיתו" מידע בי היחידות לניהול סיכוני במוסדות הרפואה תו
כדי ריכוז תחקירי ומאמרי שיופצו למנהלי סיכוני באמצעות אתר אינטרנט ייעודי הנמצא
בהקמה ,וזאת במסגרת המער לבטיחות הטיפול שהקי המשרד באוגוסט .2011
‰Î¯„‰Â „ÂÓÈÏ ˙ÂÈ˙˘˙· ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰
בעקבות הדיווחי על אירועי חריגי מבתי חולי ממשלתיי ,ענבל מפעילה מומחי רפואיי
הבודקי את המקרי ועורכת השתלמויות לצוותי רפואיי ,שעיקר נקודת מבט משפטית )כגו
תיעוד רשומות וקבלת הסכמת החולה(; כמו כ היא עורכת קורסי למניעת טעויות נפוצות )כמו
קורס בקריאת מוניטור עוברי( .כלל הקורסי וההשתלמויות של ענבל פתוחי רק לרופאי בתי
החולי הממשלתיי ואינ פתוחי לרופאי בתי חולי אחרי.
ג הכללית מפעילה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא מרכז סימולציה לאולטרסאונד של העובר,
המדגי תרחישי רפואיי שוני .מכבי וכמה בתי חולי ציבוריי רוכשי הדרכות אלה ,א לא
בתי החולי הממשלתיי.
מכבי מסרה כי המחלקה לניהול סיכוני בקופה ממלאת תפקיד חשוב בריכוז קורס בניהול סיכוני
באוניברסיטת תל אביב ובהוראה בו ,בקורס להכשרת מנהלי סיכוני במערכת הבריאות
באוניברסיטת ב גוריו בנגב ,בהשתלמויות מקצועיות ,בארגו ובהנחיה של "כנס בטיחות הטיפול"
באשקלו ובפעילות הפורו הישראלי לבטיחות הטיפול.
שיבא מפעיל את המרכז הארצי לסימולציות רפואיות )להל  מס"ר( שבמסגרתו נערכי קורסי
לאנשי מקצועות הרפואה אגב שימוש בסימולציה המדמה סביבה רפואית אמתית .במס"ר חדרי
המדמי חדרי מרפאה ,אשפוז ,מיו טיפול נמר #וחדרי ניתוח .שיטות הסימולציה כוללות שחקני
המגלמי חולי ,בובות ממוחשבות וסימולטורי המשלבי מציאות מדומה ).(virtual reality
שיבא כתב למשרד מבקר המדינה כי פעילותו העצמית במס"ר היא בהיק" של  10%5%בלבד
מפעילות מס"ר וכי גופי נוספי משתמשי בשירותיו וה :משרד הבריאות ,חיל הרפואה בצה"ל,
מג דוד אדו )להל  מד"א( ,ענבל ,הסוכנות ,איגודי מקצועיי ברפואה ,קופות חולי ובתי

260

דוח שנתי 62

חולי נוספי .חלק מההכשרות במס"ר מחויבות במסגרת תהלי הסמכה ורישוי של אנשי מקצועות
רפואיי ופרארפואיי בישראל.90
˙ÂÈ˙˘˙· ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ Û˙˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„ÎÂ ÏÚÈÈÏ È„Î ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˘ÈÁ¯˙ Ï˘ ÏÂ‚¯˙ÏÂ ‰Î¯„‰Ï ˙ÂÓÈÈ˜‰
È˘‡ Ï˘ Ì˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ,˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÁÈË·Ï ı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰
˙ÂÈ˙˘˙· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï È„ÎÂ ‰‡ÂÙ¯‰
ÍÈÏ‰Ó ˜ÏÁÎ ‰Ï‡ ˙ÂÈ˙˘˙ ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È .Ì‰· ˘ÂÓÈ˘· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ „„ÂÚÏÂ ˙ÂÓÈÈ˜‰
ÏÎÂ˙ ÍÎ .‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó È˘‡ Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ ˙ÈÁ·Ó ˜ÏÁÎÂ ‰ÎÓÒ‰‰Â ÈÂ˘È¯‰
.˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ Í˘Ó· Ì˙Â¯È˘Î ¯Ó˘È‰Ï
המשרד כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי המער לבטיחות הטיפול ,שהוק באוגוסט
 ,2011ציר" יוע #לנושא תחקיר ,ובשנת  2012יפי #המשרד לכל המוסדות הרפואיי ובתי הספר
לסיעוד ערכות הדרכה בנושאי נבחרי של בטיחות רפואית ,הכוללות מער שיעור ,מצגת הדרכה,
הערכה הראשונה תעסוק בנושא של טעויות במת תרופות.
סרט והמלצות למניעת טעויותֶ .
¯Ú„ÈÓ Ï˘ „¯˘Ó· È˜ÏÁ ÊÂÎÈ
ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï ˙ÂÚÈ·˙ ˙Â˘‚ÂÓ

ÏÚ

‡ÌÈÚÂ¯È

ÌÈ‚È¯Á

˘·‚ÌÈ

בביקורת נמצא כי המשרד אינו מקבל העתקי תביעות המוגשות כנגד בתי חולי ציבוריי ופרטיי
וכנגד הקופות אלא א כ ההעתק נשלח ג לנציב קבילות הציבור ,זאת בניגוד לתביעות רשלנות
רפואית המוגשות נגד בתי החולי הממשלתיי.
יתרה מכ בגי חלק גדול ממקרי הרשלנות מוגשות ישירות תביעות אזרחיות לבתי המשפט ואינה
מוגשת תלונה לנציב התלונות במשרד .עורכי די פרטיי דיווחו למשרד מבקר המדינה על המלצת
ללקוחותיה שלא להגיש תלונה לנציב התלונות ,עקב חשש מאימיצוי הליכי המשמעת כנגד
הרופאי הנידוני ועקב התמשכות של ההליכי .הנושא עלה בדיוני ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות של הכנסת בפברואר  .2004לפיכ חלק ממקרי הרשלנות אינ מובאי לידיעת המשרד.
ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈ˜ÊÏ ÂÓ¯‚Â Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ
·ÈˆÏ ˙ÂÂÏ˙ Ì‚ ÌÈ‚· Â˘‚Â‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ‡·ÂÓ ÌÈ‡ ,˙ÂÙÂ˜·Â
ÔÓÂÈÒ ¯Á‡Ï Û‡Â ,ËÙ˘Ó‰ È˙·· ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ˘ Ï‰˙‰Ï ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙ÂÏÂÎÈ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÂÏ˙‰
ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÂÓ¯‚˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÏ˘Î˘ ‡ÂÙ‡ ÔÎ˙ÈÈ .„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚È ‡Ï
.Â˜Â˙È ‡Ï ,ÌÈ˜ÊÏÂ ÌÈ‚È¯Á
הסכמי פשרה בגי אירועי חריגי ,בי התובעי למבטחות לרבות ענבל ,כוללי סעיפי סודיות
האוסרי על הצדדי לפרסמ בי התובעי .לעתי מדובר בפשרה בסכומי גבוהי ,והפשרה
__________________
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ועדות הקבלה של אוניברסיטת תל אביב ,של הטכניו ושל אוניברסיטת בראיל להערכת מועמדי
ללימודי רפואה; המשרד וועדת הסטאז' הארצית הנהיגו סדנה למועמדי להתמחות בבתי חולי;
מד"א המסמי בוגרי קורס פרמדיקי לארגו במסלול אזרחי ולצה"ל במסלול צבאי; ועדת הבחינות
של איגוד המרדימי מטע המועצה המדעית של הר"י בוחנת במס"ר את בוגרי ההתמחות בהרדמה;
איגוד רפואת נשי בשיתו( ענבל מקיימי הדרכות לצוותי של רופאי ומיילדות מבתי החולי
הממשלתיי.
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כשלעצמה בסכומי הללו מעידה על הצור בלימוד המקרה .סעיפי הסודיות בהסכמי הפשרה
עלולי למנוע העברת המידע למשרד בגי אות אירועי.
ÂÓÎ .˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ËÙ˘Ó È˙·· ˙È˘Ú‰ ‰·¯ ˙ÂÏÈÚÙÓ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÈ„ÂÒ ÈÙÈÚÒ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÔÎ
.„¯˘ÓÏ ‚È¯Á‰ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÌÈÚÂÓ ÌÈ‡ ,ÚÂ¯È‡‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÚÈÓÏ
¯‚‡Ó ¯„ÚÈ‰
˙È˙Î¯ÚÓ

Ú„ÈÓ

ÊÂÎÈ¯Ï

‡ÌÈÚÂ¯È

ÌÈ‚È¯Á

˙˜Ù‰ÏÂ

ÌÈÁ˜Ï

החולה שנפגע מטעות רפואית זכאי לדעת את העובדות שבגינ ניזוק ולהשתמש בה במסגרת
תביעת נזיקי .איו זה פוגע בנכונות הגורמי הרפואיי המעורבי לשת" פעולה בעת חקירת
אירוע ולדווח ג על אירועי "כמעט שנפגע" .לפיכ הוא פוג בסיכויי להפיק לקחי ולשפר את
הטיפול הרפואי.
כדי שאפשר יהיה להפיק לקחי ולמנוע הישנות אירועי חריגי יש לקיי תהלי עבודה שמטרתו
איתור מקור הבעיה .יש ליצור מנגנו שבו יוכלו הגורמי המעורבי למסור מידע בחופשיות בלי
לחשוש כי עדות תשמש נגד.
ועדת שפני #קבעה ב 2005כי אי פעילות מרוכזת של ניהול סיכוני ברמה הלאומית .הוועדה
המליצה להקי יחידה ארצית לבטיחות המטופל שתקבל מידע על כל האירועי אגב השמטת
אמצעי הזיהוי והפקת לקחי ארציי ,שתמלי #על התוויות קליניות או על סטנדרדי ושהמידע
שיימסר לה יהיה חסוי .המידע והמסקנות יועברו לרשות לאומית שתיצור מאגר מידע ללא פרטיה
המזהי של המוסד ,של החולה ושל הרופא ותשת" את כל הגורמי בתקלות ובמסקנות.
לדברי ד"ר ליאוניד אידלמ ,יו"ר הר"י ,91לא הצליחו ליצור מערכת המאפשרת הפקת לקחי בצורה
נכונה ולכ יש לבצע מהפכה במערכת ,כ שהרופאי לא יחושו מאוימי בדווח על טעויות .יש
לשנות את המצב על ידי חקיקה שתאפשר גילוי טעויות ושינוי תרבות הענישה .ראש האג"
למדיניות רפואית בהר"י ,אודי קנטור ,מסר כי הקמת מאגר מידע מרכזי תאפשר לנהל בסיס נתוני
שאותו אפשר יהיה לעבד ,לחקור ולהפיק ממנו לקחי לצור מת המלצות .לדעתו המאגר לא יוכל
להתנהל בלעדית על ידי המשרד אלא על ידי גו" לא תלוי ,ובו חברי נציגי גורמי שוני במערכת
הבריאות .הר"י השיבה בדצמבר  2011כי למשרד אי יכולת או משאבי לעקוב אחר כל האירועי
החריגי המד,וחי במוסדות ,ולכ עדי" שיעקוב אחר גורמי הבדיקה המקומיי והמלצותיה .ע
הקמת מאגר כזה ,ועל מנת לעודד שימוש בו ,יש לפעול להבטחת חסיו המידע מפני שימוש בו
בהליכי משפטיי .הר"י מסרה כי תבח יחד ע הגורמי השותפי בפורו לבטיחות הטיפול
הקמת מערכת לדיווח אנונימי על אירועי חריגי לצור ניתוח סטטיסטי על פי המלצות מבקר
המדינה.
˙Î¯ÚÓ ¯ÂˆÈÏ ˘È ‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·ÈÂ‚¯‡ ÌÈÏ˜‡ ¯ÂˆÈÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙ÂÈÂÚË ÏÚ ˙ÂÈ˘ÙÂÁ· ÁÂÂ„Ï ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÂÏÎÂÈ ‰
˘Ì˙„¯Ù‰ ÍÂ˙ Ì˙„ÈÓÏÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÊÂÎÈ¯ ˙Â·˜Ú· ˙È˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰ ¯˘Ù‡È
.ÚÂ¯È‡· ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÂˆ‰ „‚ ˙ÂÈ˙ÚÓ˘Ó ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰Ó
__________________
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בכנס העיתונות באילת בנובמבר .2010
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¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È"¯‰Â ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ ÏÚ
„˘˘Á ‡ÏÏ "Ú‚Ù˘ ËÚÓÎ" ÈÚÂ¯È‡ ÏÚÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ¯˘Ù‡È˘ ÈÓÂ‡Ï ÌÈÁÂÂÈ
Úˆ·ÈÂ ÌÈÂ˘ ÌÈÎ˙Á ÈÙ ÏÚ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ‚ÈÈ˙È ¯‚‡Ó‰ .Ì˙˘ÈÚÂ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÙÈ˘Á ÈÙÓ
ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰¯ËÓ· ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÁÈÎ˘Â ˙ÂÓ‚Ó Ï˘ ÈËÒÈËËÒ ÁÂÏÈÙ
˙ÂÂˆ ˘È‡Â ‡ÙÂ¯ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï Ì‡ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ‰Ê ¯‚‡Ó ˙ÈÈ· ˙¯‚ÒÓ· .ÌˆÈÙ‰ÏÂ
¯¯Á‡Ï ,È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ ˜¯ ÁÂÂ„Ï ‰˘¯ÂÈ ‡Ó˘ Â‡ ,Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„· ·‚‡ ,˙Â¯È˘È ÁÂÂ„Ï È‡ÂÙ
·„.ÈÓÈÂ‡ ÔÙÂ‡·Â ,˙ÈÂ˘‡¯ ‰˜È
המשרד כתב בדצמבר  2011כי במהל השני האחרונות בחנו גורמי רפואיי ומשפטיי את
האפשרות להקי רשות לאומית לבטיחות המטופל ,ומצאו כי היא אינה ישימה .מנגד הוק מער
לבטיחות הטיפול במשרד ,וע הקמתו הוחלט על הקמת פורו שייפגש פע ברבעו כדי לקד
נושאי בתחו בטיחות הטיפול ברמה הלאומית אגב שיתו" כלל הגורמי העוסקי בתחו.
נשקלת ג הצעה למערכת דיווח אנונימי למטפלי ולמטופלי.
הקמת מער ארצי לניהול סיכוני
במשרד פועלי כמה גורמי בנושא בטיחות המטופל ,המבצעי מעי ניהול סיכוני ,כל אחד
בתחומו .1 :מינהל רפואה ,המקבל דיווחי על אירועי חריגי ,מוביל תהלי של אבטחת איכות
)אקרדיטציה( בבתי חולי ,מוציא חוזרי ונהלי וקובע מדיניות וסטנדרדי לבתי חולי;  .2מינהל
טכנולוגיות ,הכולל מחלקה העוסקת ברישוי מוסדות ,ובמסגרת זו מבצעת בקרת איכות הנוגעת ל
 28נושאי בבתי חולי .3 ;92האג" לאבטחת איכות הכולל את המחלקה להערכה ולבטיחות
המטופל ,הבוחנת בי השאר פטירות ואירועי חייבי דיווח ועוסקת בהסקת מסקנות מערכתיות.4 ;93
המחלקה לייזו וביצוע מבדקי איכות באג" לאבטחת איכות המבצעת מבדקי בתחומי נבחרי
שבה רמת הסיכו והנזק האפשרי גבוהי;  .5המחלקה לחקר שירותי הרפואה;  .6נציב תלונות
הציבור.
‡˙ÂÁÈË··Â ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎÏ È‡¯Á‡‰ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ „¯˘Ó· ÔÈ
.ÏÙÂËÓ‰
··,‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË·Ï ˙Èˆ¯‡ ˙Ï‰ÈÓ ÌÈ˜‰Ï 2000 ˙˘ Ê‡Ó ‰ÒÈ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
¯„ÚÈ‰ Ï˘·Â ˙Ï‰ÈÓ‰ ‰·ÓÏ ¯˘‡· ÌÈÈÓÈÙ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ï˘· ÂÁÏˆ ‡Ï ˙ÂÂÈÒÈ‰ ÌÏÂ‡Â
˘.ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È
המשרד מסר למשרד מבקר המדינה במר 2011 #כי מאז ספטמבר  2010מתגבשת תכנית להקמת
מער ייעודי לניהול סיכוני ולבטיחות המטופל .על פי התכנית יפעל המער בתחומי האלה:
הרחבת מאגר המידע על מוקדי בעייתיי המסכני את המטופל; לימוד הכשלי והפצת המלצות
מערכתיות לגביה; הטמעת תרבות דיווח על אירועי ועל אירועי "כמעט שנפגע"; המטרה היא
שהמער יגדיל את מספר הדיווחי למשרד על אירועי חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" )שאינ
נכללי בחובת הדיווח( באמצעות פיתוח מערכות דיווח מהמטפלי ,מצוותי ניהול הסיכוני
והמטופלי בבתי החולי ובקהילה לצור למידה ,להבדיל מדיווח לצור ענישה .הדיווח יהיה
__________________
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כגו בקרת חדרי ניתוח ,חתימת רופאי על הוראות ,טופסי הקפדה על מילוי טופסי הסכמה לניתוח.
במועד הביקורת ,המחלקה להערכה ולבטיחות המטופל באג( לאבטחת איכות המטופל פעלה ע תק
אחד שחולק בי שתי רופאות.
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אנונימי .המשרד מסר כי תוכנה ייעודית לנושא נמצאת בשלבי פיתוח אחרוני ,אול מנכ"ל המשרד
טר אישר את הפעלתה.
עוד מתוכננות הפעולות האלה :הידוק שיתו" הפעולה ע אגפי המשרד וע גורמי חיצוניי כגו
ענבל וחברות ביטוח מסחריות; חיזוק שיתו" פעולה ע ארגוני עמיתי באר #ובעול; הקמת
פורו ארצי לניהול סיכוני ולבטיחות המטופל בשיתו" נציגי בתי חולי וקופות חולי ,הר"י,
ענבל וגורמי נוספי להצפת אירועי ודיוני משותפי .באוגוסט  2011מונתה מנהלת המער .
È¯Á‡ ,Í¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï „¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡Â ‰ÓÊÈ‰ ˙‡ Á·˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙‡ ¯ÂˆÈÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÂÁÏˆ ‡Ï 2000 ˙˘ Ê‡Ó ‡˘Â‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÂÈÒÈ ‰ÓÎ
˙¯ÈˆÈÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÔÂˆ¯Ó ÁÂÂÈ„ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ ÌÈ‡˙‰
.ÈÂÈ˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Ô˙ÓÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï ÒÈÒ·Î Ú„È È¯‚‡Ó

הפורו הישראלי לבטיחות הטיפול
הפורו הישראלי לבטיחות הטיפול )להל  הפורו( הוא קואליציה וולונטרית שמשתתפי בה כלל
הארגוני הפועלי במערכת הבריאות בישראל ,לרבות המשרד )ה כמאסדר וה כבעלי של בתי
חולי( ,קופות החולי ,צה"ל ,הר"י ,ענבל והסוכנות .הפורו יוצר תשתית לשיתו" ידע בי
המוסדות השוני במערכת הבריאות שבמסגרתו מתגבשי פתרונות בנושא בטיחות הטיפול.
הפורו עור פע בשנה "כנס בטיחות הטיפול" באשקלו )בשנת  2011נער הכנס הרביעי(.
במהל השנה פועלות בפורו ועדות משנה המטפלות במגוו נושאי של בטיחות הטיפול ובמענה
על הסוגיות המופנות לפורו .ועדות המשנה אחראיות לגיבוש מדיניות משותפת בתחו שיפור
בטיחות הטיפול ,לעידוד למידה והכשרה בתחו ,לשיתו" מידע שנצבר בקרב הארגוני החברי
בפורו ולבניית סטנדרדי מחייבי ליישו בארגוני .הפורו אמור לשמש גו" מקצועי
אובייקטיבי המסייע ומייע #לכל גור כיצד להתמודד ע פניות ציבור בנושא בטיחות הטיפול .כמו
כ הוא עוסק בגיבוש הגדרות ,תכני ונוהלי עבודה מקצועיי אחידי במערכת הבריאות.
ואול אי בפעולתו של הפורו כדי להפחית מאחריותו וממחויבותו של המשרד כמאסדר בגיבוש
מדיניות ממלכתית ובקידו תחו ניהול הסיכוני ובטיחות הטיפול .כמו כ הוא אינו פוטר את
המשרד מפיקוח על פעולת ניהול סיכוני במוסדות הבריאות.
ÌÂ¯ÂÙ· ¯ÊÚÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Èˆ¯‡‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.ÏÂÙÈË· ˙ÂÁÈË·Â ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È ‡˘Â· ıÈÏÓÓÂ ıÚÈÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÛÂ‚Î

ביצוע תחקירי והקמת ועדות בדיקה
·ÌÈÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯È˜Á˙ ÚÂˆÈ
סעי"  21לחוק זכויות החולה יוצר מנגנו המאפשר ה למטופל וה למוסד הרפואי לדעת מה אירע
למטופל בעת הטיפול הרפואי על ידי הקמת ועדת בדיקה לנסיבות האירוע ,במטרה להגיע לחקר
האמת כ שאפשר יהיה להפיק לקחי ,לתק ליקויי ולבחו את הצור בהלי משמעתי או אחר.
כדי לטייב את המידע הנאס" על האירוע החריג וכדי שלא יאבד מידע חיוני ,שמורה חשיבות רבה
לפיתוח מיומנות של צוותי במוסדות הרפואיי לבצע תחקירי מיד לאחר ההתרחשות .התחקירי
הנערכי סמו לאירוע ה חסרי תחלי" מבחינת העיתוי ,הרלוונטיות ,הנגישות למידע וייחודיות
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המידע העולה מה .94כמו כ יש ללמוד על הכשלי המערכתיי ,ההנדסיי ,האנושיי והטכניי
שהביאו להתרחשות האירוע .ועדות בדיקה המוקמות במשרד במסגרת תפקידו של נציב תלונות
הציבור )כפי שיפורט בהרחבה בהמש ( בוחנות את האירועי אחרי שחול" זמ רב מהתרחשות
האירוע.
ÌÈ¯È˜Á˙ Úˆ·Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· ,ÌÏÂ‡Â
„ÚÂÓÓ ÔÓÊ ‰ÓÎ ÍÂ˙· ,¯È˜Á˙ Úˆ·Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ Ú·˜ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‚È¯Á ÚÂ¯È‡Ï ÍÂÓÒ
„¯„ËÒ ˘·Â‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Í¯„ ÂÊÈ‡·Â ÂÚˆ·Ï ˘È ˙Â˘Á¯˙‰
‡‰Î¯„‰ Ô˙Ó ÂÏ˜˘È ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ .ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ¯Â˜Á˙ÏÂ ÁÂÂÈ„Ï „ÈÁ
.ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ¯Â˜Á˙ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡· ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ˙Â˜ÏÁÓ È˘‡Ï
המשרד השיב בדצמבר  2011כי החוזר המתגבש שעוסק ביחידות ניהול הסיכוני בבתי חולי יקבע
ג את אופ ביצוע תחקירי בעקבות אירועי חריגי.
ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ËÂÚÈÓ
סעי"  21בחוק זכויות החולה מסדיר את הקמת של ועדות לבדיקת אירוע חריג שהתרחש במוסד
הרפואי לרבות בחינת קיומה של רשלנות רפואית .מטרות ועדת הבדיקה ה :להגיע לחקר האמת;
להפיק לקחי; לתק את הליקויי; לאתר את האחראי ולבדוק את הצור בהלי משמעתי או
אחר .הסעי" קובע כי ממצאי הוועדה גלויי ויש למסר לחולה .פרוטוקול הוועדה לעומת זאת
נהנה מחיסיו יחסי ,אול בית המשפט יכול להורות על מסירתו לחולה בנסיבות מסוימות ,כאשר
הצור בגילוי לש עשיית הצדק הוא בעל משקל רב יותר מאשר הצור להימנע מגילויו .ואכ
במקרי רבי מחליטי בתי המשפט כי עשיית הצדק מחייבת ג את חשיפת הפרוטוקולי לחולה.
˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˜ÒÓ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Â ‰ÏÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙ÙÈ˘ÁÓ ˘˘Á‰
,˙ÈÓÈÙ‰ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰ÏÂÁÏ ‰Â·‚ ÌÂÏ˘˙· È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰
˜ÈÒ‰ÏÂ ÚÂ¯È‡Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· È„·ÂÚÓ ÏÏÎ Í¯„· ˙·Î¯ÂÓ‰
ÌÈÈÈÚ „Â‚È ¯ˆÂÈ ‰Ê È˘Â˜ .ÔÈ˜ÈÊ· „ÒÂÓ‰ ·ÂÈÁ ÏÚÂ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ÍÈÏ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙Â˜ÒÓ
.‰Ê ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ˜ÂÓ‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ· ‰·ÂÓ
נוכח היעדר חיסיו על דוחות ועדות בדיקה ולנוכח האפשרות לחשו" פרוטוקולי ודוחות של
הוועדות ,חוששי כאמור הצוותי הרפואיי והמוסדות לחשו" ולתעד את פרטי האירוע שגר
לנזק .הרופאי חוששי מפגיעה בשמ הטוב שעלולה להיגר מהסרת החיסיו ומחשיפת המידע,
ושבעקבותיה ה עלולי לעמוד לדי משמעתי או להיתבע במסגרת תביעה אזרחית לפיצויי .ג
המוסדות הרפואיי עלולי להינזק מחשיפת פרטי האירוע בגי הפגיעה במוניטי המוסד והעלאת
פרמיית הביטוח עקב עלייה בתביעות .חששות אלו עלולי לגרו למוסדות להמעיט בהקמת ועדות
בדיקה ובביצוע תחקירי .כ ייפגעו תהליכי הלימוד ,הפקת הלקחי והסקת המסקנות אגב הסבת
נזק להתפתחות הרפואה בישראל.
··ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ıÈÙ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· Ú·˜ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
.‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ˜ ÏÚ Â‡ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ,„¯˘Ó‰ Ï"ÎÓ ÏÚ ‰·ÂÁ
__________________
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משרד מבקר המדינה בדק את מספר ועדות הבדיקה שהוקמו על פי סעי"  21לחוק זכויות החולה
בשני ) 20102008במש שלוש שני( בבתי החולי הכלליי הממשלתיי ,ולהל הממצאי:
לא הוקמו ועדות בדיקה כלל במרכז הרפואי תל אביב ,בשיבא ,בוולפסו בחולו ובברזילי
באשקלו; הוקמה ועדת בדיקה אחת במרכז רפואי רבי  בלינסו של הכללית בפתח תקווה
ובפוריה בטבריה; הוקמו שתי ועדות בדיקה בבית החולי נהרייה ובזיו בצפת; הוקמו שלוש ועדות
בדיקה במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה; הוקמו ארבע ועדות בדיקה במרכז רפואי רמב" בחיפה;
הוקמו כחמש ועדות בדיקה באס" הרופא בצריפי; בבני ציו בחיפה הוקמו תשע ועדות בדיקה.
בתי חולי שוני מסרו כי מתבצעי בה תחקירי פנימיי סמו למועד האירוע .המרכז הרפואי
תל אביב מסר כי מתקיימי בו כדבר שבשגרה תחקירי פנימיי לצור הפקת לקחי ומסקנות
מערכתיות ,לרבות יצירת נהלי חדשי ,הדרכות והשתלמויות .שיתו" הפעולה וחשיפת האמת על
ידי מטפלי במסגרת תחקיר ה רבי ומשיגי את המטרה של פעילות ניהול סיכוני חופשית.
לעומת זאת ,פעילות ניהול סיכוני על ידי "ועדת בדיקה" נתפסת כאיו על המטפלי ועלולה
להפחית את מידת שיתו" הפעולה בחשיפת האמת .מקרי שבה נגרמו למטופלי פגיעות קשות
מופני למשרד להקמת ועדת בדיקה.
ÈÙ ÏÚ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï Ì˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂËÚÈÓ ÌÈÏÂÁ È˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
ÌÈ˜‰Ï ˘È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ Ì‰Ó ‰¯„Ò‡ ÔÈ‡Â ˙Â¯È‰· ÔÈ‡ ÈÎÂ ‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁÏ 21 ÛÈÚÒ
.‰Ê ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ‰„ÚÂ
במדינות רבות בארצות הברית נחקקו חוקי המקני חיסיו לפעילות של ועדות בדיקה פנימיות
בבתי חולי .א" שוועדות אלה פועלות בארצות הברית מכוח חובה חוקית או כתנאי וכדרישה
לאבטחת איכות ,המדינות השונות מצאו לנכו לחוקק חוקי המקני חיסיו לפעילות ועדות
הבדיקה על מנת להבטיח פעולה יעילה שלה .המחוקק האמריקני העדי" את האינטרס של פתיחות
וכנות בהליכי הבדיקה של הוועדות במחיר של הגבלת חולי להשיג מידע שיסייע בידיה בהגשת
תביעות.95
Â‡¯) ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯˜· ˙Â„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÈ¯˜ÂÁ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ
„¯˘Ó È„È ÏÚ ‡Ï‡ „ÒÂÓ‰ ÍÂ˙· ÚˆÂ·˙ ‡Ï ‰¯È˜Á‰ ÈÎ ÌÈÙÈ„ÚÓ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ;(ÔÏ‰Ï
˙‡Ê ÌÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂÂÏ˙‰ ·Èˆ È„È ÏÚ ˙ÂÓ˙Ó‰ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â‡È¯·‰
‰„·ÂÚ ÚÂ¯È‡‰ ˙Â˘Á¯˙‰ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ˙ÂÂÏ˙‰ ·Èˆ È„È ÏÚ ˙ÂÓ˜ÂÓ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ
˙ÂÎÈ‡ ˙Ú‚Ù ÍÎÂ ,˙ÂÈÂ„Ú Ë˜ÏÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰˘˜Ó‰
.‰¯È˜Á‰
מנכ"ל המשרד כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2011כי לאחרונה סיכ המשרד קריטריוני
למקרי שבה מחויב המוסד הרפואי להקי ועדת בדיקה .עד כה הופעל הנוהל בתו המשרד
לתקופת ניסיו בלבד לצור הסקת מסקנות לפני הפצתו לכלל המוסדות הרפואיי .כמו כ כתב
המשרד כי כל עוד יישאר המצב המשפטי על כנו המאפשר חשיפת הדיווחי בדיוני משפטיי,
יימש הקושי לחקור אירועי חריגי ואירועי "כמעט שנפגע" במסגרת ועדות בדיקה.
בית החולי נהרייה השיב כי אכ מוקמות ועדות בדיקה מעטות מאחר שה חשופות למטופל
ולמשפחתו .נוכח היעדר החיסיו על פעולת ,יש להותיר את ההחלטה א להקי ועדת בדיקה בידי
מנהל המוסד ולא לקבוע לכ כללי על ידי המשרד.
__________________
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ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓ‰ ˙ÂÎÈ‡‰Â ‰¯˜·‰ ˙Â„ÚÂ ËÂÚÈÓ
סעי"  22לחוק זכויות החולה מסדיר הקמת ועדות בקרה ואיכות לצור הערכת הטיפול הרפואי
ושיפורו .הוועדות מוקמות לבחינה חדפעמית של אירועי רוחביי במרכז רפואי ולא לבחינת
אירוע מסוי .כ למשל ועדה לבחינה של נפילת חולי במהל אשפוז .לעתי מדובר ג בוועדות
הפועלות בדר קבע ושיש לה השלכות על ניהול סיכוני ,כמו ועדה לבדיקת זיהומי בבתי חולי.
סעי"  22מקנה חיסיו מלא לתוכ הדיוני שהתקיימו ולפרוטוקול הישיבות .ע זאת ,א ועדת
בקרה ואיכות דנה ג באירוע פרטני של חולה במסגרת הבדיקה הכוללת שלה ,היא עלולה להיחשב
כוועדת בדיקה על פי סעי"  21לחוק ולא תיהנה מחיסיו .96על פי סעי" ) 22ה( הממצאי
העובדתיי שקבעה ועדת הבקרה והאיכות ,הנוגעי למצבו של מטופל ,יתועדו ברשומה הרפואית.
באשר לסעי"  22לחוק זכויות החולה קבעה ועדת שפני #כי הסעי" המסדיר את פעילות של ועדות
בקרה ואיכות נועד לחול על כל ההליכי שמטרותיה הערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכות
שירותי הבריאות ,ללא תלות בשאלה מה היה הזרז להליכי  הא חקירת אירוע מסוי או תהליכי
שוטפי של בקרת איכות.
משרד מבקר המדינה בדק את מספר ועדות הבקרה והאיכות שהוקמו על פי סעי"  22לחוק זכויות
החולה בשני ) 20102008במש שלוש שני( בבתי החולי הממשלתיי הכלליי ,ולהל
הממצאי:
לא הוקמו ועדות בקרה ואיכות במרכז הרפואי תל אביב ,בשיבא ,באס" הרופא בצריפי ,בבני ציו
בחיפה ,במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ובזיו בצפת; ועדת בקרה ואיכות אחת הוקמה בוולפסו
בחולו; שתי ועדות בקרה ואיכות הוקמו בפוריה בטבריה; שלוש ועדות בקרה ואיכות הוקמו בבית
החולי נהרייה; תשע ועדות בקרה ואיכות הוקמו בברזילי באשקלו; לש השוואה ,במרכז הרפואי
רבי  בלינסו בפתח תקווה הוקמו  47ועדות בקרה ואיכות.
‰¯˜· ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï Ì˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂËÚÈÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ .‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁÏ 22 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÎÈ‡Â
Ï˘ Â˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘·Â ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Î¯Ú‰· ÌÈˆÓ‡Ó È„ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÌÈ‡ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÎÈ‡‰Â ‰¯˜·‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˘Â„ÈÁ .È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰
.‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË·‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ„È˜Ï ÈÁ¯Î‰
ענבל כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי אי לקשור בי מספר ועדות הבקרה והאיכות
המוקמות בבתי החולי לבי הערכת ההשקעה בפעילות המוסד לשיפור איכות הטיפול הרפואי,
מפני שקיימת פעילות נוספת ,כגו ימי עיו וועדות קבועות המוקמות בבתי החולי בנושאי שוני
)זיהומי ,אלימות וכו'( .המרכז רפואי תל אביב כתב בנובמבר  2011כי פעילות לשיפור איכות
הטיפול הרפואי מתבצעת במגוו נרחב של אמצעי ,כגו :סדנאות לשיפור מיומנויות תחקיר אירוע
חריג; בדיקת תחומי מסוכני לצור הפחתת סיכוני והגברת הבטיחות .עוד כתב כי מצוקת
המשאבי וכוח האד אינה מאפשרת הקצאה ייעודית של רופאי לוועדות בקרה ואיכות.
רמב" כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2011כי הוא קיי כ 80דיוני במתכונת של ועדות
בקרה ואיכות ,כאשר בכל דיו נידונו ארבעה עד שבעה אירועי חריגי .לדברי בית החולי
מתכונת זו של דיוני במקרי חריגי ,במסגרת ועדת בקרה ואיכות ,אפשרה קיו דיו גלוי וחשיפת
הפרטי ללא חשש מהסרת החיסיו.
__________________
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נציגי הר"י מסרו למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2011כי ועדות הבקרה והאיכות שפעלו בעבר
בקביעות בבתי החולי )ועדות תמותה ,תחלואה ,זיהומי וכו'( נהגו לקיי את דיוניה על בסיס
אירועי פרטניי מזוהי .לדעת היועצי המשפטיי של הר"י ,בתנאי אלו כיו דיוני הוועדות
אינ עומדי בהגדרת "ועדת בקרה ואיכות" ,ולכ הדיוני אינ חסויי .בעקבות זאת התרחשה
נסיגה של ממש בפעילות ועדות אלה עד כדי הפסקת .הפסקת פעילות הוועדות או צמצומה פגעו
אנושות בזרימת מידע שוט" בנושא איכות הטיפול לצור הכנסת שינויי ושיפורי .יתרה מכ ,
לעתי בלתי אפשרי לקיי דיוני במסגרת ועדות בקרה ואיכות בלי לדו במקרי ספציפיי או
שאיכות הדיוני נפגעת )כגו ועדות תמותה( .בהמש מצאו חלק מוועדות אלה פתרונות יצירתיי
כדי לקיי פעילות בקרה ואיכות שתתאי להגדרה ולאילוצי .הדרישות המופנות לבתי החולי
לקיי דיוני באירועי חריגי בוועדות בדיקה או בוועדות בקרה ואיכות ה בבחינת "מכשול בפני
עיוור" .לדברי נציגי הר"י אי זה המצב הרצוי לפעילותה של מערכת בטיחות שצריכה להיות
מבוססת על חקירה דינמית של אירועי חריגי ועל הפקת לקחי.
ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ˙Â¯È˜Á‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯˜· ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙˜È„·Ï ,21 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ È„È ÏÚ ˜„·È‰Ï
ÌÈÚÂ¯È‡· ÔÂÈ„ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ˙ÂÂÎÏ „Â‚È· ÔÂÈÒÈÁ ‰˜ÈÚÓ ,˜ÂÁÏ 22
Ô¯ÙÒÓÓ ÔÎ ÂÓÎ .Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ÔÂÈÒÈÁ‰ ˙‡ ÔÎÒÓ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯˜· ˙Â„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‚È¯Á
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÁÈË· ˙ÈÁ·Ó ‰‚È‡„Ó ‰‚ÈÒ ‰ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘· ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÍÂÓ‰
.ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ˙ÂÎÈ‡‰Â ‰¯˜·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÏÂÚÙ· Ô‰Â ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÏÂÚÙ· Ô‰
ÈÙ ÏÚ ‰˜È„· ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ˘È ÌÈ‚·˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ¯˘‡· ˙Â¯È‰·‰-È‡Â ˙ÂÓÈÓÚ‰
,22 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯˜· ˙„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ„Ï ˘È Ì‰·˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ¯˘‡·Â 21 ÛÈÚÒ
„¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ‡˘Â‰ ˙¯‰·‰ ˙‡ ˙ÂÎÈ¯ˆÓ
‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÔÂÈÒÈÁ‰ ¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÔÂ„Ï ÌÈËÙ˘Ó‰
ÌÈÈ˜‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘‰˘ ÌÂ˘Ó ,˙ÂÎÈ‡‰Â ‰¯˜·‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ Ì‚ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ·Â
.ÌÈÏÂÁ‰ ÈÈÁ ˙Ïˆ‰ Ì˘Ï ˘˜·˙Ó

סקרי ניהול סיכוני בקופות החולי ובבתי החולי
על פי שיטות מתקדמות של ממשל תאגידי 97ראוי כי גופי יבצעו סקרי ניהול סיכוני כחלק חשוב
מפעילות העסקית תו כדי מיפוי התהליכי ובידוד התהליכי שבה קיי סיכו וטיפול בה.
חלק חשוב מעקרונות הממשל התאגידי מתייחס לחיזוק הבקרה והביקורת הפנימית ,וחשוב לא
פחות  לאיתור סיכוני ,להערכת ,לניהול ולעמידה על הסתברות .לאחר מכ יש לקבל החלטות
אילו סיכוני יש לנטרל .הביקורת הפנימית אמורה לכלול בתכנית העבודה בקרה על יישו הלי
ניהול סיכוני תקי ,כל זאת כדי שההנהלה והגופי האחראיי יוכלו להצהיר במידה רבה של
ביטחו כי קיי מידע נאמ על מצבו של הגו" ועל אופ התנהלותו .משרד מבקר המדינה בח א
נערכי סקרי ניהול סיכוני במוסדות רפואיי ובקופות החולי ככלי לניהול סיכוני ולמניעת
אירועי חריגי.

__________________
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"ממשל תאגידי" הוא ש כולל לנורמות לפיקוח ולבקרה בתאגיד המבטיחות כי הוא יתנהל כיאות
ובשקיפות .ראו דוח מיוחד של מבקר המדינה  דוחות ביקורת על קופות חולי בנושא ,ÏÂ‰È ‰ ˙Â„ÒÂÓ
) ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰נובמבר  ,(2010עמ' .200
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ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È È¯˜Ò
"הסכמי הייצוב" 98של קופות החולי לשני  20102008מחייבי אות לבצע סקר ניהול סיכוני
הכולל מיפוי הסיכוני על פי קטגוריות שונות ,תו כדי מת ציוני על פי שקלול רכיבי שוני.
הסיכוני הנבדקי עלולי בחלק להוביל לתקלות רפואיות )כגו זיהו ,איתקינות מכשירי
רפואיי( .המשרד מסר כי ג בהסכמי הייצוב לשני  20132011תופיע דרישה דומה .תקנות
ביטוח בריאות ממלכתי )פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולי( ,התשס"ו 2006מחייבות את
הקופות לצר" לדוחותיה הכספיי הרבעוניי את דוח מועצת הקופה ,שעליו לכלול בי היתר
סיכו של גורמי הסיכו בקופה לפי טיב ולדרג בקטגוריות על פי השפעת לדעת ההנהלה על
פעילות הקופה ועל פי תוצאותיה.
נמצא כי הקופות העבירו את סקרי ניהול סיכוני במהל  2011למשרד ,אול הנתוני שהועברו
רבי ומורכבי ודורשי מומחיות מיוחדת כדי לנתח.
··ÈÎ¯„ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ,ÌÈ¯˜Ò‰ ˙‡ ÁÚÙÏ ÏÂÎÈ˘ Ì¯Â‚ ÔÈ‡ „¯˘Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
.‡˘Â· ‰ÁÓ˙Ó‰ „È˜Ù˙ ÏÚ· ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· Í¯Âˆ ˘È ÔÎÏÂ ,Ì‰È˙Â·˜Ú· ˙ÂÈÂˆ¯ ‰ÏÂÚÙ
במהל הביקורת מינה המשרד רואה חשבו חיצוני שבח את הסקרי שהגישו הכללית ,מכבי
ולאומית ושהגיש למשרד את ממצאיו .על פי הממצאי בכל אחת מהקופות בוצע תהלי שונה,
מטרת הסקר הייתה שונה וכ ג שיטות הניתוח והצגת הנתוני .לפיכ איאפשר להשוות מסקנות
משותפות .רואה החשבו ממלי #לבחו מול הקופות את הסוגיות האלה :תהליכי קבלת ההחלטות
שהובילו להזמנת הסקר; הא התקיי דיו בסקר ובמשמעויותיו; כיצד נערכה הקופה להשתמש
במסקנות הסקר והמלצותיו והא נגזרה תכנית עבודה שנתית ליישו תוצאותיו .בסיו הביקורת,
בינואר  ,2012הוציא המשרד חוזר המסדיר את חובת ביצוע סקר ניהול סיכוני בקופות.
˘¯„È˙ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È ¯˜Ò Ï˘ ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡ ËÈÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂ·˜Ï ;˙È˙˘ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙Ï ÔÓÂ˘ÈÈÂ ÂÈ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó·Â ¯˜Ò· ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ ÔÂÁ·Ï ,Úˆ·Ï ‰ÙÂ˜‰
˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· Ì˙Â‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈÁÓ ÌÈÏÏÎ
ÏÂ‰È È¯˜Ò Úˆ·Ï Ô˙·ÂÁ ˙‡ Ì‚ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÂ˜˙· ÏÂÏÎÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ;ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙˙ÁÙ‰Ï
ÌÈÂÎÈÒ‰ È¯˜Ò ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ¯˜Ò‰ ÈÚˆ·Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;·ÂˆÈÈ‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÛÒÂ ,ÌÈÂÎÈÒ
˙Â¯·˙Ò‰‰˘ ÌÈÂÎÈÒ‰ È·‚Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Ï ˙ÂÈÁ‰ Ô˙Ó È„Î ÍÂ˙ ˙ÈÚÂˆÈ· ÌÈÏ‰Ó ˙ÈˆÓ˙Î
.¯ÂÓÁ ‰È‰È ,Ì‰È˙Â·˜Ú· ˘Á¯˙È Ì‡ ,˜Ê‰˘Â ‰‰Â·‚ Ì˙Â˘Á¯˙‰Ï
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È È¯˜Ò
בתי חולי בהיות גופי עסקיי גדולי המנהלי פעילות בהיקפי של מיליארדי שקלי בשנה
חשופי לסיכוני רבי :כלכליי ,בטיחותיי ,רפואיי ומשפטיי .יש אפוא חשיבות רבה לאומד
סיכוני אלה ולנקיטת פעולות לניהול ולצמצומ.
ואול בביקורת עלה כי ככלל בתי חולי אינ מחויבי בביצוע סקר לניהול סיכוני וכי אי הנחיה
של המשרד בנושא .יצוי כי ענבל מבצעת סקרי סיכוני נקודתיי בבתי חולי ממשלתיי בהתא
לסיכו המוער של בית החולי והמחלקות בו.
__________________
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הסכמי שחותמות קופות החולי ע משרד הבריאות וע משרד האוצר ,ובה מפורטת התכנית
לייצובה הכלכלי של הקופה וזאת כתנאי לקבלת כספי תמיכה.
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Â˙ÈÈÁ‰Ï ‰ÓÂ„· ÌÈÏÂÁ È˙·Ï Ì‚ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È È¯˜Ò ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙Ú‚Â‰

תהלי האקרדיטציה אבטחת איכות לבתי חולי באמצעות ארגו JCI
הכללית החלה בהלי אבטחת איכות )אקרדיטציה( לבתי החולי שבבעלותה באמצעות ארגו
 ,99Joint Commission International - JCIובשנת  2010החל המשרד בהלי זה לבתי החולי
הממשלתיי .עמידה בתו האיכות מעודדת בי השאר תיירות מרפא המגדילה את הכנסות בתי
החולי .היתרו בקבלת תו האיכות הוא שיפור הבטיחות ברפואה .תהלי קבלת תו איכות נמש
שני מספר.
עד  2011כבר סיימו את התהלי וקיבלו תו איכות שישה בתי חולי של הכללית :המרכז הרפואי
כרמל בחיפה ,המרכז הרפואי רבי  בלינסו בפתח תקווה ,המרכז הרפואי קפל ברחובות ,המרכז
הרפואי העמק בעפולה ,המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
בבאר שבע .שלושת האחרוני ,שהיו הראשוני שקיבלו תו איכות ,נמצאי בשלב נוס" של חידוש
האישור .המרכז הרפואי יוספטל באילת ,המרכז הרפואי הגריאטרי בית רבקה בפתח תקווה ובית
חולי לוינשטיי מרכז לשיקו ברעננה נמצאי בעיצומו של ההלי  .חמישה בתי חולי ממשלתיי
הנמצאי באמצע ההלי ה :פוריה ,וולפסו ,מרכז רפואי תל אביב ,שיבא ואס" הרופא .המשרד
מסר כי ב 2012יחל התהלי באשר לששת בתי החולי הממשלתיי האחרי .ג חמישה בתי
חולי ציבוריי בבעלות פרטית במזרח ירושלי החלו בתהלי  ;100בית החולי אסותא מרכזי
רפואיי בע"מ ברמת החייל קיבל הכרה ב .2011הסתדרות מדיצינית הדסה נמצאת במועד סיו
הביקורת במשא ומת ע הארגו לקראת התחלת ההלי .
˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÁË·‡ ÈÎÈÏ‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÓÊÈ ˙‡ Á·˘Ï ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ¯˙È· ÍÈÏ‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ıÈÏÓÓÂ Ï‡¯˘È· ‰‡ÂÙ¯‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÌÈ¯È·‚Ó‰
·‡¯.ı

בטיחות בטיפול הרפואי בבתי החולי
ברפואה המודרנית של המאה העשרי ואחת חלה התקדמות ניכרת ביכולת אבחו המחלות ,הטיפול
בה וריפויָ .ע התפתחות מערכת הטיפול הרפואי ,עלתה מאוד המורכבות הטכנולוגית של
המערכת ושל סביבת העבודה .לדברי ד"ר יואל דונחי ודניאל גופר ,101במערכת שבה יש רופאי
ואחיות בעלי ידע ומיומנות רבי וטכנולוגיה מתקדמת ,יש ג מספר רב של תקלות וטעויות
רפואיות שרוב ניתנות למניעה .התופעה מכונה "הפרדוקס הרפואי" .לדבריה ,בכל טיפול רפואי
נבנה במהירות בסיס מידע הגדל והול  ,בי היתר בשל רבגוניותו של הצוות הרפואי המשתת"
בטיפול הרפואי .עובדה זו הופכת כל תהלי טיפולי למעי "מירו #שליחי" שבמהלכו כל העברת
מטופל חייבת להיות מל,וה בהעברת אחריות ובהעברת מידע ראויה.
__________________

 99ארגו אמריקני המעניק תו איכות בינלאומי בלמעלה מ 80מדינות בעול ובמאות בתי חולי.
מוק ַסד ,אוגוסטה ויקטוריה ,ס גוז(' ,ס ג'ו לעניי ויולדות הסהר האדו ,במימו של ארגו
 100הדסה ַ
העזרה האמריקני הבינלאומי .U.S. AID
 101יואל דונחי ודניאל גופר ,È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· ˙ÂÁÈË·Â ˘Â‡ ˙Ò„‰ :‰ÏÂÁ‰ ˙ËÈÓ ·È·Ò ,ירושלי:
כרטא.2011 ,
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בטיחות רפואית היא תחו הכולל הנדסת אנוש )אגרונומיה( ובוח את אופ תפקודו של הפרט
בסביבת העבודה לנוכח מגבלותיו הקוגניטיביות והאילוצי במערכת רפואית מורכבת .הנחת
המוצא בתחו זה היא שחלק ניכר מהכשלי הרפואיי ומהטעויות הרפואיות נגרמי מכשלי
מערכתיי אנושיי או טכניי ,מעומסי עבודה ,מהדרישה לקבל החלטות מהירות וכ מתנאי
סביבתיי המכשילי את עבודת הרופא עקב מגבלות החשיבה והזיכרו האנושי .להבדיל ממערכות
אחרות ,מחיר הטעויות הרפואיות עלול להיות כבד מאוד .הדגש בתחו זה הוא איתור הכשלי
המערכתיי לפני קרות האירוע והפקת לקחי מה לאחר התרחשותו.
כפי שמסר ד"ר דונחי למשרד מבקר המדינה במהל הביקורת ,נושאי עיקריי שבה עוסקי
מרכזי רפואיי בתחו זה ה :מחשוב מת תרופות כדי למנוע טעויות כגו מת תרופות סותרות;
נקיטת אמצעי למניעת טעויות במת ד; תדרו בנוכחות הצוות המנתח והחולה לפני ניתוח כדי
לוודא שאי טעויות מהותיות; פיתוח מערכות לדיווח על טעויות רפואיות; פיתוח מערכות לדיווח
על "כמעט טעויות" או על קשיי העלולי לגרו לכשלי ,מתו גישה מניעתית; שיפור טפסי
וגיליונות רפואיי והפיכת לידידותיי למשתמש במטרה לשפר את רמת התיעוד הרפואי ואת
התקשורת בי רופאי ,אחיות וחולי ;102שיפור נוהלי העברת משמרות בבתי חולי בהתא
לספרות העולמית.
ואול ,הביקורת העלתה כי מנהלי הסיכוני במוסדות הרפואיי עוסקי כאמור לרוב בריכוז המידע
לגבי האירועי שהתרחשו ובתיעודו .כלומר פעילות מתמקדת בצמצו הנזק העלול להיגר
למוסד עקב תביעה עתידית )ניהול סיכוני משפטי( מול מבטחי האחריות המקצועית של המוסד.
ענבל ,המבצעת את ניהול הסיכוני הארצי המקצועי והמשפטי של בתי החולי הממשלתיי,
מקיימת מאז שנת  2002סדנאות והרצאות רפואיותמשפטיות .103ענבל לוקחת חלק פעיל בארגו
כינוסי מקצועיי בתחו איכות ובטיחות ברפואה וא" מרבה להשתת" בה .ע זאת ,נמצא
שפעילותה של מחלקת ניהול הסיכוני של ענבל מתמקדת בהיבט המשפטי.
È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂ„È˜ ˙‡ ˘È‚„‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
)˙ÏÂ‰ÈÏ Èˆ¯‡‰ Í¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯‡˘‰ ÔÈ· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È .(‰ÚÈÓ‰ ÌÂÁ
.˙Èˆ¯‡ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰·Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È· ˜ÂÒÈÚ‰ „ˆ· ˙‡ÊÂ ,ÌÈÂÎÈÒ

הוראת בטיחות ברפואה באקדמיה
נוכח החשיבות של הקניית ידע בנושא בטיחות ברפואה כאמצעי למניעת כשלי וטעויות ,משרד
מבקר המדינה בח את ההכשרה בנושא המועברת לסטודנטי לרפואה בפקולטות לרפואה השונות
במוסדות האקדמיי באר ,#ולהל הממצאי:
מהפקולטה לרפואה בטכניו נמסר ביולי  2011כי אי קורס פרטני להוראת בטיחות רפואית ולמניעת
תקלות ברפואה ,א ניתני כמה קורסי המתייחסי לנושא .בנובמבר  2011לאחר קבלת טיוטת
דוח הביקורת מסר הטכניו כי בדק את רשימת הנושאי המומלצי להוראה בפקולטות לרפואה על
פי ארגו הבריאות העולמי ) .104(WHOבעקבות זאת הטכניו מגבש קורס חובה בהתא להמלצות
הללו בהיק" של  12שעות כנדרש להוראה מלאה של הנושא בנושא בטיחות החולה והימנעות
__________________

 102לדוגמה ברמב" שינו את כרטיס המעקב לטיפולי קרינה המערבי עשרות אנשי צוות ומידע רב על
אודות החולה והטיפול בו.
 103כ למשל סדנה לפענוח מוניטור עוברי למיילדות ולרופאי; סדנה לטיפול במצבי קיצו במיילדות כגו
פרע כתפיי ,רעלת היריו ודימו לאחר לידה; סדנה לצוותי מרכזי לרפואה דחופה.
WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools, 2009 104
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מטעויות .הקורס ייועד ללימודי שנה רביעית בשאיפה ליישמו כבר בשנת הלימודי התשע"ג
)אוקטובר   2012יוני .(2013
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב מסרה כי נבחרה לתכנית חלו #כאחד מ 11בתי ספר
בעול לבדיקת הטמעת תכניות בטיחות הטיפול המנוהלת על ידי ארגו הבריאות העולמי וכי
התכנית כבר נלמדת במוסד.
הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בגוריו בנגב כתבה למשרד מבקר המדינה באפריל
 2011כי ניתנות כמה הרצאות בנושא .בעקבות הביקורת בנובמבר  2011מסרה אוניברסיטה זו כי
תבח את היק" ההוראה בעניי בטיחות החולה וכיצד נית לשפרה.
אוניברסיטת בראיל ,שאליה מסונ" בית הספר לרפואה בצפת שנפתח בשנת הלימודי התשע"ב
)אוקטובר   2011יוני  ,(2012כתבה כי הוראת בטיחות ברפואה תוכננה בהתא לסילבוס
הבינלאומי של ארגו הבריאות העולמי ותשולב בקורסי השוני.
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלי והסתדרות מדיצינית הדסה בירושלי כתב
כי יש מקו למסד קורס ייחודי בהוראת בטיחות קלינית שהחל כבר בשנת תשע"ב לתלמידי שנה
חמישית.
בשנת  2010/11התקיי קורס הכשרה למנהלי סיכוני במערכת הבריאות בשיתו" אוניברסיטת ב
גוריו ,הר"י ,הכללית והפורו לבטיחות הטיפול ,105שמסגרתו הוכשרו  37רופאי ואחיות לתפקיד
מנהלי סיכוני .מחזור נוס" הכולל  38משתתפי נפתח בנובמבר .2011
ÌÂÁ˙‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ÈÎ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏÂ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ,‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ‰·¯‰ ˙Â Â˘‰Â
.ÔÓ˘ÈÈÏ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË· ‡˘Â · ÌÏÂÚ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
המועצה להשכלה גבוהה השיבה בנובמבר  2011כי תסייע בהבטחת יישו המלצות מבקר המדינה
על ידי המוסדות שבאחריותה .הר"י השיבה כי המועצה המדעית שלה 106תבח את תכניות
הלימודי הנתונות בפיקוחה כדי להבטיח שתינת התייחסות הולמת לבטיחות ברפואה במגוו
מסלולי הלימוד המיועדי לרופאי.

__________________

 105מטרת הפורו לבטיחות הטיפול לקד פעילויות בתחו ניהול סיכוני ובטיחות הטיפול .חברי בו
נציגי כלל השותפי במערכת הבריאות ומבטחי האחריות המקצועית.
 106המועצה המדעית של הר"י מוסמכת לקבוע את תוכני ההכשרה המקצועיי של רופאי לרבות מתמחי
לאחר סיו לימודיה האקדמיי וע כניסת לעבודה; המוסדות להשכלה גבוהה מוסמכי לקבוע את
תוכני הלימוד הנלמדי בה במהל הלימודי האקדמיי.
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הטיפול המשמעתי במשרד הבריאות:
נציב תלונות הציבור והליכי הקובלנה המשמעתית

107

אחד מתפקידיו של משרד הבריאות הוא טיפול בעברות משמעת ורשלנות של בעלי מקצוע רפואי.
"נציב תלונות הציבור למקצועות רפואיי" 108במשרד הבריאות מקבל פניות ותלונות על חשש
ממקרי רשלנות רפואית ובודק אות .הפניות מתקבלות מהציבור ,ממוסדות רפואיי ,מתביעות
המוגשות לבתי המשפט ומהנהלת המשרד .הנציב מחליט בעזרת צוות יועצי המורכב מרופאי
בכירי מתחומי שוני העובדי במשרד הבריאות לפעול באחת הדרכי האלה) :א( לקבוע כי
המקרה אינו מצדיק בירור; )ב( לקבל את תגובת הצוות הרפואי המעורב על ידי פנייה למוסד
הרפואי; )ג( לערו! שימוע לאיש הצוות הרפואי מול חלק מצוות היועצי הנ"ל; )ד( להקי
ועדת בדיקה ללימוד וחקירת האירוע.109
א מוקמת ועדת בדיקה ממנה הנציב עור! די של המשרד וכ שני רופאי בתחומי הרפואה
הרלוונטיי למקרה .הוועדה מזמינה לעדות את הגורמי שהיו מעורבי באירוע ,בודקת את עובדות
המקרה ומציגה קביעות עובדתיות באשר לנסיבותיו .ועדת הבדיקה ממליצה לנציב לקבוע א
הייתה רשלנות המצדיקה הגשת קובלנה משמעתית .הנציב מצר" את המלצתו לדוח ועדת הבדיקה
א הייתה לדעתו רשלנות הדורשת הגשת קובלנה משמעתית ומעביר את הדברי להכרעת מנכ"ל
המשרד .א מחליט המנכ"ל להגיש קובלנה ,התיק עובר לתובעת המשרד .כאשר מדובר בתלונה על
אחות שאינה מערבת רופאי ,האחות הראשית במשרד מבררת את עובדות המקרה ומחליטה א
להמלי #למנכ"ל המשרד על הגשת קובלנה משמעתית.
בדיו בקובלנה בבית הדי למשמעת של משרד הבריאות יושבי חברי ועדת המשמעת ,המורכבת
מנציגי ממשרד הבריאות ,ממשרד המשפטי ,מהר"י ומעורכי די מהלשכה המשפטית במשרד.
חברי הוועדה שומעי את טיעוני הצדדי ,בוחני את חומר הראיות ומספקי תשתית עובדתית
לקבלת החלטה .המלצות ועדת המשמעת עוברות להחלטת השופט ,110שאליו הואצלו סמכויות שר
הבריאות ,לקבלת החלטה בקובלנה בהתא לפקודת הרופאי ]נוסח חדש[ התשל"ז & .1976
השופט מוסמ! לזכות את הרופא ,לתת לו עונש של נזיפה ,להתרות בו ,להתלות את רישיונו עד
חמש שני או לבטל את רישיונו כליל.
נמצא כי בשנת  2009הוגשו  1,009תלונות לנציב תלונות הציבור ,ועל בסיס הוקמו  22ועדות
בדיקה ) (2%ונערכו  75שימועי ) ;(7.5%בשנת  2010הוגשו  1,047תלונות ועל בסיס הוקמו 41
ועדות בדיקה ) (4%ונערכו  116שימועי ) ;(11%במחצית הראשונה של שנת  2011הוגשו 734
תלונות ,ועל בסיס הוקמו  24ועדות בדיקה ) (3.2%ונערכו  35שימועי ).(4.7%
ÏÚÂ ,˙ÂÂÏ˙ 2,790 ·ÈˆÏ ÂÚÈ‚‰ (ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘ Í˘Ó) 2011 ˙ÈˆÁÓ „ÚÂ 2009 ¯‡ÂÈÓ
·64 Â˘‚Â‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â·˜Ú· .(3.1%) ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ 87 ‰ÈÓ ‡Â‰ ÔÒÈÒ
˜.(˙ÂÂÏ˙‰Ó 2%) ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÚÓ˘ÓÏ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ˙ÂÏ·Â
המשרד ונציב התלונות כתבו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי ועדות הבדיקה נותנות מענה
לרוב האירועי החריגי המדווחי על ידי מוסדות רפואיי .במקרי שבה מוגשת תלונה
__________________

107
108
109
110

הנושא נדו בכנסת בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות בפברואר  ;2004כ נער תחקיר בנושא ועדות
בדיקה במשרד הבריאות על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביוני .2004
המקצועות הרפואיי שבאחריות נציב התלונות  רופאי ,אחיות ואופטומטריסטי.
מכוח סעי!  21לחוק זכויות החולה.
השופט בדימוס ורדי זיילר שכיה בתפקיד הוחל! בשופט בדימוס ,תתאלו! )מיל'( אמנו סטרשנוב.

משרד הבריאות

273

למשטרה הנציב מנוע מלחקור; שיעור הקובלנות שהוגשו מתו! ס! ועדות הבדיקה שמונו )(75%
מעיד על חומרת המקרי ועל ביצוע חקירה אמתית ורצינית; מרבית התלונות המוגשות אינ
מצדיקות הקמת ועדת בדיקה וכוללות ג תלונות על יחס אישי קלוקל ועל קביעת תורי .לאחר
בירור נסיבות האירוע ע הנילו ,הנציב מחליט כי הנסיבות אינ מצדיקות המש! טיפול; בחלק
מהתלונות רשאי הנציב לתת הערה או אזהרה בלי להזדקק להליכי משמעתיי; בחלק נוס"
מהתלונות מתייע #הנציב ע מומחי רפואיי עובדי המשרד ,ובחלק אחר מתייע #ע מומחי
רפואיי חיצוניי למשרד ,ומכריע באשר לטיפול בתלונה; רק בחלק קט מהמקרי ,בדר! כלל
המקרי הקשי ,מחליט הנציב להקי ועדת בדיקה.
עורכי די פרטיי המומחי בתחו הרשלנות הרפואית מסרו למשרד מבקר המדינה כי בגי חלק
גדול ממקרי הרשלנות מוגשות תביעות אזרחיות ישירות לבתי המשפט ללא תלונה לנציב התלונות
במשרד .זאת בשל המלצת עורכי הדי ללקוחותיה שלא להגיש תלונה לנציב התלונות ,עקב
חשש לאי&מיצוי ההליכי המשמעתיי נגד הרופאי הנידוני ועקב התמשכות של ההליכי.

אסדרת פעילות נציב תלונות הציבור והדיו המשמעתי במקרי חשש
לרשלנות רפואית
היעדר אסדרה בחוק של פעולות נציב תלונות הציבור
פעולת נציב התלונות אינה מוסדרת בחוק .כ! ג אי הגדרה לדרכי פעולת של ועדות הבדיקה.
נציב התלונות פועל מכוח כמה מקורות נורמטיביי) :א( על פי שיקול דעתו ולאחר התייעצות ע
רופאי מומחי ועל פי הנחיות בעל פה ממנכ"ל המשרד אשר אינ מעוגנות בנהלי; )ב( נוהל
פנימי שהוציא נציב התלונות "נוהל פעילות ועדות בדיקה המתמנות על ידי נציב תלונות הציבור"
)ללא ציו תארי!( העוסק בחברי ועדת הבדיקה ,במרַכז הוועדה ,בסודיות פעולותיה ,בדרכי
עבודתה ,בדוח הסיכו שלה ובזכויות הנבדק; )ג( חוק זכויות החולה המסדיר בסעי"  21רק את
שיטת הקמת של ועדות הבדיקה על ידי נציב התלונות; )ד( סמכות נציב התלונות לברר נסיבות של
אירוע חריג במוסד רפואי קבועה בסעיפי  29א' ) (1ו&) (3לפקודת בריאות הע.1940 ,
,ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÏ‰ ·Â ,˙Â‡¯Â‰· ,ÔÈ„· ÌÈ¯„ÒÂÓ ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ Â˘ ÌÈ˜ÏÁ
‡‰¯„‚‰ Ì‰· ÔÈ‡ ÈÎÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ˙Â¯Â˜Ó ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ
‡Â‰˘ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯˘‡· Ô‰Â ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ¯˘‡· ˙È˜ÂÁ
.‰ ÓÓ
המשרד מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי לפני שני מספר הוגשה הצעת חוק לאסדרת
הנושא אשר עברה את אישור ועדת השרי לענייני חקיקה בספטמבר  .2004לטענת המשרד ההצעה
לא קודמה ה בשל התנגדות הר"י וה מאחר שבד בבד החל משרד המשפטי בהלי! הסדרה כולל
של השיפוט המשמעתי במגוו מקצועות לרבות רפואיי .המשרד מסר בינואר  2012כי הוא הקי
צוות לגבש הצעת חוק בנושא סמכויות נציב התלונות ,תו! כדי הפרדת פעילותו מנושא הדיו
המשמעתי.
הר"י כתבה בדצמבר  2011כי ועדת הבדיקה מציגה לעיתי לנציב התלונות המלצות מקצועיות
להפקת לקחי מערכתיי יחד ע המלצות להעמיד לדי משמעתי את המעורבי בדבר .הר"י
ממליצה לעג בחקיקה את סמכויות נציב התלונות ,כדי להבטיח את עצמאותו המקצועית.
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משרד המשפטי השיב בינואר  2012כי הלי! ההסדרה הכולל של השיפוט המשמעותי לא הסתיי
אלא נמצא בבדיקה ובעיו .בכל מקרה אי הלי! זה עוסק בשלב חקירת האירועי על ידי נציב
התלונות ,באמצעות ועדות הבדיקה שהוא ממנה ולכ אי ולא היה בו כדי למנוע ממשרד הבריאות
לקד חקיקה בנושא נציב התלונות וועדות הבדיקה.
ÌÈ„Ú ÔÂÓÈÊÏ ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡ÏÚ ¯ÂÚ¯ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÚÂ·˜ÏÂ ;˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙÏ È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ¯È„Ò‰Ï ;ÌÈÁÓÂÓ Â
.‰ Ï·Â˜ ˙˘‚‰ ¯·„· Â‡ ‰˜È„· ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰ ¯·„· ·Èˆ ‰ ˙ËÏÁ‰

חשש לניגוד ענייני מוסדי מובנה בתפקיד משרד הבריאות בעת קביעת רשלנות של
רופאי בבתי חולי ממשלתיי
המשרד ,במסגרת ועדות הבדיקה 3ועדות המשמעת ,קובע קיומה של רשלנות ג בענייניה של
רופאי עובדי בתי החולי הממשלתיי .קביעה של נציב התלונות בשאלת קיומה של רשלנות רופאי
המועסקי בבתי חולי ממשלתיי עלולה להטיל על המשרד את האחריות בתביעות אזרחיות כספיות
המוגשות בגי אות אירועי .דבר זה עלול ליצור חשש לניגוד ענייני מוסדי ,שכ מצד אחד המשרד
קובע את הרשלנות ומצד אחר עלול הפיצוי בגי רשלנות זו להיות משול מתקציבו.
סוגיית ניגוד הענייני המוסדי עלתה בדיו בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
בפברואר  2004אול לא התקבלו החלטות בנושא .מנהל האג" לביקורת פני של המשרד ,מר אריה
פז ,כתב למנכ"ל משרד הבריאות בספטמבר  2011כי כבר בשנת  1983טע כי "על מנת לא לפגוע
באמו הציבור על מידת האובייקטיביות של החקירות שעור! משרד הבריאות בעניינ ]של רופאי
עובדי המדינה[ ,ראוי להעביר את הנושא למשרד המשפטי ,כדוגמת חקירות שנעשות על
שוטרי ...עמדתי היא כפי שביטאתי אותה במשרד ,שצרי! לפעול להוצאת חקירות על רופאי
מקורת הגג של משרד הבריאות למשרד המשפטי".
מנהל האג" לביקורת פני של המשרד מסר למשרד מבקר המדינה את היתרונות שבהוצאת פעילות
נציב התלונות וועדות הבדיקה שהוא ממנה וכ את הטיפול המשמעתי ברופאי & מאחריות משרד
הבריאות :ביטול כפיפות נציב התלונות לשר הבריאות והעברת האחריות לשר אחר דוגמת שר
המשפטי עשויי למנוע הפעלת לח #על מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות להימנע מהליכי
משמעת ומתוצאותיה; הדבר יכול להביא לביטול ניגוד הענייני המוסדי & כאמור לעיל & הקיי
בי תפקידו של משרד הבריאות כבעלי של בתי חולי לבי תפקידו כאחראי על הדיו המשמעתי;
בכלל זה & העסקת של מקבלי ההחלטות בנושא המשמעתי ,לרבות נציב התלונות והיועצי
הרפואיי במשרד אחר ולא במשרד הבריאות ,יכולה לתרו לכ! שהלי! קבלת החלטות יהיה נקי
משיקולי של נאמנות לארגו; ניתוק הקשר בי משרד הבריאות לבי הדיו המשמעתי עשוי ג לתרו
לנכונות הצוותי הרפואיי לדווח על אירועי חריגי ועל אירועי "כמעט שנפגע" למטרת קידו
בטיחות רפואית ,וכ! לפוגג את החשש כי הדיווחי יגרמו לבירור משמעתי אצל נציב התלונות.
משרד המשפטי כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי בשנת  & 2001בעקבות הצעת שר
הבריאות דאז ,מר רוני מילוא ,להעביר ה את החקירות וה את הדי המשמעתי למשרד המשפטי &
קיימו משרדי המשפטי והבריאות דיו .בדיו הציג משרד המשפטי את עמדתו כי אי מניעה
שמשרד הבריאות ימשי! לרכז את הטיפול בכל הכרו! בדי המשמעתי .אמנ החוק המסדיר את
הדי המשמעתי של רופאי לא העמיד איזוני ובלמי נכוני על מערכת הבריאות .ע זאת ,הצעות
התיקוני שהיו אז בהצעת חוק הרופאי )הליכי בדיקת תלונות ואמצעי משמעת( אמורי היו לשפר
את המנגנו המשמעתי במשרד הבריאות ולמנוע את התחלואי שמה סבלה המערכת ובי היתר
ליצור הפרדה בי הגורמי החוקרי וגורמי התביעה .לפיכ! הוחלט אז לקד את הצעת חוק
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הרופאי ,לבחו את השפעת החקיקה החדשה הצפויה על מערכת הבריאות ולתת המלצות בדבר
המהלכי הנדרשי בהמש!.
הר"י טענה בדצמבר  2011כי רק למשרד הבריאות יש היכולת המקצועית לבחו את התלונות המגיעות
לנציב ,להחליט על הקמת ועדות בדיקה ולטפל במסקנות ובהמלצות שמגישות הוועדות; לעתי ועדת
הבדיקה מציגה לנציב התלונות המלצות מקצועיות להפקת לקחי מערכתיי וכ המלצות להעמיד
לדי משמעתי את המעורבי בדבר .לפיכ! הר"י המליצה לעג בחקיקה את סמכויות נציב התלונות
וועדות הבדיקה כדי להבטיח את עצמאות המקצועית.
È„Î ÍÂ˙ ,ÌÈÏ‰ · Â‡ ‰˜È˜Á· ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‡Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÛÒÂ
˜·ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„ÒÂ‡Ó Â·˘ ÔÙÂ‡Ï ‰ÓÂ„· ,ÂÈ˙Â·ÂÁÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÚÈ
ÌÈËÙ˘Ó‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÈÎ ÚˆÂÓ ,1994-„" ˘˙‰ ,È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ÈÙ
·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÏÎ ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ ÈÁ· Â Á·È
˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÈÙÂÏÁÏÂ ,È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÔÎÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ,˙Â ÂÏ˙‰
˙ÂÚ„ÂÓ· ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ‰ÏÁ˘ ‰ÈÈÏÚ‰ ÁÎÂ Ï Ì‚ ‰·Â˘Á ÂÊ ‰ ÈÁ· .„·Ï· ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ
¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯Âˆ‰Â ˙ÂÚÈ·˙‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯Ï ¯Â·Èˆ‰
·‚.È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰Â ‰¯È˜Á‰ ÈÓ¯Â
‡‚· ·Èˆ ) ‰¯È˜Á‰ ˙Î¯ÚÓ ˘‡¯· ÈÎ ‰ ÚË‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ÚˆÂÓ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ÈÁ·‰
ËÙÂ˘ Â·˘ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ‰Ó‚Â„Î ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ ÂÊ ‰ ÚË „‚ Î ;‡ÙÂ¯ „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁ (˙ÂÏÈ·˜‰
„.ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÁÓÂÓ· ¯ÊÚ ‡Â‰˘Î ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ ˙ ÚË· ,˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÚÈ·˙· Ô
¯‡Ì È‡˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈˆÚÂÈ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ È¯·Á „È˜Ù˙Ï ¯ÂÁ·Ï ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ÈÂ
Ì‰È˙ÈÓÚ ˙‡ ÔÂ„Ï Ì˙Â„‚ ˙‰ ˙‡ Ô≈zÓ«Ï ÍÎÂ ¯Á‡ Â‡ ‰Ê È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓÏ „ÂÚ ÌÈ·ÈÂÁÓ
.ÚÂˆ˜ÓÏ

תהלי קבלת החלטה במשרד באשר להגשת קובלנה משמעתית
לאחר קבלת תגובות הצדדי לדוח ועדת הבדיקה ממלי #נציב התלונות למנכ"ל המשרד א להגיש
קובלנה משמעתית ומעביר המלצות אישיות למנכ"ל .א המנכ"ל מחליט להגיש קובלנה ,עובר
התיק לתובעת המשרד להכנת הקובלנה.
˙È˙ÚÓ˘Ó ‰ Ï·Â˜ ˙˘‚‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È·Ï˘ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â ÔÈ‡ „¯˘Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
.·Èˆ ‰ ˙ˆÏÓ‰ ¯Á‡Ï
כ! למשל למשרד מבקר המדינה הגיעה תלונה ב& 2011באשר לשינוי החלטה של המנכ"ל להעמיד
רופא לדי בעקבות המלצה של הנציב ושל ועדת הבדיקה שחקרה את המקרה במש! שני .במקרה
זה ניתנה החלטה שונה על ידי המשנה למנכ"ל ,וההחלטה הסופית הייתה אי&הגשת קובלנה.
מנכ"ל המשרד כתב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי בימי אלו הוא עמל על כתיבת נוהל
מסודר ,הכולל את שלבי ההתדיינות בי מסקנות ועדת הבדיקה ועד ההמלצה על הלי! משמעת .בי
היתר יתייחס הנוהל לשיקולי הרפואיי ,הראייתיי וג המשפטיי בהחלטה א להגיש קובלנה.
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Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ È·‚Ï ˙Â‡¯Â‰ Ì‚ Ï‰Â · ÏÂÏÎÏ ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰ ÈÎ ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘‡· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘Â ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Ì‰È˙Â ˜ÒÓÂ
ÍÂ˙ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÚÂ ·Èˆ ‰ ÌÚ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰ ÔÂ ‚ ÓÏ
.ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ‰„Ù˜‰ È„Î

התמשכות הליכי הבדיקה והליכי הקובלנה המשמעתית במשרד
הבריאות
חשוב לטפל במהירות בהליכי המשמעת ,כדי למצות את הדי ע הרופא וכדי למנוע עוגמת נפש
של הניזוק ומשפחתו מעצ התמשכות ההליכי .ככל שבירור האירוע על ידי הנציב מתבצע סמו!
למועד ההתרחשות ,כ! יכולת של המעורבי לזכור את פרטיו טובה יותר .התמשכות הטיפול
בוועדות הבדיקה פוגמת ביכולת בירור הפרטי ופוגעת באיכות החקירה .יתרה מכ! ,אחד הנושאי
החשובי בבירור נסיבות האירועי נשוא התלונות לנציב הוא הסקת מסקנות מערכתיות על ידי
המשרד .המשרד יכול להתחיל לשקול הסקת מסקנות מערכתיות רק לאחר גיבוש מסקנות ועדות
הבדיקה ,דהיינו רק כשנתיי&שלוש בממוצע לאחר הגשת התלונה .יוצא אפוא שהשיהוי במינוי
ועדת הבדיקה ובעבודתה מעכב ג את גיבוש המסקנות המערכתיות מהאירוע.
בביקורת עלה כי הזמ הממוצע החול" מרגע קבלת התלונה עד החלטת נציב התלונות על הקמת
ועדת בדיקה הוא כשישה חודשי; עד איתור חברי ועדה הבדיקה והקמתה חולפי כשישה חודשי
נוספי .פעולת ועדת הבדיקה עד גיבוש מסקנותיה אורכת כשנה&שנתיי נוספות .ס! הכול נמש!
התהלי! אצל נציב התלונות כשנתיי&שלוש.111
לאחר מכ ,גיבוש החלטת מנכ"ל המשרד על סמ! מסקנות ועדת הבדיקה והמלצת הנציב ,כולל
שימוע למעורבי אור! כשנה נוספת; בס! הכול חולפות כשלוש&ארבע שני מרגע הגשת התלונה
ועד העברת התיק לתובעת להגשת קובלנה .בהמש! עובר התיק לתובעת המשרד המגבשת את
הקובלנה ומגישה אותה למנכ"ל המשרד; ועדת המשמעת מקיימת דיוני בקובלנה בדומה להלי!
משפטי ,ובסיו מגישה את דוח ועדת המשמעת לשופט אשר מכריע בנושא.
המשרד מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי מבדיקת התיקי שנסגרו בשני  2009ו&
 2010עולה כי הזמ הממוצע של הגשת קובלנות הוא כשבעה חודשי ,ומרגע הגשת הקובלנה ועד
קבלת החלטת השופט חולפות עוד כשנתיי וחצי .כ! יוצא שמרגע העברת התיק להגשת קובלנה
ועד קבלת החלטה על ידי השופט חולפות כשלוש&ארבע שני.
˙ÂÙÏÂÁ ËÙÂ˘‰ È„È ÏÚ ‰ Ï·Â˜· ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜ „ÚÂ „¯˘Ó· ‰ ÂÏ˙‰ ˙Ï·˜ ÌÂÈÓ ÍÎÈÙÏ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .¯È·Ò Â È‡˘ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ· ¯·Â„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘-˘˘Î
˘Ï˘ ÌÈ·Ï˘‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÏ ¯˘‡· ˙ÂÈÁ ‰ ‡ÈˆÂÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
.‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰

__________________

 111בניו זילנד בשנת  2003יותר מ 90%מהחקירות בחשד לרשלנות הסתיימו בתו שנתיי,
ראו ).R. Paterson “Protecting Patients' Rights in new Zealand”, Medicine and Law (2005
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הקושי באיתור רופאי לוועדות הבדיקה והיעדר תקציב להפעלת
 .1אחת הסיבות להתמשכות ההליכי היא הקושי באיתור רופאי שישמשו כחברי ועדות
הבדיקה .נציב התלונות דיווח על חוסר שיתו" פעולה מצד רופאי לבצע את התפקיד בשל חוסר
רצונ לשבת בוועדות הדנות בעמיתיה למקצוע .כמו כ קשה לאתר רופאי ניטרליי שאי לה
היכרות קודמת ע הרופא הנדו ,בעיקר בתחומי התמחות שבה יש מעט רופאי מלכתחילה.
לוועדות הבדיקה מתמני רופאי מנוסי ובכירי הנתוני ממילא בעומסי עבודה ומקדישי זמ
רב לישיבות ,ולכ ה מתקשי לפנות זמ לעבודת הוועדה .כמו כ הרופאי המתמני לוועדות לא
הוכשרו לביצוע תחקירי.
 .2אחת הסיבות הנוספות לקשיי בעבודת ועדות הבדיקה היא היעדר תקציב לתגמול רופאי על
הזמ שה מקדישי לביצוע תפקיד זה .א" שהרופאי ממלאי תפקיד זה בהתנדבות ,הרי שה
ראויי לתגמול כלשהו תמורתו וא" להחזר נסיעות לדיוני בוועדות הבדיקה .לפיכ! קשה לבוא
לרופאי בדרישות לעמידה בלוח זמני לסיו מהיר של עבודת הוועדה .רק במר 2011 #אושר
תגמול בס!  2,300ש"ח למומחה יוע #יחיד לנציב.
המשרד השיב בדצמבר  2011כי אכ קשה לגייס רופאי מנוסי ובכירי לוועדות כאשר אי
למשרד תקציב לשל על השתתפות; המשרד החליט על הסדרת תקציב ליועצי שישמשו כחברי
ועדות בדיקה.
 .3סיבה נוספת לקשיי היא זימונ של הרופאי חברי ועדות בדיקה להעיד בבית המשפט
במסגרת תביעות הנזיקי שהוגשו בעקבות האירוע הנבדק .עדות כזו כרוכה בניסיונות מצד התובע
לערער את אמינותו ואת מהימנות המסקנות שהגיש הרופא לנציב התלונות .אי&הנעימות והקושי
הנובעי ממעמד כזה מובני מאליה וברי כי ה מפחיתי עוד יותר את נכונות של הרופאי
להתנדבות זו.
ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ÏÂÓ‚˙Ï ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Úˆ‰ ıÂÓÈ‡ ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â Â¯˙Ù ÏÂ˜˘Ï ÚˆÂÓ ÔÈÙÂÏÈÁÏ .‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ·˘ÂÈ‰
Â˘¯Ù˘ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÂÙ˙˙˘È Â· ¯˘‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÔÂÂ‚Ó· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÚÂ·˜ ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ·Èˆ ‰
ÌÈ¯˜Ó· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Â ˙ ‡Ï Í‡ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙· Â˘ÓÈ˘˘Â ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ˙Â‡ÏÓ‚Ï
˘·Èˆ ‰ È„È ÏÚ Â ÓÂÊÈ Ì‰Â ÌÈ¯È˜Á˙ ÚÂˆÈ·Ï Â¯˘ÎÂÈ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ .˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ Ï
˙‡ ÏÚÈÈÏ ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ ˙ÂÂˆ ,·Èˆ ‰ È¯·„Ï .Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ‰¯˘Ó È˜ÏÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï
È¯·ÁÎ Ì˙ Â‰Î· Ô‰Â ‰˜È„· ˙„ÚÂ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ·Ï˘· Ô‰ ·Èˆ Ï ÚÂÈÒ È„È ÏÚ ÌÈÎÈÏ‰‰
˙Â·È˘È ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÔÎÂ ÌÈ ÈÓÊ ÌÈ‡ÙÂ¯ ¯Â˙È‡ Ï˘ ‰˘˜‰ ·Ï˘‰ ˙‡ ÍÂÒÁÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰ .‰„ÚÂ
‰ ˘Î ÍÂÒÁÏ ‰ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙„Â·Ú ·Èˆ ‰ ˙Î¯Ú‰Ï .dÎ˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰
˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ· ÈÂˆ¯‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .‰ Ï·Â˜‰ ˙˘‚‰Ï ˘¯„ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ
Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ‰ÏÂÁ‰
ÔÂÈÒÈÁ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯‚ÒÓ· ,‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ÔÂÈÒÁ ‡˘Â · È˙˜È˜Á ÈÂ È˘ ÍÂ¯ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È
˘˙.ÏÈÚÏ ËÂ¯ÈÙ· ‰¯‡Â

✯

62 דוח שנתי

278

,Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÍÓ˙ÒÓ‰ „È˜Ù˙‰ ˙Â·È˘Á ·˜Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‡ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÂÈ˙Â·ÂÁ Ï˘Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ˙ ÌÈÏ‰ · Â‡ ‰˜È˜Á·
‰˘Ú ¯·„‰˘ ÈÙÎ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ˙Â Ï˘¯‰ È¯˜Ó ˙˜È„·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï
ÏÂÙÈË· È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ Ú ÓÈÈ ÍÎ .(˘"ÁÓ) ÌÈ¯ËÂ˘ ˙˜È„· È·‚Ï ¯·Î
.‰Ê‰ ‡˘Â · „¯˘Ó‰
È¯˜Ó ˙˜È„· ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘¯„ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
˘‡¯Ó ‰ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ˙ ,·Èˆ ‰Â ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÏÂÎ ,‰¯Â‡ÎÏ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â Ï˘¯‰
Ï˘ ÏÂÚÈÈ ¯˘Ù‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ì‰· Â„ÓÚÈ ÈÎ ‰„Ù˜‰Â ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ Ï˘
„¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÏÂÓ‚˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á‰ ˙‡ˆ˜‰
.‰ Ï·Â˜ ˙˘‚‰Ï ¯˘‡· „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÈÓÈ Ù Ï‰Â ˙ Î‰ ÌÈÏ˘‰Ï

סיכו
הצור בהלי קבלת החלטות מעמיק וראוי
ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙·Á¯‰ ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ ÔÈ‚· ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ .1
˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÌÈ„È·ÎÓ - ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â Ï˘¯‰ ÈÁÂËÈ· ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ‰ÈÈÏÚ‰Â ‰˜ÈÒÙ‰
˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰Ï ‡ÏÈÓÓ ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÌÈÓˆÓˆÓÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚÂ
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË·È‰ ÔÂÂ‚Ó· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂ ‰ÓÎ Â˜ÒÚ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· .‰ È„Ó‰ È·˘Â˙Ï
ÏÚ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ· ˙Â·¯Ï ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙Ï
˙ÂÏÎ˙Ò‰ È„Î ÍÂ˙ ,˜ÈÓÚÓÂ È„ÂÒÈ È¯Â·Èˆ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ‰ÎÊ ‡Ï ˙‡Ê ÌÚ .‰Ï‡‰ ˙ÂÚÈ·˙‰
˙Â Ï˘¯‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ¯˘‡· ÌÈÙÈ˜ÓÂ ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰·Â ‡˘Â ‰ ÏÎ ÏÚ ‰·Á¯
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Â ÈÈ‰„ ,ÌÈ¯„Ò‡Ó‰ ÏÚ .˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÏÎ· ˙È‡ÂÙ¯‰
˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È"¯‰ ÏÚÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÔÎÂ
˙Â È„Ó· ÂÓ˘ÂÈ˘ ˙Â Â¯˙Ù‰ „ÂÓÈÏ È„Î ÍÂ˙ ,˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÚÈˆ‰˘ ˙Â Â¯˙Ù‰ Ï˘
.ı¯‡· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì˙Ó‡˙‰Â ˙Â¯Á‡
˙ÂÚÈ·˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ È·‚Ï ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÂÊÎ¯È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .2
‰ È„Ó· ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â Ï˘¯‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ Â˘·‚ÈÂ ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â Ï˘¯‰ ÔÈ‚·
.ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ï ÒÈÒ·Î

התחרות בתחו ביטוחי רשלנות הרפואית
˙Â Ï˘¯‰ ÈÁÂËÈ· ˜Â˘ ˙ ÈÁ· ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÚÂÈÒ· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏ·‚‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
.ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡Â ‡˘Â · ÏÂÙÂ ÂÓ ÌÈÈ˜ Ì‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
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משרד הבריאות

חובת ביטוח
ÁÂËÈ·· Â‡ È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ·· ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· ÌÓˆÚ ÂÁË·È ‡Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ˘ ˘˘Á‰ ÁÎÂ
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂ ÏÂ Ì Â·ÊÈÚ „‚ Â‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ „‚ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÚÈ·˙Ó ˘˘Á‰ ·˜Ú ,ÈÓˆÚ
ÏÚ ÁÂËÈ· ˙·ÂÁ ‰˜È˜Á· ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‡˘Â ·
˙Â‡Ù¯Ó ÔÂ‚Î ÌÈÓÂÁ˙ ÏÚ „ÂÁÈÈ·Â ,(ÈÓˆÚ ÁÂËÈ· Â‡ È¯ÁÒÓ ÁÂËÈ·) ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
ÏÂ˜˘Ï ÁÂËÈ·‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ .˙ÂÚÈ·˙Ï ÌÈ¯·‚ÂÓ ÌÈ ÂÎÈÒ Ô‰· ˘È˘ ,¯ÊÈÈÏÂ ‰˜ÈË˙Ò‡
.‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ÌÂÁ˙· Ú„È ÏÚ· ‰ÁÓÂÓ ÈÂ ÈÓ
„¯˘Ó ÏÚ ,ı¯‡· ‰‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙Â„ÈÓÚÏ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÁÎÂ Ï
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ï ˙ÂÈÁ ‰ ÏÏÂÎ‰ ‰ÂÂ˙Ó ¯ÂˆÈÏ ,2011 ÛÂÒÓ Ï"Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,˙Â‡È¯·‰
ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï Ô¯˜ ˙Ó˜‰Ï Í¯„‰ ˙‡ ¯È„‚È˘ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ÏÂ ÌÈÈË¯Ù‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡Â ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂËÈ·Ï ÌÈÏÏÎ Ú·˜È ,˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯Ï
.Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÈ‡˙Ó‰

ביטוחי פרקטיקה פרטית
Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù ÁÂËÈ·Ï ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ó
˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ‡˘Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÍÎÂ ÌÈ‡ÙÂ¯‰
ÈÁÂËÈ· ‡˘Â ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯
.Ì˙ÂÏÚ ÔÂÓÈÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÂ˜˘ÏÂ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙¯ÂˆÏ ÌÈ Á·Ó ˙ÚÈ·˜ ·‚‡ "˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù" ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
‰Î«Ê¿È˘ ÈÏÓÈ ÈÓ ‰¯˘Ó ¯ÂÚÈ˘ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ;‰Ê ÁÂËÈ·· ‰È‡ÙÂ¯ ˙‡ ‰Î«Ê¿˙˘
.‰ÈÓ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ‡ÙÂ¯
ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ Ú·˜˘ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á ˘ Ê‡Ó ·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ˘ ¯Á‡Ó
ÏÚ ,Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ ÏÂ ,˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ÈÁÂËÈ· ˙ÂÏÚ ˙‡ Â ÓÓÈ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰
ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ·ÏÂˆ‰ „ÂÒ·Ò‰ ‡˘Â ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ,ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ÛÂ˙È˘·Â ,Ì‰ÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÈË¯Ù ‰˜ÈË˜¯Ù·
.ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·ÏÂ ÁÂËÈ·‰ ÔÂÓÈÓ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï
ÌÈÁ˙ Ó‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÁË·Ó Ì È‡ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ ˘È
˙Â¯È˙ÂÓ‰ ,˙Â‚¯Á‰ ÌÈÓÚÙÏ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰˜ÈË˜¯Ù‰ ˙ÒÈÏÂÙ ÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓÂ ÌÓÂÁ˙·
.ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì˙Â‡ ˙„Â·ÚÏ ÈÁÂËÈ·‰ ÈÂÒÈÎ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘ÈÂ ,ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ‡ÏÏ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙‡
Ï˘ Ì˜ÏÁ ÌÂÏ˘˙Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÒÂÓ ‰ÓÎ È„È ÏÚ ÁÂËÈ· ÏÙÎ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È
¯Â·Èˆ ÏÚ ¯˙ÂÈÓ ÈÙÒÎ ÏË ÏÈËÓ‰ ·ˆÓ ,‰Ú·¯‡ ÈÙ Â‡ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ ,ÏÙÎ· ‰ÈÓ¯Ù· ÌÈ‡ÙÂ¯‰
.ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ ˘ÈÂ ,ÌÈ‡ÙÂ¯‰

מחלקות ניהול סיכוני
ÏÏÎ· ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È ˙Â˜ÏÁÓÏ „¯„ ËÒ ˘Â·È‚Ï ÏÁ‰˘ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‡ÈˆÂ‰˘ ¯ÊÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· Ô·Âˆ˜˙ÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
.˙ÂÙÂ˜· ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï ˙Â„ÈÁÈ ‡˘Â ·
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ÏÚ ÛÒÂ ,ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È È¯˜Ò Úˆ·Ï Ô˙·ÂÁ ˙‡ Ì‚ ˙ÂÙÂ˜‰ È Â ˜˙· ÏÂÏÎÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÙÂ˜‰ ˘¯„È˙ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È ¯˜Ò Ï˘ ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡ ËÈÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ;·ÂˆÈÈ‰ ÈÓÎÒ‰
¯˜Ò ÈÚˆ·Ó ÏÚ ;˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙Ï ÔÓÂ˘ÈÈÂ ÂÈ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó·Â ¯˜Ò· ÔÂÈ„ ÔÂÁ·Ï ,Úˆ·Ï
È·‚Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Ï ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó È„Î ÍÂ˙ ˙ÈÚÂˆÈ· ÌÈÏ‰ Ó ˙ÈˆÓ˙ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È
ÏÚ ;‡Â‰ Ì‚ ¯ÂÓÁ Ì‰È˙Â·˜Ú· Ì¯‚ÈÈ˘ ˜Ê ‰˘Â ‰‰Â·‚ Ì˙Â˘Á¯˙‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰
˙ÂÙÂ˜Ï ‰ÓÂ„· ÌÈÏÂÁ È˙·Ï Ì‚ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È È¯˜Ò ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰
.ÌÈÏÂÁ‰

דיווח על אירועי חריגי והסקת מסקנות מערכתיות
ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È‚ÂÒ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÂÏÁ‰ Â·˘ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ì„˜Ï È"¯‰Â „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ô˜˙Ï ˙ Ó ÏÚ ˙‡Ê .ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙Â¯ÈËÙ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„· ÌÈ·ÈÂÁÓ‰
Â È‡ ÌÈÁË·Ó‰ È„È· Â‡ ˙Â„ÒÂÓ È„È· ‡ˆÓ ˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ Ú„ÈÓ Â·˘ ·ˆÓ‰ ˙‡
.Ì˙Â˘Á¯˙‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰Ó ¯ˆ· ÍÎ ·˜ÚÂ ,„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÚÈ‚Ó
Ï· ÚÓ ˙ÂÁÈË· È‡˘Â · ˙ÂˆÏÓ‰ Ï˘Â ˙Â ˜ÒÓ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯·Ú‰ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó
ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ˙Â·˜Ú· È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ ‡ÈˆÂÓ˘ ÌÈÏ‰ Ï˘Â „¯˘ÓÏ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈÁË·Ó‰ÓÂ
‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ô˙È „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,„¯˘Ó‰Â ÌÈÏÂÁ È˙· ÔÈ· Â˘Á¯˙‰˘
ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ì˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ·
.ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ÈÓÂÁ˙· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙¯‚ÒÓÎ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÁÈË·Ï ÌÂ¯ÂÙ· ˘Ó˙˘‰Ï
ÌÈ˘ÈÁ¯˙ Ï˘ ÏÂ‚¯˙ÏÂ ‰Î¯„‰Ï ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙˘˙· ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ ÛÂ˙È˘ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÁÈË·Ï ı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÏÚÈÈÏ È„Î ÌÈÈ‡ÂÙ¯
˙Â„Â‡ ÏÚ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ· ¯È˜Á˙ ÚÂˆÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÏÈ‡ ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙Â„Â‡ ÏÚ ÛÒ‡ ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ·ÈÈËÏ È„Î .‰ÓÂ„ÎÂ ÂÚˆ·Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡
ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ˙ÂÂˆ Ï˘ ˙Â ÓÂÈÓ Á˙ÙÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰¯ÂÓ˘ ‚È¯Á‰ ÚÂ¯È‡‰
.ÚÂ¯È‡‰ ˙Â¯˜ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÌÈ¯È˜Á˙
ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈ˜Ê Ï ÂÓ¯‚Â Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ;„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ‡·ÂÓ Ì È‡ ¯˘‡ ,˙ÂÙÂ˜·Â ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ
Ì È‡ ,ÚÂ¯È‡‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÈ„ÂÒ ÈÙÈÚÒ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰
.„¯˘ÓÏ ‚È¯Á‰ ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÌÈÚ ÂÓ
¯˘Ù‡È˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ Ì„˜Ï È"¯‰Â ˙ÂÙÂ˜‰ ,ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈÁ˜Ï ıÈÙ‰ÏÂ ÌÁ˙ Ï ,"Ú‚Ù ˘ ËÚÓÎ" ÈÚÂ¯È‡ ÏÚÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ÁÂÂ„Ï
.Ì˙˘È ÚÓÂ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÙÈ˘ÁÓ ˘˘Á ‡ÏÏ

מסירת מידע מלא לחולה הנפגע
ÌÈÏÂÏÚ˘ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· ÌÈÏ˘Î ÏÚ ÌÈË¯Ù ÛÂ˘ÁÏ ‡Ï˘ „ÒÂÓÏ ˘È˘ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â¯ÓÏ
ÌÈ‡ÏÓ ÌÈË¯Ù Ï·˜Ï ‰ÏÂÁ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊ ¯Ó˘È˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˘È ,˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÚÈ·˙· „È˙Ú· Â·ÈÈÁÏ
.Â· ÚˆÂ·˘ ÏÂÙÈË‰ ÍÏ‰Ó· ÂÚ¯È‡˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ
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הקמת ועדות בדיקה
ÌÈ‡˘Â ‰ È·‚ÏÂ ‰˜È„· ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ˘È Ì È‚·˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ¯˘‡· ˙Â¯È‰·‰-È‡
.„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‡ ‰ÎÈ¯ˆÓ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯˜· ˙„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ„Ï ˘È Ì‰·˘
˘ÂÙÈÁ ‡ÏÏ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰˜È„·‰ ˘Â„ÈÁÏ ˙Âˆ¯Á · ÏÂÚÙÏ ˘È
Â¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á ÈÈÂ È˘ ÌÂÊÈÏ ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙ÂÈÚ·‰ ¯Â˜Ó ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï‡ ÌÈÓ˘‡
.˙‡Ê
,„¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ıÈ Ù˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁÏ 21 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ˜ Â‡ È‡ÂÙ¯‰ „ÒÂÓ‰

בטיחות בטיפול הרפואי
˙Ó˜‰ ˙¯‚ÒÓ· (‰ÚÈ Ó‰ ÌÂÁ˙) È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂ„È˜ ˙‡ ˘È‚„‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È · ˜ÂÒÈÚ‰ „ˆ· ,ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï Èˆ¯‡‰ Í¯ÚÓ‰
‰¯ËÓ· ˘Ó˙˘ÓÏ ÌÈÈ˙Â„È„ÈÏ Ì˙ÎÈÙ‰Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙Â ÂÈÏÈ‚Â ÌÈÒÙË ¯ÂÙÈ˘ ,‰Ó‚Â„Î .˙Èˆ¯‡
Ï˘ Â˙·ÂÁ .ÌÈÏÂÁÂ ˙ÂÈÁ‡ ,ÌÈ‡ÙÂ¯ ÔÈ· ˙¯Â˘˜˙‰ ˙‡Â È‡ÂÙ¯‰ „ÂÚÈ˙‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï
ÔÎÂ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÁÈË· ÌÂÁ˙· ˙È˙ÎÏÓÓ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ,¯„Ò‡ÓÎ Â„È˜Ù˙· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
Ï˘ ÌÈÏÚ·Î ÂÚ·ÂÎ· .‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙Â‡È¯·‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ Ì„˜Ï
ÏÂ‰È ÌÂÁ˙ ˙‡ ÊÎ¯˙˘ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È ˙„ÈÁÈ ÏÈÚÙ‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ ÌÈÏÂÁ È˙·
.ÂÈÏÚ Á˜Ù˙Â ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ ÂÎÈÒ‰
˙‡ È"¯‰ Ï˘ ˙ÈÚ„Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚÂ „¯˘Ó‰ ÌÚ ÔÂÁ·Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ
˙ÂÈ Î˙· ÔÓ˘ÈÈÏ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰‡ÂÙ¯· ˙ÂÁÈË· ‡˘Â · ÌÏÂÚ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙
.ı¯‡· ÌÈÈÓ„˜‡‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

 נציב תלונות הציבור והליכי הקובלנה:הטיפול המשמעתי במשרד הבריאות
המשמעתית
˙ÚÈ·˜ È„Î ÍÂ˙ ÌÈÏ‰ · Â‡ ‰˜È˜Á· ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‡ ˙‡ Ì„˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÏÂ˜˘Ï ;ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘ ‡ÏÏ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÎ ÂÏ ˜È Ú‰Ï È„Î ÂÈ˙Â·ÂÁÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ
·Èˆ ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ÚÂ·˜Ï ;ÌÈÁÓÂÓ Â‡ ÌÈ„Ú ÔÂÓÈÊÏ ·Èˆ ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰ ˙‡
˙„ÚÂ ˙Ó˜‰ ¯·„· ·Èˆ ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ˙ÂÎÊ ÚÂ·˜Ï ;ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÁÓÂÓÏ ÌÂÏ˘˙ ˙Â·¯Ï
˙Â Ï˘¯Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ· ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ‰ÈÈÏÚ‰ ÁÎÂ Ï ;‰ Ï·Â˜ ˙˘‚‰ Â‡ ‰˜È„·
‰¯È˜Á‰ ÈÓ¯Â‚· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙ Ó ÏÚÂ ˙ÂÚÈ·˙‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ÁÎÂ Ï ,˙È‡ÂÙ¯
˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ - ‰¯Â‡ÎÏ ˙È‡ÂÙ¯ ˙Â Ï˘¯ Ï˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰Â
·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÏÎ ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÌÈËÙ˘Ó‰Â
·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜¯ ÂÏ ¯È·Ú‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÔÎÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ,˙Â ÂÏ˙‰
.‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ ˙Â ÂÏ˙‰
‰ËÏÁ‰· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ,ÏÁ‰ Â˙ Î‰·˘ Ï‰Â ‰ ˙·È˙Î ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÔÎ .‰ Ï·Â˜‰ ˙˘‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ú¯ÎÂ˙˘ È ÙÏ „¯˘Ó· ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰ Ï·Â˜ ˘È‚‰Ï
„¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰ ÔÂ ‚ ÓÏ ¯˘‡· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
.ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÚÂ ˙Â ÂÏ˙‰ ·Èˆ ÌÚ

62 דוח שנתי

282

˙Â·¯Ï ,‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÌÈ·Ï˘‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .·Èˆ ‰Â ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â ˜ÒÓÂ ˙ÂËÏÁ‰ Ô˙Ó È·Ï˘
˙‡ ÏÚÈÈÏ ,ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯Â˙È‡ ·Ï˘ ˙‡ ÍÂÒÁÏ ÈÂ˘Ú˘ ,˙ÂÚÂˆ˜Ó ÔÂÂ‚Ó· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ ÚÂ·˜
.ÔÎ˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘È
Ú¯Ï Â‡ ·ÂËÏ ·ˆÚÏ Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯-˙ÂÈÏÎÏÎ-˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÏÚÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ
˙Â ÈÈ„˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÌÊ·Ê·Ï ÌÂ˜Ó· ‰‡ÂÙ¯‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï ,‰‡ÂÙ¯‰ È Ù ˙‡
ÏÚ .˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰Â ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ ˙ Â‚˙Ó‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ ˙ÈËÙ˘Ó
ÏÂÏÎÓ· ˜ÓÂÚÏ ÔÂ„Ï - ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó - ÌÈ¯„Ò‡Ó‰
˙Ó‚Ó Í˘ÓÈ˙ ‡˘Â · ‰ˆÓÓÂ È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈË ‡ÏÏ .‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â ‰
.ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰· ÏÂ„È‚‰

