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  משרד הבריאות

  

  

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע   פ

 ,במשרד הכלכלה ,במשרד החינוך ,קופות החוליםארבע ב ,במשרד הבריאות
נבדקו  בצה"ל ובמשטרת ישראל ,בכמה רשויות מקומיות ,במשרד הפנים

סוגיית .  ב1נושאים הנוגעים למניעת סרטן העור, איתורו והטיפול בחולים בו:   
הצללה במוסדות חינוך, במרחב הציבורי, בברכות שחייה, ה נבדקוהמניעה 

בכל סדרה של משרד הבריאות אהפיקוח והפעולות גני משחקים; בחופים וב
תכשירי הגנה מקרינת השמש; סימון לבוש בעל מקדמי למכוני שיזוף וכן ל הנוגע

הפעולות של קופות החולים .  בסוגיית האיתור נבדקו 2.   הגנה מפני השמש
ופרסום בדיקות סקר לאוכלוסייה בסיכון; איסוף ביצוע  -סרטן העור  לאיתור

איתור של המניעה ווהמערכתיות; - מידע בנושא לשם קבלת החלטות כללשל 
בסוגיית הטיפול  . 3  סרטן העור בקרב חיילי צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. 

ביצוע בדיקות הדמיה מיותרות; הטיפול הייעודי במלנומה בשלבים  נבדקו
הפיקוח של משרד הבריאות על ניסויים קליניים לטיפול בחולי והמתקדמים; 

 סרטן העור. 

יפו וירושלים -במשרד הבריאות, בקופות החולים, בצה"ל ובעיריות תל אביב
נבדקו סוגיות הנוגעות למערך החיסונים במדינה. בכלל זה נבדקו שיעור הילדים 

יין הורים שאינם מחסנים את המקבלים את חיסוני השגרה; פעולות המשרד בענ
ילדיהם; חיסון עובדי מערכת הבריאות; הכללת חיסון נגד נגיף הפפילומה 

) בסל הבריאות; פעילות המשרד הנוגעת לחיסוני מבוגרים; HPVהאנושי (
 רשומות רפואיות ממוחשבות של חיסונים; העברת מידע בין הגופים המבצעים

בפעולת מערכת הבריאות בתחום זה; חיסונים; הגברת השקיפות והגמישות 
התפרצות מחלות הדורשות התערבות מידית ויישום חוק ביטוח נפגעי חיסון 

  ).1989-(התש"ן

נבדקו  יפו וירושלים- בעיריות תל אביבובמשרד הבריאות, בקופות החולים 
השירות למשפחות . בכלל זה נבדקו למערך תחנות טיפת חלבסוגיות הנוגעות 

אדם בתחנות; מערכות המחשוב בהן; שיתוף הפעולה בין המטופלות; כוח ה
קופות החולים בתחום זה; עדכון התפקיד של התחנות בידי המשרד; והצעות 

  בנוגע לארגון מחודש במערך התחנות. 

נבדקו מערכות המידע בכלל זה בדק מחשוב מערך החיסונים. נבמשרד הבריאות 
החיסונים; מערכת מערך ב ניהול הפרויקטים של מחשו ;בתחום מתן חיסונים

"רחל"י"; מערכת "בריאות התלמיד"; מערכת "מחשבה בריאה"; הקמת מאגר 
בדיקות השלמה שיתוף מידע ארצי לגבי חיסונים. ונחליאלי;  -חיסונים מידע על 

  .יפו-נעשו בכל קופות החולים ובעיריית תל אביב
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ם החלטות נקטו ליישונאילו פעולות נבדק  במשרד הבריאות ובמשרד האוצר
הגריאטרי הממשלתי בראשון  מרכזה בנוגע לסגירת 2004-ומ 2003-מממשלה 

  .סגירתו במשך כעשר שנים-לציון והתוצאות הכספיות של אי

במשרד הבריאות, בקופות החולים, בצה"ל ובמגן דוד אדום (מד"א) נבדקה 
היערכות מערכת הבריאות לעתות חירום. בכלל זה נבדקו החובה החוקית, 

ות והאחריות למתן שירותי בריאות בעתות חירום; אספקת שירותי הסמכ
רפואה לאוכלוסייה בעורף; הטיפול בנפגעי חרדה; ניטור איכות מי השתייה; 
מלאי התרופות לשימוש הקהילה; מיגון הצוותים הרפואיים וחדרי המצב. 

  נבדקו גם סוגיות בהיערכות מערכת האשפוז ומד"א לעתות חירום.

  


