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הקצאת מכשירי שיקו וניידות לנכי
תקציר
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ) 1994להל החוק( ,כל תושב זכאי
לשירותי בריאות על פי "סל שירותי בריאות" כמפורט בחוק .כיו האחריות למת סל
המשרד( ובי קופות החולי  .בי
השירותי מפוצלת בי משרד הבריאות )להל
היתר ,הוטלה על המשרד האחריות לאספקת ולמימונ של מכשירי שיקו וניידות
לנכי מלידה ולתושבי שנעשו נכי עקב מחלות .למכשירי אלו תרומה מכרעת
לאיכות חייו של הנכה ולעצמאותו ,וה משפיעי ג על תוחלת חייו.
בשנת  2007טיפל המשרד באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות והלשכות הנפתיות
) 17אתרי ברחבי האר&( 1בכ  29,000פניות לאספקת מכשירי שיקו וניידות:
היחידה הארצית( טיפלה
היחידה הארצית למכשירי שיקו שבמשרד )להל
בכ  18,000פניות וסיפקה כ  13,000מכשירי שיקו וניידות או נתנה החזר כספי עבור
רכישת ; לשכות הבריאות טיפלו באספקת של כ  11,250מכשירי שיקו באמצעות
המכו על ש דיויד לואיס שבתל השומר )להל
מכו לואיס .(2בשנת  2007היו
הוצאות המשרד על מכשירי שיקו וניידות  68.7מיליו ש"ח :כ  35.3מיליו ש"ח
הועברו ליחידה הארצית ,וכ  33.4מיליו ש"ח הועברו למכו לואיס.

פעולות הביקורת
בחודשי מרס אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי -קבלת ההחלטות
ועבודת המטה באשר לשיטת ההקצאה של מכשירי שיקו וניידות לנכי  .נבדקו
סוגיות אחדות בתחו סדרי ההקצאה של מכשירי השיקו והניידות ובכלל זה טיפול
המשרד בהקצאת לנכי ; איכות המידע שאוספי הגופי הנוגעי בדבר לגבי מספר
הנכי וסוג נכות והשפעתו על תכנו הצרכי ; סדרי קביעת התקציב והתכנו ארו-
הטווח בתחו זה; התקשרות המשרד ע גופי חיצוניי בתחו זה ובכלל מכו
לואיס ופיקוח המשרד עליה ; פעילות ועדות הערר וועדות החריגי הפועלות במשרד.
הבדיקה נעשתה במשרד ,בקופות החולי  ,באג .השיקו של משרד הביטחו ,
במשרד האוצר ובמכו לואיס.

__________________

1
2

למשרד הבריאות שבע לשכות בריאות מחוזיות ועשר לשכות נפתיות הפזורות באר  ,ותפקיד  ,בי
השאר ,הוא לטפל בבקשות נכי להשתתפות במימו מכשירי שיקו וניידות.
מכו לואיס הוק כחברה לתועלת הציבור וכמלכ"ר בשנת  1974בסיועו של מר דיויד לואיס מאנגליה.
מאז שנת  1983משמש המכו בעבור המשרד ספק חיצוני של שירותי בתחומי הארגו  ,ההדרכה,
הפיקוח ,המעקב והביצוע בכל הנוגע לטיפול המשרד באספקת מכשירי  ,נעליי רפואיות מיוחדות
ותותבות לקטועי גפיי ולנכי שנכות קבועה.
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עיקרי הממצאי
הליקויי העיקריי במצב הקיי
 .1פ י צ ו ל ה א ח ר י ו ת ב י ה מ ש ר ד ל ק ו פ ו ת ה ח ו ל י  :כיו משתת
המשרד במימו מכשירי שיקו וניידות ובפועל ג מספק כמה מה  .קופות החולי
עוסקות בבדיקת הנכי ובאפיו הצור שלה במכשירי השיקו והניידות .לנכה אי
כתובת אחת לפנייה לש קבלת שירות רפואי כולל ,ולקופת החולי אי אחריות
כוללת לשיקו הנכה :הנכה מקבל מקופת החולי את הטיפול הרפואי במחלותיו ,את
ההמלצה למכשיר ואת טופס ההתחייבות לבדיקת רופא 3לש התאמת מכשיר שיקו
כמו תותבת או מכשיר הליכה ,ואילו התאמת המכשיר ואספקתו מבוצעות בידי
המשרד .נוס על כ  ,פיצול זה גור לחוסר יעילות בשל פעילות בתשתיות כפולות
ולמתח בי ספקי השירותי כשלקופות החולי אי אחריות תקציבית אבל יש סמכות
מקצועית להנחות את ספק השירותי .
 . 2פ ר י ס ה ג א ו ג ר פ י ת מ צ ו מ צ מ ת  :המשרד מעניק שירות ב  17אתרי
בלבד ברחבי האר! ,ואילו לקופות החולי פריסה ארצית רחבה יותר של סניפי
ומוקדי שירות שיכולי לטפל בהקצאת מכשירי שיקו וניידות לנכי .
 . 3ה י ע ד ר מ נ ג נ ו ש ל ע ד כ ו ה ת ק צ י ב  :שלא כמו התקציב לשירותי
הבריאות הכלולי בתוספת השנייה לחוק ,4המתעדכ על פי מנגנו עדכו רצי
שמותא  ,בי היתר ,לעליית מדד יוקר הבריאות ,לשינויי הטכנולוגיי ולגידול
הדמוגרפי ,התקציב למכשירי השיקו אינו מתעדכ על פי מנגנו שכזה ,ועדכונו
מותנה בהליכי מינהלתיי הנעשי על פי חוק יסודות התקציב .לפיכ כאשר
תקציב המשרד המיועד להשתתפות במימו מכשירי שיקו וניידות נגמר לפני תו
השנה ,נכי אינ מקבלי מכשירי עד סו אותה השנה או עד שמתקבלת תוספת
תקציב .העיכוב עלול לפגוע בשיקומ ולגרו לנזק כספי הנובע מעלות ימי אשפוז
בתקופת ההמתנה למכשיר והוא יוצר ג סב ניהולי וסבל אנושי.
 . 4ח ו פ ש ב ח י ר ה  :החוק מאפשר לכל מבוטח לבחור את קופת החולי שתספק
לו שירות ,אול בכל הנוגע למכשירי השיקו והניידות הנכה אינו יכול לבחור את
ספק השירות.
 . 5ה מ ש ר ד כ ר ג ו ל ט ו ר ו ס פ ק ש י ר ו ת י  :על פי תפיסות הרווחות בעול
המערבי ,המשרד הממשלתי הוא רגולטור ,מפקח ,קובע מדיניות ומפקח על ביצועה,
ואילו גורמי מקצועיי ייעודיי אמורי להוציא את המדיניות לפועל ,דהיינו להיות
ספקי  .במקרה דנ משמש המשרד ג קבל ביצוע ,ובי השאר ,מנהל מחס למכשירי
הניידות ולחלקי החילו  ,עוסק ברכש ובניהול מלאי ומפעיל מער תיקוני  .פעילויות
אלה עלולות לפגוע בתפקודו כרגולטור .ואכ  ,יוע! חיצוני ששכר המשרד לבחינת נושא
האספקה של מכשירי שיקו וניידות קבע ,בי היתר ,כי יש ליקויי ניכרי בהליכי
האספקה של מכשירי שיקו וניידות לנכי  ,וכי למשרד אי בקרה יעילה על אופ
__________________

3

4

בדיקת רופא מורשה לקביעת הצור במכשור ,הכנת מפרט למכשור ובדיקת התאמתו של המכשור לנכה
נעשות במרפאות החו של בתי החולי הציבוריי  .בנוהל של מכו לואיס נקבע ,בי היתר ,כי רופא
מורשה יהיה "רופא בכיר ,מומחה באורתופדיה ו/או בשיקו אורתופדי/נוירולוגי ,שרכש ניסיו מעשי
ועוסק בפועל בשיקו והתאמת תותבות ומכשירי לנכי קטועי גפיי ".
שירותי בריאות שאות קופות החולי מחויבות לספק למבוטחי .
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השימוש במשאבי שהוא מקצה ואי תמרי! לייעול פעילות של היחידה הארצית
ומכו לואיס.
 .6היעדר ראייה כוללת לטיפול בנכי  :כאמור ,המשרד
מ ט פ ל ב נ כ י מלידה ובתושבי שנעשו נכי עקב מחלות; משרד הביטחו מטפל
בנכי מערכת הביטחו והמשטרה; חברות הביטוח מממנות את הטיפול בנכי שנפגעו
בתאונות דרכי  ;5הביטוח הלאומי מטפל בנכי שנפגעו בפעולות איבה; וקופות
החולי מטפלות בנכי שנפגעו בתאונות עבודה.

חלופות להסדרה של נושא מכשירי השיקו
העברת האחריות לנושא מכשירי השיקו

לקופות החולי

כבר ב  1990הציגה ועדת נתניהו 6את חסרונותיו של פיצול האחריות לאספקת שירותי
בריאות בי קופות החולי למשרד הבריאות והמליצה כי קופות החולי יישאו
באחריות לאספקת כלל שירותי הבריאות ובכלל זה האחריות לנושא מכשירי השיקו
והניידות .ביטוי לאימו! תפיסה עקרונית זו אפשר שנית למצוא בנוסח החוק שנחקק
בשנת  .1994על פי הנוסח המקורי של החוק ,העברת האחריות לכל סל השירותי
לידי קופות החולי הייתה אמורה להיעשות בתו שלוש שני מיו החלת החוק.
אול בתיקו לחוק משנת  1996נקבע במפורש כי שירותי הבריאות האמורי שפורטו
בתוספת השלישית 7ימשיכו להינת על ידי משרד הבריאות .בכ הבהיר המחוקק כי
אי הוא מאמ! תפיסה זו .באוגוסט  ,2003לקראת גיבוש חוק ההסדרי במשק
המדינה לשנת  ,2004נחת הסכ בי משרד הבריאות ובי משרד האוצר ובו צוי כי
המשרד יקד עבודת מטה לקראת העברת הטיפול לאספקת מכשירי שיקו
מסוימי לקופות החולי בשנת .2004
הועלה כי ג לאחר ההסכ  ,מ  2004ועד  ,2007ובניגוד לאמור בו ,המשרד לא עשה
עבודת מטה לקראת העברת האחריות לקופות החולי כפי שסוכ  .ב  2007קיבל
המשרד מיוע! חיצוני דוח שבו נבחנה החלופה של הסדרת הנושא באמצעות קופות
החולי לצד חלופות אחרות .ואול ג אז המשרד לא הנחה את היוע! לנתח את
החלופה של אספקת מכשירי השיקו והניידות באמצעות קופות החולי ובכלל זה
לבדוק את המשמעויות הכלכליות שלה ואת תוספת התקציב הנדרשת ,א אכ היא
נדרשת .כמו כ נמצא כי המשרד לא שית את קופות החולי בעבודת המטה בעניי
זה.
מ האמור לעיל עולה כי המשרד לא פעל נמרצות לבחינת חלופת ההסדרה באמצעות
קופות החולי  ,שנקבע כי היא ראויה להסדרת התחו  ,וכי במועד סיו הביקורת,
__________________

5
6
7

תושבי שנפגעו בתאונות דרכי עד שנת  1976זכאי להשתתפות משרד הבריאות במימו אביזרי
שיקו וניידות.
ביוני  1988החליטה הממשלה להקי ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת
הבריאות בישראל .יו"ר הוועדה הייתה שופטת בית המשפט העליו שושנה נתניהו .דוח הוועדה הוגש
לשר הבריאות בשנת .1990
שירותי בריאות כמו שירותי בריאות הנפש ,שירותי הרפואה המונעת ,אשפוז חולי סיעודיי ותשושי
נפש ואספקת מכשירי שיקו וניידות & כל אלו עוגנו בתוספת השלישית לחוק ,והאחריות לאספקת
ולהשתתפות במימונ הוטלה על המשרד.
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אוגוסט  ,2008הוא טר הסדיר תחו זה באמצעות קופות החולי או באמצעות חלופה
אחרת.
בחינת חלופות נוספות
בדצמבר  2007החליט המשרד כי זכיי יספק את מרב האביזרי שמספקי המשרד
ומכו לואיס ,וכי המשרד יעסוק בפיקוח על הספק כדי לוודא כי הזכאי מקבלי את
השירות על פי הסטנדרטי שנקבעו .המשרד בחר בחלופה זו ללא בחינת חלופות
נוספות ובחינת אומדני עלויות.
אי יישו

המלצות של ועדה

בספטמבר  2006הקי המשרד ועדה לבחינת אמות המידה לאישור מכשירי שיקו
וניידות ולהטמעת בנוהלי המשרד .הוועדה גיבשה אמות מידה לאישור מכשירי
שיקו וניידות מסוימי  ,אול במועד סיו הביקורת ,כשנתיי לאחר מינוי הוועדה
וכשמונה חודשי לאחר הגשת ההמלצות ,טר דנה הנהלת המשרד בעניי זה,
וממילא לא יושמו ההמלצות.
סדרי הקצאת
הבריאות

מכשירי

שיקו

וניידות

לנכי

במשרד

 .1ב ד י ק ת ז כ א ו ת  :נכה המתקשה לממ את חלקו ברכישת המכשיר שמספק
מכו לואיס יכול לבקש מהמשרד סיוע במימו המכשיר .לשכת הבריאות המחוזית
בודקת את בקשות הנכי לפטור מהשתתפות עצמית או להקלה על סמ הכנסותיה .
הועלה כי נוס על הבדיקה של המשרד נעשית בדיקה דומה על ידי הגופי הממוני
על גביית מסי  ,ובכלל הביטוח הלאומי ,שמקיימי מבחני הכנסה למטרותיה ויש
לה מידע אמי על מצבו הכלכלי של הנכה.
בי המחוזות בנוגע להקצאת מכשירי שיקו :
 .2פ ע ר י
משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני המשרד לשני  2007 2006בנושא הקצאת
מכשירי שיקו וניידות והעלה כי יש פערי גדולי בי המחוזות בכל הנוגע לשיעורי
המכשירי שסופקו ביחס למספר תושבי המחוז ולמספר המכשירי שסופקו לכל
נכה במחוז .פערי אלה עשויי לנבוע מפגמי באיכות השירות ובזמינותו ומהיעדר
מודעות של התושבי לשירות.
 .3ס ד ר י נ י ה ו ל :נמצאו ליקויי בסדרי ניהול המלאי ובהפעלת מחס האביזרי
שבאמצעותו נות המשרד שירות לנכי  ,וכ נמצא שעובדי לשכות הבריאות המחוזיות
אישרו לממ מתקציב מכשירי השיקו והניידות טיפולי שהתקציב אינו מיועד לה .
 .4ו ע ד ו ת ח ר י ג י  :ביחידה הארצית פועלות ועדות חריגי  .נמצא כי חלק
מחברי הוועדות דני בערעורי על החלטות שה עצמ קיבלו בלשכות הבריאות,
ויש חשש שבכ נמנעת בחינה ביקורתית של ההחלטות הללו.
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הבקרה של המשרד על פעילות מכו

לואיס

מכו לואיס מתוו ומתא בי רופאי  ,נכי ובתי מלאכה לייצור מכשירי שיקו ,
ומעביר את התשלו בעבור המכשירי ממשרד הבריאות לספקי  .ההתקשרות ע
מכו לואיס פטורה ממכרז ,והדבר מחייב תפקוד תקי של המכו ובקרה על פעולותיו.
א על פי כ בשני  2007 2002לא הקפיד המשרד לבדוק את תפקוד המכו  :הוא לא
ביצע בקרה תקציבית מספקת ולא פיקח על פעולות המכו בתחו אספקת המכשירי
לנכי  ,כמו הסמכת רופאי מורשי  ,תהליכי הכללת יצרני ברשימת ספקי המכו ,
תהליכי מחיקת יצרני מרשימת ספקי המכו ופעילות ועדת החריגי של המכו .
פעילות המשרד בתחו
במכשירי שיקו וניידות

הרפואה

המונעת

לצמצו

הצור

שניי מהגורמי העיקריי לנכות נרכשת ה שב! מוחי ורגל סוכרתית ,הנובעת
מסיבוכי של מחלת הסוכרת .פעילות מניעה יזומה עשויה לצמצ את קטיעות
הרגליי  8הנובעות ממחלת הסוכרת ואת הפגיעות התפקודיות הנובעות משב! מוחי.
לפיכ ראוי היה שהמשרד יפתח תכנית פעולה כוללת להגברת המודעות לבעיות
הנובעות ממחלות אלו בקרב החולי והעוסקי ברפואה הראשונית ויבח את
האפקטיביות שלה מעת לעת .אול המשרד לא גיבש תכנית פעולה כוללת למטרה זו.
מעורבות
והניידות

ארגוני

התנדבותיי

בתחו

מכשירי

השיקו

באר! פועלי כמה ארגוני התנדבותיי המסייעי לחולי במצבי שוני  .ארגוני
אלה מספקי מכשירי שיקו וניידות למי שזקוקי לה ואינ זכאי לקבל
ממשרד הבריאות או למי שממתיני לקבלת המכשירי מהמשרד .א על פי
שארגוני אלה מספקי שירותי חשובי בהיק נרחב המשרד אינו מעורב
בפעילויותיה ואי בידיו נתוני על אופיי ועל היקפ .

סיכו והמלצות
כיו מפוצל הטיפול באספקת מכשירי שיקו וניידות לנכי בי קופות החולי
למשרד ,והמשרד הוא נות השירות העיקרי בתחו זה .לש כ הוא מפעיל ,בי
היתר ,מער טיפול ואספקה ומחס שירות תיקוני  .כל זאת א שתפקידו הוא לפקח
ולקבוע מדיניות ולא לתת שירותי  .בשנת  2003סיכ המשרד ע משרד האוצר כי
יעשה עבודת מטה ובמסגרתה תיבח העברת הטיפול בתחו זה לקופות החולי  ,א
הוא לא השלי אותה.

__________________

8

בשנת  2007בוצעו כ& 1,300ניתוחי קטיעת גפיי תחתונות כתוצאה מתאונות ומחלות שונות ובה
מחלת הסוכרת.
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על המשרד להשלי את עבודת המטה בעניי העברת האחריות לקופות החולי ולשתפ
בה .א המשרד יבקש להמשי לבחו חלופות שהועלו ,עליו לקבוע דר להשוואה בי
החלופות ולהכריע בעניי בהקד  .יש מקו שהמשרד יבח לרכז את הטיפול בכל
קבוצות הנכי  ,אשר מטופלות כיו בידי משרדי וגופי ממשלתיי רבי .
שלא כמו התקציב לשירותי הבריאות הכלולי בתוספת השנייה לחוק ,התקציב
למכשירי השיקו אינו מתעדכ על פי מנגנו המביא בחשבו  ,בי היתר ,את
השיפורי הטכנולוגיי  ,את עליית מדד יוקר הבריאות ואת הגידול הדמוגרפי ,ולכ
לעתי נגמר התקציב לפני תו השנה ומתעכבת אספקת מכשירי לנכי .
לדעת משרד מבקר המדינה ,על יסוד עקרו השוויו ועקרו השיפור הרצי של
השירות ,על משרד הבריאות ומשרד האוצר לגבש שיטה שתבטיח עדכו שוט של
הדמוגרפיי ,
וניידות על פי הצרכי
התקציב המיועד למכשירי שיקו
האפידמיולוגיי ועל פי השיפורי הטכנולוגיי  ,בדומה לשיטת עדכו התקציב לסל
השירותי שבאחריות קופות החולי .

♦
מבוא
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ) 1994להל החוק( ,כל תושב זכאי לשירותי בריאות
על פי "סל שירותי בריאות" כמפורט בחוק .בפועל ,במועד הביקורת הייתה האחריות למת סל
השירותי! מפוצלת בי משרד הבריאות )להל ג! המשרד( ובי קופות החולי! .בי היתר ,הוטלה
על המשרד האחריות להשתתפות במימו מכשירי שיקו! וניידות 9לנכי! מלידה ולתושבי! שנעשו
נכי! עקב מחלות ,והדבר עוג בתוספת השלישית לחוק .למכשירי! אלו תרומה מכרעת לאיכות חייו
של הנכה ולעצמאותו ,וה! משפיעי! ג! על תוחלת חייו.
הנכה מקבל מקופת החולי! את הטיפול הרפואי במחלותיו ,את ההמלצה למכשיר ואת טופס
ההתחייבות לבדיקת רופא 10לש! התאמת מכשיר שיקו! כמו תותבת ומכשיר הליכה ,ואילו התאמת
המכשיר ואספקתו מבוצעות בידי המשרד.
גופי! נוספי! מטפלי! בנכי! :משרד הביטחו מטפל בנכי מערכת הביטחו והמשטרה; חברות
הביטוח מממנות את הטיפול בנכי! שנפגעו בתאונות דרכי! ;11הביטוח הלאומי מטפל בנכי!
שנפגעו בפעולות איבה; וקופות החולי! מטפלות בנכי! שנפגעו בתאונות עבודה.
__________________
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לפי התוספת השלישית לחוק ,מכשירי שיקו ה  ,בי היתר ,גפיי תותבות ,גרבי גד  ,כפפה לכיסוי יד
תותבת ,אורטזות )מכשירי הליכה( ,נעליי רפואיות מיוחדות ומכשירי עזר לראייה .מכשירי הניידות
ה  ,בי היתר ,כיסאות גלגלי ידניי  ,כיסאות ממונעי  ,כיסאות שירותי  ,כיסאות טיולו ),(BUGGY
כריות מיוחדות לכיסאות גלגלי  ,הליכוני  ,זחלילי  ,אינסרטי  ,מקלות הליכה וקביי .
בדיקת רופא מורשה לש קביעת הצור במכשור ,הכנת מפרט למכשור ובדיקת התאמתו של המכשור
לנכה נעשות במרפאות החו של בתי החולי הציבוריי  .בנוהל של המכו על ש דיויד לואיס שבתל
השומר נקבע ,בי היתר ,כי רופא מורשה יהיה "רופא בכיר ,מומחה באורתופדיה ו/או בשיקו
אורתופדי/נוירולוגי ,שרכש ניסיו מעשי ועוסק בפועל בשיקו והתאמת תותבות ומכשירי לנכי
קטועי גפיי ".
תושבי שנפגעו בתאונות דרכי עד שנת  1976זכאי להשתתפות משרד הבריאות במימו אביזרי
שיקו וניידות.

משרד הבריאות
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בשנת  2007טיפל המשרד באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות והלשכות הנפתיות ) 17אתרי!
ברחבי האר(( 12בכ  29,000פניות לאספקת מכשירי שיקו! וניידות .היחידה הארצית למכשירי
שיקו! שבמשרד )להל ג! היחידה הארצית( טיפלה בכ  18,000פניות לאספקת מכשירי שיקו!
וניידות :כ  13,000מכשירי שיקו! וניידות סופקו או שנית החזר כספי עבור רכישת!; כ  200פניות
נדחו; כ  800פניות נמצאות בתהליכי בדיקה לש! אישור; לכ  4,000פוני! אושרה הבקשה אול!
ה! לא מימשו את זכאות! .כמו כ לשכות הבריאות טיפלו באספקת! של כ  11,250מכשירי שיקו!,
כמו גפיי! תותבות ,בתי גד! ,מכשירי הליכה )אורטזות( ונעליי! רפואיות מיוחדות ,באמצעות
המכו על ש! דיויד לואיס שבתל השומר )להל מכו לואיס.(13
בשנת  2007היו הוצאות משרד הבריאות על מכשירי שיקו! וניידות  68.7מיליו ש"ח :כ 35.3
מיליו ש"ח הועברו ליחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות וכ  33.4מיליו ש"ח הועברו למכו
לואיס.
בחודשי! מרס אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי -קבלת ההחלטות ועבודת המטה
באשר לשיטת ההקצאה של מכשירי שיקו! וניידות לנכי! .נבדקו סוגיות אחדות בתחו! מכשירי
השיקו! והניידות ובכלל זה טיפול המשרד בהקצאת! לנכי!; איכות המידע שאוספי! הגופי!
הנוגעי! בדבר לגבי מספר הנכי! וסוג נכות! והשפעתו על תכנו הצרכי!; את סדרי קביעת התקציב
והתכנו ארו -הטווח בתחו! זה; התקשרות המשרד ע! גופי! חיצוניי! בתחו! זה ובכלל! מכו
לואיס ופיקוח המשרד עליה!; פעילות ועדות הערר וועדות החריגי! הפועלות במשרד .הבדיקה
נעשתה בהנהלת המשרד ,ביחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות ובלשכת הבריאות המחוזית בתל
אביב .בדיקות השלמה נעשו בקופות החולי! בשירותי בריאות כללית )להל הכללית( ,במכבי
שירותי בריאות )להל מכבי( ,בקופת חולי! מאוחדת )להל מאוחדת( ובקופת חולי! לאומית
)להל לאומית( ,באג .השיקו! של משרד הביטחו  ,במשרד האוצר ובמכו לואיס .מידע נוס.
התקבל מבעלי תפקידי! במחלקות השיקו! של המרכז הרפואי "רעות" ,14בבית החולי!
"לוינשטיי " 15ובבית החולי! השיקומי במרכז הרפואי על ש! חיי! שיבא )תל השומר( וכ מארגוני
נכי!.

חסרונות המצב הקיי
משרד מבקר המדינה השווה בי סדרי ההקצאה של מכשירי שיקו! וניידות לנכי! ,המופיעי!
בתוספת השלישית לחוק לבי סדרי מת שירותי הבריאות לפי התוספת השנייה לחוק ,ומצא ליקויי!
רבי! הנוגעי! לסדרי ההקצאה של מכשירי שיקו! וניידות לנכי! ,כמפורט להל :
__________________
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14
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למשרד הבריאות שבע לשכות בריאות מחוזיות ועשר לשכות נפתיות הפזורות באר  ,ותפקיד  ,בי
השאר ,הוא לטפל בבקשות נכי להשתתפות במימו מכשירי שיקו וניידות.
מכו לואיס הוק כחברה לתועלת הציבור וכמלכ"ר בשנת  1974בסיועו של מר דיויד לואיס מאנגליה.
מאז שנת  1983פועל המכו כספק חיצוני של שירותי בעבור משרד הבריאות .על פי החלטת החשב
הכללי במשרד האוצר ,התקשרות המשרד ע מכו לואיס פטורה ממכרז ,והפטור מתחדש מדי פע
בפע בהסתמ על פניית המשרד והצגת נימוקיו .על פי חוזה ההתקשרות בי המשרד למכו לואיס,
מכו לואיס מעניק למשרד את השירותי האלה :ארגו  ,הדרכה ,פיקוח ,מעקב וביצוע בכל הנוגע
לטיפול המשרד באספקת מכשירי  ,נעליי רפואיות מיוחדות ותותבות לקטועי גפיי ולנכי שנכות
קבועה .המכו מטפל בכ* 9,500נכי מדי שנה בשנה ,ומספק לה כ* 11,250מכשירי שיקו .
מרכז רפואי "רעות" לשיקו ולמחלות ממושכות ,ממוסדות עמותת "רעות" * שירות נשי סוציאלי.
בית חולי "לוינשטיי " הוא מרכז שיקומי השיי לכללית.
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 : Ì È Ï Â Á ‰ ˙ Â Ù Â ˜ Ï „ ¯ ˘ Ó ‰ Ô È · ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰ Ï Â ˆ È Ù .1כיו! משתת .משרד
הבריאות במימו מכשירי שיקו! וניידות ובפועל ג! מספק כמה מה! .קופות החולי! עוסקות
בבדיקת הנכי! ובאפיו הצור -שלה! במכשירי השיקו! והניידות .לנכה אי כתובת אחת לפנייה
לש! קבלת שירות רפואי כולל ,ולקופת החולי! אי אחריות כוללת לשיקו! הנכה :הנכה מקבל
מקופת החולי! את הטיפול הרפואי במחלותיו ,את ההמלצה למכשיר ואת טופס ההתחייבות
לבדיקת רופא 16לש! התאמת מכשיר שיקו! כמו תותבת ומכשיר הליכה ,ואילו התאמת המכשיר
ואספקתו נעשות על ידי המשרד .נוס .על כ ,-הפיצול גור! לחוסר יעילות ,הנובע מקיומ של
פעילויות זהות בתשתיות כפולות ,ולמתח בי ספקי השירותי! ,מפני שקופות החולי! אינ אחראיות
לתקציב בתחו! זה ,אבל יש לה סמכות מקצועית להנחות את ספק השירותי! מטע! המשרד.
בפגישות של עובדי משרד מבקר המדינה ע! מומחי! בתחו! מערכת הבריאות בישראל 17הביעו
המומחי! תמימות דעי! באשר לפגיעתו של פיצול האחריות למת שירותי בריאות לנכי!
במוטיבציה של ספקי השירותי! 18לפעול במהירות ,שכ כל אחד מה! פועל בקצב משלו .במצב
כזה ייתכנו פגיעה בחולה ונזק למערכת הבריאות הציבורית .למשל ,לעתי! חולה שעבר ניתוח אינו
יכול להשתחרר מבית החולי! משו! שלא קיבל את האביזר שאמור לסייע לו להשתק! .לו זמני
התגובה היו מהירי! ומכשירי השיקו! והניידות היו מסופקי! מיד ,היו נחסכי! ימי אשפוז .כמו כ
לספקי! של מכשירי השיקו! והניידות אי אחריות כוללת לשיקו! הנכה .לדעת אות! המומחי! ,מי
שאחראי לשיקו! הכולל של החולה/הנכה ,כלומר קופות החולי! ,צרי -להיות אחראי ג! לאספקת
מכשירי השיקו! והניידות לנכי!.
 : ˙ Ó ˆ Ó Â ˆ Ó ˙ È Ù ¯ ‚ Â ‡ È ‚ ‰ Ò È ¯ Ù .2כיו! נאלצי! הנכי! לפנות לאחד מ  17האתרי!
של המשרד ברחבי האר( .למער -קופות החולי! ,לעומת זאת ,פריסה ארצית רחבה יותר .לפיכ-
טיפול כולל של קופות החולי! בנושא עשוי לשפר את נגישות! של הנכי! לגורמי! המטפלי!
בבקשותיה!.
 : · È ˆ ˜ ˙ ‰ Ô Â Î „ Ú Ï Ô Â ‚ Ó ¯ „ Ú È ‰ .3לש! מת שירותי הבריאות לאוכלוסייה ,על
פי התוספת השנייה לחוק ,קיי! מנגנו עדכו רצי .של התקציב ,המותא! ,בי היתר ,לעליית מדד
יוקר הבריאות ,לשינויי! טכנולוגיי! ולגידול הדמוגרפי .לעומת זאת בנוגע למכשירי שיקו! וניידות
אי מנגנו שכזה לעדכו התקציב ,א .שמכשירי! אלו מתאפייני! בשינויי! טכנולוגיי! תכופי!,
ועדכו התקציב מותנה בהליכי! מינהלתיי! על פי חוק יסודות התקציב .לפיכ -כאשר תקציב
המשרד המיועד להשתתפות במימו מכשירי שיקו! וניידות נגמר לפני תו! השנה ,נכי! אינ!
מקבלי! מכשירי! עד סו .אותה השנה 19או עד קבלת תוספת תקציב .העיכוב עלול לפגוע בשיקומ!
ולגרו! לנזק כספי הנובע מעלות! של ימי אשפוז בתקופת ההמתנה למכשיר .נוס .על כ ,-העיכוב
עלול לגרו! לנזקי! רפואיי! קשי! ,למשל א! משאירי! גד! ללא תותבת ,והנזקי! הרפואיי!
עשויי! להיות מלווי! בנזק נפשי בשל התלות בסביבה בתקופת ההמתנה למכשיר .20תיקו נזקי!
אלה אור -זמ רב.
__________________
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בדיקת רופא מורשה לקביעת הצור במכשור ,הכנת מפרט למכשור ובדיקת התאמתו של המכשור לנכה
נעשות במרפאות החו של בתי החולי הציבוריי  .בנוהל של מכו לואיס נקבע ,בי היתר ,כי רופא
מורשה יהיה "רופא בכיר ,מומחה באורתופדיה ו/או בשיקו אורתופדי/נוירולוגי ,שרכש ניסיו מעשי
ועוסק בפועל בשיקו והתאמת תותבות ומכשירי לנכי קטועי גפיי ".
צוות הביקורת שמע את דעותיה של מומחי בתחו הבריאות וביניה מנהלי מרכזי רפואיי  ,בעלי
תפקידי בכירי לשעבר במשרד הבריאות ,מומחי בתחו הרפואה השיקומית ,מנהלי מחלקות
ומנהלי מרכזי שיקו .
קופות החולי  ,משרד הבריאות ,מכו לואיס ,הספקי והיצרני של מכשירי השיקו והניידות.
נוצר פער בי הצהרת החוק בעניי חובת השתתפות המשרד במימו מכשירי השיקו והניידות ובי
המשאבי המוקצי לכ .
על פי חוות דעת מומחה של פרופ' א' איסקוב ,מנהל המחלקה לשיקו אורתופדי בבית החולי
"לוינשטיי ".
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 : ˙ Â ¯ È ˘ ‰ ˜ Ù Ò ˙ ‡ ¯ Â Á · Ï ˙ Â ¯ ˘ Ù ‡ ¯ „ Ú È ‰ .4החוק מאפשר לכל מבוטח
לבחור את קופת החולי! שתית לו שירות ,ומתקיימת תחרות בי הקופות .אול! בכל הנוגע לקבלת
מכשירי השיקו! והניידות הנכה אינו יכול לבחור בנות השירות מתו -כמה נותני שירות המתחרי!
אלו באלו.
 : Ì È ˙ Â ¯ È ˘ ˜ Ù Ò Â ¯ Â Ë Ï Â ‚ ¯ Î „ ¯ ˘ Ó ‰ .5על פי תפיסות הרווחות בעול! המערבי,
המשרד הממשלתי הוא רגולטור הקובע מדיניות ומפקח על ביצועה ,ואילו גורמי! מקצועיי!
ייעודיי! אמורי! להוציא את המדיניות לפועל .במקרה דנ המשרד משמש ג! קבל ביצוע ,ובי
השאר ,מנהל מחס למכשירי הניידות ולחלקי החילו ,.עוסק ברכש ובניהול מלאי ומפעיל מער-
תיקוני!.
 : Ï Ï Â Î Ï Â Ù È Ë ¯ „ Ú È ‰ .6כאמור ,הטיפול באוכלוסיית הנכי! מתפצל בי גופי! שוני!:
משרד הביטחו מטפל בנכי מערכת הביטחו והמשטרה; חברות הביטוח מממנות את הטיפול
בנכי! שנפגעו בתאונות דרכי! ;21הביטוח הלאומי מטפל בנכי! שנפגעו בפעולות איבה; קופות
החולי! מטפלות בנכי! שנפגעו בתאונות עבודה; והמשרד מטפל בנכי! מלידה ובתושבי! שנעשו
נכי! עקב מחלות.
 : Ì È ¯ Ê È · ‡ ‰ Ï ˘ ‰ ˜ Ù Ò ‡ ‰ È Î È Ï ‰ · Ì È È Â ˜ È Ï .7יוע( חיצוני ששכר המשרד
לבחינת נושא האספקה של מכשירי שיקו! וניידות )להל היוע(( קבע בדוח שהגיש למשרד
באפריל  2007כי יש ליקויי! ניכרי! בהליכי האספקה של מכשירי שיקו! וניידות לנכי! .בי היתר,
מצא היוע( כי יש ליקויי! מערכתיי! באספקת המכשירי! לנכי! ,בבדיקת המכשירי! ובהתאמת!
לצורכי הנכי! ,בקביעת שיעור ההשתתפות העצמית של הנכי! ובגבייתה.
עוד מצא היוע( כי "היעדר עדכו סל המכשירי! משלי -על תקציבי היחידה הארצית ומכו לואיס
שאינ! עוני! על הצרכי! המודרניי! של אוכלוסיית הנכי! הגדלה .התקציבי! אינ! מאפשרי! מת
מענה לבקשות הנכי!" .היוע( ציי ג! כי "במקרי! רבי! נתגלתה יעילות נמוכה בהליכי! השוני!
של קביעת הזכאות ואספקת המכשירי! כולל יצירת מצבי! לא רצויי! של שידול ספקי! את הנכי!
וניצול לרעה של מצב!" .נוס .על כ ,-כתב היוע( בדוח כי למשרד אי בקרה יעילה על אופ
השימוש במשאבי! שהוא מקצה ,וכי אי תמרי( להתייעלות פעילות! של היחידה הארצית ומכו
לואיס .היוע( הדגי! זאת בציינו כי היחידה הארצית רוכשת מכשירי ניידות מדגמי! ומסוגי! שוני!,
והדבר אינו מאפשר ייעול של מנגנו הרכש וניצול היתרו לגודל ,ומקשה על מער -התיקוני!
והתחזוקה.
ÌÂÁ˙· ÌÈ·¯ ˙Â Â¯ÒÁ ÌÈÓÂÏ‚ ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ È¯„Ò·˘ ‡ˆÂÈ
ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ÏÂÙÈË‰ ÏÂˆÈÙ ,ÌÈ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ· ,·Èˆ˜˙‰ ÔÂÎ„Ú ,˙Â˘È‚ ‰ ,Ì˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
˘.ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ˙˜ÙÒ‡ ÈÎÈÏ‰Â ÌÈ Â

חלופות להסדרה של נושא מכשירי השיקו
במרוצת השני! נבדק נושא מכשירי השיקו! והועלו במשרד כמה חלופות כדי לפתור את הבעיות
בעניינו .להל הפירוט:
__________________

21

תושבי שנפגעו בתאונות דרכי עד שנת  1976זכאי להשתתפות המשרד במימו אביזרי שיקו
וניידות.
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העברת האחריות לנושא מכשירי השיקו לקופות החולי

כבר ב  1990הציגה ועדת נתניהו 22את חסרונותיו של פיצול האחריות לאספקת כלל שירותי בריאות
בי קופות החולי! למשרד הבריאות ובה! פגיעה ברצ .הטיפולי ,הקמת תשתיות כפולות של
שירותי! וחוסר יעילות .ועדת נתניהו המליצה להעביר את מלוא האחריות לאספקת כלל שירותי
הבריאות ובכלל זה האחריות לנושא מכשירי השיקו! אל קופות החולי! .ביטוי לאימו( תפיסה
עקרונית זו אפשר שנית למצוא בנוסח החוק שנחקק בשנת  .1994על פי הנוסח המקורי של החוק,
העברת האחריות לאספקת כלל שירותי הבריאות לידי קופות החולי! הייתה אמורה להיעשות בתו-
שלוש שני! מיו! החלת החוק .יעד זה נועד ג! להביא לידי שחרור המשרד מהאחריות לאספקת
שירותי! ,הפוגעת ביכולתו לתפקד כמיניסטריו  .23אול! ,בתיקו לחוק משנת  ,1996נקבע במפורש
כי שירותי הבריאות האמורי! שפורטו בתוספת השלישית ,ימשיכו להינת על ידי משרד הבריאות.
בכ -הבהיר המחוקק כי אי הוא מאמ( תפיסה זו.
אול! רק באוגוסט  ,2003לקראת גיבוש חוק ההסדרי! במשק המדינה לשנת  ,2004נחת! הסכ! בי
משרד הבריאות ובי משרד האוצר ,ובו צוי כי "על מנת לשפר את איכות השירות הנית לנכי!
סוכ! כי משרד הבריאות יתמו -בהצעת חקיקה ,במסגרת חוק ההסדרי! לשנת  ,2004לתיקו חוק
ביטוח בריאות ממלכתי באופ שתחו! מכשירי השיקו! ,למעט הנושאי! בה! עוסק מכו לואיס,
יועבר לאחריות קופות החולי! וזאת החל מינואר  ,2005בהתא! לתנאי! המקובלי! במשרד
הבריאות ולתקציב הקיי! .משרד הבריאות יקד! עבודת מטה לקראת ההעברה במהל -שנת ."2004
˙¯Â˜È·‰ .ÔÂ„ · È˘ÚÓ „Úˆ ‰˘Ú Â‰È ˙ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ ‰ ˙È ˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘ 13 ˜¯˘ Ô‡ÎÓ
˙¯·Ú‰ ˙‡¯˜Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú 2004 ˙ ˘· ÚˆÈ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
.ÌÎÒÂ‰˘ ÈÙÎ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
רק באפריל  2007קיבל המשרד מ היוע( שנשכר על ידי מינהל רפואה שבמשרד ,דוח בנושא
"אספקה של מכשירי שיקו! ,ניידות והליכה לנכי! בחינה כלכלית של יעילות ההלי -והמלצות
להמש -הפעלתו" .מטרת שירות הייעו( שנשכר הייתה להצביע על ליקויי! בהליכי! הקיימי!
ולהמלי( למשרד על חלופות לתיקונ! ,בדוח נקבע כי אימו( החלופה של העברת הטיפול בנושא
לקופות החולי! כרו -בקבלת הסכמת ובתקצוב הול! .כמו כ אימו( חלופה זו מחייב שינוי
חקיקתי ,שעל פיו תועבר האחריות לטיפול בנושא מהמשרד לקופות החולי!.
ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÏ"Î ÓÒ‰Â ‰‡ÂÙ¯ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ - ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó
˙˜ˆ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙ ÈÁ·Ï ÂÏÚÙ ‡Ï - ¯ÂÁÓ˙Â ·Â
·‡˙˘¯„ Ì‡ :˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙˜È„· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÚˆÓ
˙ÏÚ ˙‡ÊÂ ÍÎÏ ˘¯„ÈÈ˘ ÌÂÎÒ‰ Â‰Ó - ÔÎ Ì‡Â ,ÂÊ Í¯„· ÌÂÁ˙‰ ˙¯„Ò‰ Ì˘Ï ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘·È‚˘ ˙ÂÈ È„Ó‰Â ,˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙ
‰Ú·˜ ˘ - ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯„Ò‰‰ ˙ÙÂÏÁ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÏÚÙ „¯˘Ó‰
¯È„Ò‰ ‡Ï ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ,1990-· ¯·Î ÌÂÁ˙‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰ÈÂ‡¯Î
˙.ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ÌÂÁ
__________________

22
23

ביוני  1988החליטה הממשלה להקי ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת
הבריאות בישראל .יו"ר הוועדה הייתה שופטת בית המשפט העליו שושנה נתניהו .דוח הוועדה הוגש
לשר הבריאות בשנת .1990
דוח ועדת נתניהו ,1990 ,עמ' .245
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באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא חושש מהצור -בתוספת תקציב ניכרת
שלא יוכל לעמוד בה.
˙Â¯È˘‰ È·ÈÎ¯Ó ˙ÂÏÚ ˙‡ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ˜ÂÈ„· Á˙ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙ÂÏÚ‰ ÔÓ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰ Â˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙ ÈÈ
.ÌÂÈÎ

‡˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ÔÙÂ˙È˘-È
על א .הסיכו! ע! משרד האוצר מאוגוסט  ,2003ורק באיחור ניכר ביולי  2007פנתה הסמנכ"לית
לתכנו תקצוב ותמחור במשרד לקופות החולי! וביקשה לדעת מהי עמדת בנוגע להצעה להעביר
אליה את האחריות לאספקת אביזרי! לנכי! .בפנייה פורטה רשימה חלקית של אביזרי! שהמשרד
מספק .על פי נתוניו ,מדובר בכ  4,800פעולות בשנה שהיקפ הכספי נאמד בכ  9.6מיליו ש"ח.
בנוס ,.קופות החולי! התבקשו לציי ג! מהי עמדת באשר לאפשרות שתועבר אליה מלוא האחריות
למכשירי השיקו! והניידות שהמשרד מספק לפי התוספת השלישית לחוק.
קופות החולי! הציגו בתשובת את המשמעויות הכלליות של ההצעה וביקשו מידע נוס..
ואול! בדיו שקיי! המשרד בדצמבר  2007בהשתתפות הסמנכ"לית לתכנו תקצוב ותמחור ,ראש
מינהל הרפואה ,סגנית הפיזיותרפיסטית הראשית ומנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות
הוחלט כי יש להעביר לאחריות קופות החולי! ,בהסכמת  ,את נושא אספקת! של אביזרי! מעטי!
בלבד .לא נמצאו בתיעוד נימוקי! להחלטה זו.
‡Ï „¯˘Ó‰ ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˜˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì‚ Ì„È˜ ‡ÏÂ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙‡ Ì„È
.˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ÏÎ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÏÏÂÎ‰
בתגובה לפנייתו של משרד מבקר המדינה ציינו קופות החולי! ביולי  2008כי ה אינ מתנגדות
לטפל באספקת כלל מכשירי השיקו! והניידות לנכי! ובלבד שתגובש רשימה של מכשירי שיקו!
וניידות שיש לספק; יגובשו תנאי! מפורטי! לזכאות הנכה למכשירי השיקו! והניידות; הפעילות
תתומחר כראוי ויוקצו לש! כ -משאבי! הולמי!.
ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡· ÏÙËÏ ˙Â„‚ ˙Ó Ô È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ‰ ÔÓ
˙‡ „¯˘Ó‰ Ì„È˜ ‡Ï ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ ‰Â
,ÌÈÎ Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÊÈ·‡ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ· ‰ÂÂ˘‰ ‡Ï Û‡Â ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ‡˘Â · ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ Ì„È˜ ‡Ï
˘Ì„È˜ ‡Â‰ ˙‡Ê ÌÂ˜Ó· ;˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÌÂ˘ÈÈ ˙Â·˜Ú· Â˘¯„ÈÈ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙Ï ÍÎÏ Â˘¯„ÈÈ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙¯Á‡ ‰ÙÂÏÁ
באוקטובר  2008כתב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי "אנו סבורי! כי יש לפעול לייעול
מער -ההספקה של מכשירי השיקו! בשורה של היבטי! ...ברי כי ייעול מער -ההספקה כאמור
יאפשר להבטיח את האיכות הנדרשת של השירותי! ואת מידת היקפ! וזמינות! ,וזאת במסגרת
התקציבית הנתונה לעניי זה .בנוס ,.יש לשוב ולבחו את האפשרות להעביר את האחריות להקצאת
מכשירי השיקו! והניידות לנכי! לקופות החולי! ,בהתא! לתנאי! המקובלי! במשרד הבריאות
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ולמסגרת התקציבית הקיימת לעניי זה .אנו נכוני! לשוב ולדו ע! משרד הבריאות על העברת
האחריות כאמור ,וזאת לאחר שיובאו לידיעתנו כלל הנתוני! הנדרשי!".
חלופות נוספות
‚˙ÂÙÂÏÁ‰ ˘Â·È
בביקורת עלה כי המשרד היה ער לחסרונות מהותיי! במצב הקיי! ,והראיה לכ -היא פעולותיו בנושא:
בדיקה ,ניתוח ובקשה לקבל הצעות והמלצות לשיפור סדרי ההקצאה של מכשירי שיקו! וניידות
לנכי! .כ ,-לדוגמה ,בשנת  1999נבדק הנושא ובעקבות זאת הוגש דוח שעניינו "הערכת אפשרות מת
שירותי! לציבור בנושא מכשירי שיקו! וניידות רפואיי! הניתני! ע"י משרד הבריאות על ידי ארגו 'יד
שרה'"; בשנת  2000נבדק שוב הנושא והוגש למנכ"ל המשרד דאז נייר עמדה שנושאו "אביזרי שיקו!
וניידות בעיות שאותרו ,מסקנות והמלצות לשיפור"; ובשנת  2002נבדק שוב הנושא במינהל הרפואה
במשרד והוגש מסמ -שנושאו "הצעה לשיפור מת שירות לנכי! בנושא מכשירי שיקו! וניידות" .זאת
ועוד ,שלא לפי ההסכ! ע! משרד האוצר מ  ,2003המשרד המשי -לבחו חלופות אחרות להסדרת
התחו! האמור .בי היתר ,הוא בח את האפשרויות האלה :להמשי -את מת השירות לנכי! על ידי
המשרד ,לספק לה! שירותי! באמצעות חברה ממשלתית וכ לבצע מכרז בי נותני שירותי! חיצוניי!
ולהטיל על היחידה הארצית של המשרד את האחריות לפיקוח ולבקרה.
בדצמבר  2007החליט המשרד כי מרב האביזרי! שמספקי! המשרד ומכו לואיס יסופקו על ידי
זכיי  :המשרד יאשר את הזכאות ,והזכיי יהיה אחראי לרכישת האביזרי! ,לאספקת! ולתחזוקת!.
המשרד יעסוק בפיקוח על הכמויות שיסופקו ועל רמת השירותי! שיעניק הספק כדי לוודא כי
הזכאי! מקבלי! את השירות על פי הסטנדרטי! שנקבעו.
Ï˘ ˙Â¯È˘È ˙ÂÈÂÏÚ Ô‰·Â ˙ÚˆÂÓ ‰ÙÂÏÁ ÏÎÏ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ ˙ Î‰Ï ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜Ú ˙ÂÈÂÏÚ ,ÌÈÈÂÙˆ‰ ˘Â˜È·‰Â ‰ÎÈ¯ˆ‰ ÈÙ˜È‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ,Â˙ÂÎÈ‡ÏÂ ˙Â¯È˘‰ ˙Â ÈÓÊÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ,‰˜ÙÒ‡‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
.ÔÂ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ì‚ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ,˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙ÂÈÂÏÚÂ ˙Â˘„Á ˙ÂÈ˙˘˙ ˙¯ÈˆÈ ˙ÂÈÂÏÚ ,‰¯˜·‰Â
·ÏÚ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ 2008 È‡Ó
.˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁÏ ÂÊ ‰ÙÂÏÁ ˙‡ÂÂ˘‰ ‡ÏÏ ÔÈÈÎÊ È„È
ÏÚ Ê¯ÎÓÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘È˘ ÈÏÎÏÎ Ï„ÂÓ ıÚÂÈ‰ ˘·‚È 2008 È ÂÈ ÛÂÒ „Ú ÈÎ Ú·˜ Ì‚ „¯˘Ó‰
‡."2008 ˙ ˘ ÌÂ˙ „Ú Ê¯ÎÓ· ÔÈÈÎÊ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï ˙ Ó ÏÚ" ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא סיי! את בניית המודל הכלכלי ובימי!
אלה הוא שוקד על כתיבת מכרז שעתיד להתפרס! בחצייה השני של שנת .2009
‡˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ·˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ
.ÂÊ Í¯„· ÌÂÁ˙‰ ˙¯„Ò‰ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰

ÌÈÎ ‰ ÈÎ¯Âˆ· ÏÂÙÈËÏ ÈÊÎ¯Ó Èˆ¯‡ ÛÂ‚ ˙Ó˜‰ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ
כיו! מעורבי! בטיפול בצורכי הנכי! משרדי! ממשלתיי! רבי! ,ובה! משרד האוצר ,משרד
הבריאות ,משרד העבודה והרווחה ,משרד הביטחו  ,משרד הבינוי והשיכו  ,משרד החינו ,-התרבות
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והספורט ומשרד התחבורה ,וגופי! אחרי! ,כגו קופות החולי! ,חברות הביטוח ,המוסד לביטוח
לאומי ,אגודות וארגוני! התנדבותיי! ,עיריות ומועצות מקומיות.
גו .ארצי מרכזי שבו מטפלי! מקצועיי! ,כגו מומחי! לרפואה שיקומית ,עובדי! סוציאליי!,
פסיכולוגי! ,פיזיותרפיסטי! ומרפאי! בעיסוק יכול לטפל בכל צורכי הנכה בכלל ההיבטי!.
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯‡˘Â „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·„·¯.ÈÊÎ¯Ó Èˆ¯‡ ÛÂ‚ È„È· ÌÈÎ ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ Â Á·È ,

✩
È¯È˘ÎÓ ‡˘Â ˙¯„Ò‰Ï Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜È˜ÁÂ (‰ ˘ 18) Â‰È ˙ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ Ê‡Ó Ì Ó‡ .È„Ó ·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÚˆ‰ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó „¯˘Ó‰ ‰ÏÚ‰ (‰ ˘ 14) È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ
˙ÂÏÚ‰ Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ÔÎÂ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ Ï˘ Ì˙˜ÙÒ‡ È·‚Ï ˙ÂÙÂÏÁ
.Ô‰È È· ‰‡ÂÂ˘‰ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ‰ÙÂÏÁÂ ‰ÙÂÏÁ ÏÎ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰
ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
·˘ÍÎ Ì˘Ï .‰ÙÂÏÁ ÏÎ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â ˙Â Â¯˙È‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÛÂ˙È
ÏÎ·˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï ,˙ÚˆÂÓ ‰ÙÂÏÁ ÏÎ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ
‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡˘ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,‰ÙÂÏÁ
¯Â‡Ï .ÔÈÈ Ú· Ì˙Ú¯Î‰ Ì˘Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È¯˘ È ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‚ÈˆÈ
˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ÁÒÂ Â Â‰È ˙ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ ÁÂ¯· ˜ÂÁ‰ ÈÂ È˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡· ÏÂÙÈË‰ ‡ÂÏÓ ˙¯·Ú‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ,˙È¯Â˜Ó‰
.ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï

נוהלי המשרד הנוגעי למכשירי שיקו וניידות ועדכוני לתוספת
השלישית לחוק
שינוי אמות מידה לאישור מכשירי שיקו וניידות
בשנת  1995פרס! המשרד "נוהל אישור מכשירי שיקו! וניידות במשרד הבריאות" )להל הנוהל(.
נוהל זה עוסק במכשירי! הניתני! באמצעות לשכות הבריאות ,היחידה הארצית ומכו לואיס וקובע
אמות מידה לאספקת! .רשימת המכשירי! שהופיעה בנוהל נכללה בתוספת השלישית לחוק .נוהל
המשרד מפרט את התנאי! לקבלתו של כל מכשיר ואת המסמכי! הדרושי! לאישור בקשתו של
הנכה להשתתפות המשרד במימונו.
בספטמבר  2006מינה ראש מינהל רפואה במשרד דאז ועדה שחבריה היו מומחי! בתחו!
המכשירי! לנכי! ממערכת הבריאות הממשלתית ,מקופות החולי! ומעמותות ציבוריות המסייעות
לנכי! )להל הוועדה( .תפקידה של הוועדה היה ,בי היתר ,לבחו את אמות המידה לאישור
מכשירי שיקו! וניידות המפורטות בנוהל המשרד.
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בדצמבר  2007הגישה הוועדה לראש מינהל רפואה את המלצותיה ובה המלצות בנוגע למכשירי
ניידות מסוימי!.24
‰Ú˘˙ÎÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙ ÈÁ· Ì˘Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ
ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÂ È˘Ï
.˙ÂˆÏÓ‰‰
בדצמבר  2008השיב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "בנובמבר ודצמבר  2008התקיימו דיוני!
והוועדה הציגה המלצותיה והתקבלו החלטות באשר לשינוי אמות המידה לאישור מכשירי שיקו!
וניידות מסויימי! או לבחינה נוספת באשר לאמות מידה של מכשירי! אחרי! .העבודה תושל!
במועד הקרוב".
עדכו הרשימה של מכשירי השיקו והניידות שבתוספת השלישית לחוק
בסעי 4 .שבתוספת השלישית לחוק מופיעה רשימת המכשירי! שמשרד הבריאות משתת.
במימונ! .עקב שינויי! ושיפורי! טכנולוגיי! מצטמצ! וא .נפסק השימוש במכשירי שיקו! וניידות
מסוימי! ,25ומופיעי! בשוק מכשירי! חדשי! המבוססי! על טכנולוגיות מתקדמות יותר .לפיכ-
חשוב שהמשרד יבח מפע! לפע! את הרשימה כדי לגרוע ממנה מכשירי שיקו! וניידות המבוססי!
על טכנולוגיה ישנה ולהוסי .לה מכשירי! המבוססי! על טכנולוגיה חדשה.
במסגרת עבודתה של הוועדה הכינו מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות וסגנית
הפיזיותרפיסטית הראשית של המשרד )המשמשת ג! נציגת המשרד במכו לואיס( באוקטובר 2007
מסמ -ובו המלצות לשינויי! בתוספת השלישית לחוק בעניי מכשירי שיקו! וניידות .בי היתר ,ה
המליצו להוסי .כמה מכשירי! מתקדמי! לסל ,לעדכ את נוהל המשרד ולהסיר את מגבלת גיל
הזכאי! לכיסא ממונע לנכי!.
˙ÂˆÏÓ‰‰ ÍÓÒÓ Ï˘ Â˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.Ô‰ÈÙ ÏÚ ÏÚÂÙ Â È‡ „¯˘Ó‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÂˆÏÓ‰‰ Â Â„ ‡Ï ,˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ÔÂÎ„ÚÏ
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "לשינויי! שהוצעו בנוהל המעודכ השלכות
כספיות המחייבות היערכות ייעודית ותקציבית .ישו! המלצות נמצא בדיו בהנהלת המשרד".
Ï˘ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰˜È„· ÌÈÈ˜˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙÏ ‰ Î„ÚÏ ˙ Ó ÏÚ ,˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙·˘ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙ÓÈ
.˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰Â ÌÈÏÂÚ‰
__________________

24

25

המלצות לגבי כיסאות ממונעי  ,זחלילי  ,מיטות מיוחדות בעלות מנגנו הידראולי ומנגנו חשמלי,
כריות ישיבה לכיסא גלגלי  ,הליכו רולטור )הליכו גדול בעל גלגלי המיועד לניידות מחו לבית
ומאפשר תמיכה רבה לנכה( ,מערכות ישיבה המורכבות על כיסא גלגלי או טיולו ובה תמיכות
המאפשרות ישיבה יציבה ובטוחה לצור תפקוד וניידות בכיסא גלגלי  ,כיסאות לשירותי ולרחיצה
וכיסאות גלגלי ידניי .
לדוגמה :השימוש במנועי עזר חדשי לכיסאות גלגלי נפסק ,וכיו נעשה שימוש בכיסאות חשמליי
ממונעי .
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הקצאת מכשירי שיקו וניידות לנכי במשרד הבריאות
פעילות לשכות הבריאות
רופאי! ,פיזיותרפיסטי! ומרפאי! בעיסוק בבתי החולי! הציבוריי! ,בקופות החולי! ובמסגרות
לחינו -מיוחד ה! הגורמי! הממליצי! לתת מכשירי שיקו! וניידות ,והמשרד הוא הגור! המאשר
את ההמלצות ומשתת .במימו המכשירי! .לגבי המכשירי! שבאחריות היחידה הארצית ולשכות
הבריאות המחוזיות שיעור השתתפות המשרד הוא  75%מהעלות או מתקרת ההשתתפות שנקבעה
בנוהל המשרד .לש! השתתפות במימונ! של מכשירי! מסוימי! מבקש המשרד מהנכה שלוש
הצעות מחיר )או שהוא פונה בעצמו לספקי!( ,והשתתפות המשרד במימו המכשיר נקבעת לפי
הצעת המחיר הזולה ביותר .לגבי מכשירי! המותאמי! לנכה באופ אישי ומסופקי! באמצעות מכו
לואיס נקבעה השתתפות עצמית נמוכה מ  .25%נכה המתקשה לממ את חלקו ברכישת המכשיר
המסופק בידי מכו לואיס יכול לבקש סיוע נוס .במימו המכשיר ולצר .לבקשתו דוח סוציאלי של
העובדת הסוציאלית שבלשכת הבריאות המחוזית .לשכת הבריאות המחוזית בודקת את בקשות
הנכי! לפטור מהשתתפות עצמית או לצמצומה על סמ -הכנסות הנכה )להל מבח הכנסה( .על פי
נוהלי המשרד ,במקרי! אחדי! אפשר לצמצ! את ההשתתפות העצמית ל  10%ולעתי! א .לפטור
את הנכה מדמי השתתפות עצמית.
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È„È· ‰ÓÂ„ ‰˜È„· ˙È˘Ú ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ ÏÚ ÛÒÂ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·.1981-‡"Ó˘˙‰ ,‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÈÚÙÓ ‡Â‰˘ ‰Ò Î‰‰ ˙ÁË·‰ ÔÂ ‚ Ó ˙¯‚ÒÓ
ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰Ò Î‰‰ È Á·Ó ÚÂˆÈ· ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‚·,Ì‰È˙Â¯ËÓÏ ‰Ò Î‰ È Á·Ó ÌÈ˘ÂÚ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ .ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‰·Â ÌÈÒÓ ˙ÈÈ
.‰Î ‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Â·ˆÓ ÏÚ ÔÈÓ‡ Ú„ÈÓ Ì‰Ï ˘ÈÂ
 .1לבקשת משרד מבקר המדינה סיפק לו המשרד טבלאות ובה נתוני! על מספר מכשירי
השיקו! והניידות שמספקות לשכות הבריאות והיחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות.
˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È Â˙ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ „¯˘Ó‰ È Â˙ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·‡˘˜˙Î¯ÚÓÏ ‰˙Â‡ ¯˘È˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ‡˘Â · ˙ÏÙËÓ‰ ,ÔÂÏ
.‰Ê ÌÂÁ˙ ÏÚ ÊÎÂ¯ÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ .26‰"·Î¯Ó - ÂÏ˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Ú„ÈÓ‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
·‡˘˜Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ,ÏÂ‰È ˙¯˘Ù‡Ó Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÎ˘ ,ÌÈÚ‚Ù ÔÂÏ
‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ˙· „¯˘ÓÏ Ì˙¯ÊÁ‰ÏÂ ÌÂ˜È˘‰ È¯ÊÈ·‡ Ï˘ Ì˙‡ˆ˜‰Ï
.‰"·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÏ˜˘‡· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï ˙ÏÏÎ‰Ï
 .2משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני המשרד לשני!  2007 2006בנושא הקצאת מכשירי
שיקו! וניידות המופיעי! במערכת מרכב"ה ,והעלה את הממצאי! האלה:

__________________

26

מרכב"ה * מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה * מערכת ממוחשבת לניהול אינטגרטיבי של
התחו התקציבי והחשבונאי ,של משאבי האנוש ושל המשאבי החומריי של כלל משרדי הממשלה.
ראו ג מבקר המדינה ,(2007) ‡58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "פרויקט מרכב"ה * יישומו וניהולו" ,עמ' .109
משנת  2005מנוהלות הרשומות בנושא השיקו והניידות בלשכות הבריאות במערכת המידע מרכב"ה.
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˜:ÌÈ Â˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· 27˙Â„ÈÈ ‰ È¯È˘ÎÓ ˙Â‡ˆ˜‰ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ
˘‡Â‰ 2007-2006 ÌÈ ˘· ÌÂ¯„· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï· Â˜ÙÂÒ˘ ˙Â„ÈÈ ‰ È¯È˘ÎÓ ¯ÂÚÈ
ÌÈ¯È˘ÎÓ 1,842 Â· Â˜ÙÂÒÂ ,ÌÈ·˘Â˙ 550,000-Î ÊÂÁÓ·) ÊÂÁÓ‰ È·˘Â˙ ÏÏÎÓ 0.33%
‡Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï· Â˜ÙÂÒ˘ ˙Â„ÈÈ ‰ È¯È˘ÎÓ ¯ÂÚÈ˘Â ,(ÌÈÎ 1,020-Ï
¯˜ ÌÈ¯È˘ÎÓ 660 Â· Â˜ÙÂÒÂ ,ÌÈ·˘Â˙ 950,000-Î ÊÂÁÓ·) ÊÂÁÓ‰ È·˘Â˙ ÏÏÎÓ 0.07%
.(ÌÈÎ 545-Ï
·ÌÈ¯È˘ÎÓ 1.8 Â˜ÙÂÒ ‰Î ÏÎÏ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈ¯È˘ÎÓ 1,842 ÌÈÎ 1,020-Ï Â˜ÙÂÒ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ
·‰Î ÏÎÏ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈ¯È˘ÎÓ 660 ÌÈÎ 545-Ï Â˜ÙÂÒ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏÂ ,ÚˆÂÓÓ
.ÚˆÂÓÓ· ÌÈ¯È˘ÎÓ 1.2 Â˜ÙÂÒ
‰‡ˆ˜‰‰ ÈÙ˜È‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÈÚ·Â ‰ÓÓ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘¯ÙÒÓ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÈÚ·Â ‰ÓÓÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· ˙Â„ÈÈ ‰ È¯È˘ÎÓ Ï
˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ÌÈÓ‚Ù ‡È‰ ‰·ÈÒ‰ Ì‡‰ - ˙Â Â˘‰ ˙ÂÎ˘Ï· ‰Î ÏÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
.˙Â¯Á‡ ˙Â·ÈÒ· ¯·Â„Ó˘ Â‡ ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ ¯„ÚÈ‰ ,Â˙Â ÈÓÊ·Â
המשרד השיב למשרד מבקר המדינה ,באוקטובר  ,2008כי הוא "מסכי! כי ראוי לנתח את הנתוני!
ולבדוק את השונות הקיימת בי לשכות הבריאות השונות".
 .3נוהל המשרד אינו קובע זמ מרבי לטיפול בבקשתו של הנכה להשתתפות המשרד במימו
מכשיר השיקו! .ע! זאת ,המשרד הצהיר בבג"( ,28במסגרת הסכמה בי הצדדי! המתדייני!
שקיבלה תוק .של פסק די  ,כי "אספקת אביזרי שיקו! ...ייעשה ככלל תו -שבועיי! )במקרה
הרגיל(" .משרד הבריאות הודיע בהלי -זה כי "לגישתו סטייה מפרק הזמ הנזכר] ...שבועיי![ אי
בה בהכרח משו! סטייה מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וזאת ,מבלי לגרוע ממחויבותו
לייש! את הסטנדרט של לוח הזמני! שקיבל על עצמו".
משרד מבקר המדינה בדק את זמני ההמתנה של הנכי! ממועד הגשת הבקשה ועד אישורה ואת
הסיבות לעיכובי האספקה .מניתוח התפלגות הפרש הימי! בי הגשת הבקשה ובי אישורה בשש
לשכות בריאות מחוזיות 29בשני!  2007 2006עולה כי לשכות הבריאות מאשרות רק כ 35%
מהבקשות למכשירי שיקו! וכ  10%מהבקשות למכשירי ניידות בתו 14 -ימי! ,וכי יש לשכות
שההמתנה לאישור נמשכת יותר מ  30ימי!.
ÔÎÏÂ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ¯Â¯È· ÌÈ˙ÚÏ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈÚ ÂÓÓ ˙Â‡ÒÈÎ ˙˜ÙÒ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ ÔÓ
ÌÈ¯È˘ÎÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰˘ ÍÎÏ ‰ÓÂ„ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ˙‡Ê ÌÚ .˙ÂÚÂ·˘ Í˘Ó ÏÂÙÈË‰
‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ˘È ÈÎ ‰˜È„·· ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÓÈ 14-Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó ÌÈ¯Á‡‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï· ,‰Ó‚Â„Ï ,ÍÎ .˙Â Â˘‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· ¯Â˘È‡‰ ˙Ï·˜Ï
·¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÌÈ¯ˆ˜ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ÌÈÏ˘Â¯È
·.ÌÂ¯„· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï

__________________

27
28
29

מכשירי הניידות ה כיסאות גלגלי ידניי  ,כיסאות ממונעי  ,כיסאות שירותי  ,כיסאות טיולו
) ,(BUGGYכריות מיוחדות לכיסאות גלגלי  ,הליכוני  ,זחלילי  ,אינסרטי  ,מקלות הליכה וקביי .
בג" ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ' ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÓÁÏ ÌÈÏ‚¯ ÈÚÂË˜ ˙˙ÂÓÚ - Ô"¯˜ ,1207/07
) ÌÈ¯Á‡Âמובא מתקדי (.
כאמור ,אי במערכת מרכב"ה נתוני לגבי לשכת הבריאות המחוזית באשקלו .

משרד הבריאות
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˙˜ÙÒ‡Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘Ù‡È˘ ‰„Â·Ú ÍÈÏ‰˙ ˘·‚Ï È„Î ˙‡Ê .ÌÈÓÈ 14-Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ
¯Â˘È‡Ï ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ÌÈÓÈ 14 ÍÂ˙· ‰Ï‡Î˘ ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï
·.ÌÈ Â˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא "שוקד על מציאת פתרונות לייעול
ההלי -וזירוזו לצור -מת תשובה למרבית הפוני! תו -שבועיי! מיו! הפניה" .עוד כתב המשרד כי
הוא "פועל למע שיפור השירות ושיפור הבקרה והמעקב אחר תהליכי הטיפול".

שימוש חוזר במכשירי שיקו וניידות
עלות! של מכשירי שיקו! וניידות היא גבוהה ,30ואפשר לנצל! לשימוש חוזר .למשרד יש טופס
פנימי שבו מפורטי! תנאי השימוש וחובת החזרת המכשיר בתו! השימוש בו ,וכל נכה המקבל
מכשיר שיקו! באמצעות לשכת הבריאות המחוזית חות! על טופס זה ומתחייב בכ -להחזיר את
המכשיר בתו! תקופת השימוש ,או לשל! למשרד סכו! השווה לעלות מכשיר חדש מאותו הסוג.
למטרה זו ג! מפקיד הנכה שטר ביטחו  .נוהל המשרד קובע כי "על מנת להבטיח מעקב ובקרה על
המכשירי! הנמצאי! ומנופקי! על ידי הלשכה ,יוק! צוות קבוע  "...וכי "אחת לשלושה חודשי!
יערו -עובד ...מבצע איסו .מכשירי! ויידע את המשפחה על מועד הביקור" .תהלי -קבלת
ההתחייבות מהנכה להחזרת המכשיר בתו! השימוש בו אינו מעוג בנוהל המשרד.
˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ˙¯ÊÁ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˙˙Î¯ÚÓ· ÌÈÎ Ï˘ ‰¯ÈËÙ ÈÎÈ¯‡˙ ¯„ÚÈ‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰Â ,˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ
˙‡ Â¯ÈÊÁÈ˘ ‰˘˜·· ÌÈÎ ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È · Ï‡ ‰ÈÈ Ù Ì˘Ï ıÂÁ ‰Ê ÌÂ˘È¯ .Ú„ÈÓ‰
.ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
˙ÂÏÈÚÙ Úˆ·Ó‰ ÚÂ·˜ ˙ÂÂˆ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÔÈ‡ ,Ï‰Â · ÚÂ·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
.˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ Ï˘ Ì˙¯ÊÁ‰ ˙‡ ÁÈË·ÓÂ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ
.ÌÈ¯È˘ÎÓ ÛÂÒÈ‡Ï Úˆ·Ó ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ
··„‡Ï ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ·Â ·È·‡ Ï˙· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï· ‰˜È
‡ÏÂ ¯È˘ÎÓ‰ ˙‡ Â¯ÈÊÁÈ˘ ‰˘˜·· Â˙ÁÙ˘Ó È ·Ï Â‡ ‰Î Ï ‰˙ ÙÂ‰˘ ˙Á‡ ‰ÈÈ Ù ÂÏÂ ‰‡ˆÓ
.·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ ¯È˘ÎÓ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï˘ ‰Î Ï˘ ˙Â·¯Ú‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÂ ÂÏÚÙ˘ ‡ˆÓ
˘ÂÓÈ˘‰˘ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ˙¯ÊÁ‰Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÂÈÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁ È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ È‡ÏÓ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ÍÎ· ˘È ÔÎ˘ ,ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰
È¯È˘ÎÓ ˙¯ÊÁ‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ Â· ÏÂÏÎÏÂ ÌÈÈ˜‰ Ï‰Â ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
.Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ˙· „¯˘ÓÏ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "אי ספק כי קיי! צור -לשיפור מער-
הפיקוח והבקרה על החזרת המכשירי! כמו ג! על כל תהליכי הטיפול .המשרד פעל ופועל לעדכו
ושיפור נוהל העבודה ...לאחרונה הוחל בכתיבת נוהל להסדרת הפיקוח על החזרת המכשירי!".
__________________

30

עלות כיסא גלגלי ידני היא כ* 1,700ש"ח ,עלות כיסא גלגלי חשמלי היא כ* 25,000ש"ח ,ועלות
מיטה חשמלית היא כ* 15,000ש"ח.
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כעבור חודשיי! ,בדצמבר  ,2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "במסגרת המכרז ,שנכתב
בימי! אלו ,לבחירת זכייני! להספקת מכשירי ניידות .תינת הדעת להסדרת ניהול משק מלאי
המכשירי! ועידוד החזרת מכשירי! שהשימוש בה! הסתיי! ,תו -מת תמריצי! שיעודדו חתירה
לניהול המלאי".

פעילות היחידה הארצית למכשירי שיקו וניידות
בשנת  2003הוקמה היחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות ,שהיא יחידת מטה העוסקת בקביעת
מדיניות בנושא מכשירי שיקו! וניידות לנכי! המוכרי! על ידי משרד הבריאות .היחידה הארצית
משתייכת למינהל הרפואה ,ומנהלת היחידה כפופה במישרי לראש מינהל רפואה של המשרד.
השירות לציבור נית בלשכות הבריאות המחוזיות המפוזרות באר( ,ובכל אחת מה פועל צוות
שמרכז את הפניות .צוות זה ד במקצת הפניות בעצמו ומאשר אות  ,ואת הפניות האחרות הוא
מעביר לטיפול של ועדות החריגי! הפועלות ביחידה הארצית.
פניות לוועדות חריגי
 : ˙ È Ê Â Á Ó Ì È ‚ È ¯ Á ˙ „ Ú Â .1המבקש זכאי לערער על החלטה שהתקבלה בעניינו בלשכת
הבריאות המחוזית ,וערעורו מופנה אל ועדת חריגי! מחוזית הפועלת ביחידה הארצית .א! התקבלה
הבקשה ,יקבל המבקש את המכשיר בהשאלה ממחס המשרד ,או שהוא יופנה לרכשו בעצמו ,או
שהמשרד ירכוש אותו עבורו.
ביחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות פועלות שלוש ועדות חריגי! מחוזיות ,ובכל חודש ה דנות
בכ  60פניות .כאמור ,תפקיד הוועדות הוא לדו בבקשות להשתתפות המשרד במימו מכשירי שיקו!
וניידות שלשכות הבריאות אינ מוסמכות לאשר ,וכ לדו בערעורי! של נכי! על סכו! ההשתתפות
העצמית שקבעה לה! לשכת הבריאות .בוועדת החריגי! המחוזית חברי! :עובדת סוציאלית מלשכת
הבריאות ,אחות מלשכת הבריאות ומינהל מלשכת הבריאות .יו"ר אחת הוועדות היא פיזיותרפיסטית
של היחידה הארצית למכשירי שיקו! וניידות ושל לשכת הבריאות המחוזית בתל אביב.
ÌÓˆÚ Ì‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú· ÌÈ „ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙Â„ÚÂ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ˘ Ô‡ÎÓ
˜ÔÓ .ÂÏÏ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙È˙¯Â˜È· ‰ ÈÁ· ˙Ú Ó ÍÎ·˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ,˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÂÏ·È
·Î¯‰· ‰˘ÚÈÈ ‡Ï ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú· ÔÂÈ„‰ ÂÈÙÏ˘ Ï‰Â ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰
˘.¯ÂÚ¯Ú‰ ˘‚Â‰ ‰ È‚·˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·È˜ ÂÈ¯·ÁÓ ÈÓ
˙ÂÈ Ù 40-Î· ‰ „ ‡È‰Â ,˙Èˆ¯‡ ¯¯Ú ˙„ÚÂ Ì‚ ˙ÏÚÂÙ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ· :˙Èˆ¯‡ ¯¯Ú ˙„ÚÂ .2
·˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú· ÔÂ„Ï ‡Â‰ ‰„È˜Ù˙ ,˙Èˆ¯‡‰ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ .‰
¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ Ï‰Â .Â¯„‚Â‰ ‡Ï ÂÏ‡ Í‡ ,"„ÁÂÈÓ· ˙Â‚È¯Á ˙ÂÈ Ù· ÏÙËÏ"Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ‚È¯Á‰
¯„ÚÈ‰ .¯˘‡Ï ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ Ï˘ ¯ÈÁÓ‰Â ‚ÂÒ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó Â È‡ ˙Èˆ¯‡‰
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ È·Èˆ˜˙ ÔÂÚ¯È‚Ï ,˙Â‡È¯·‰ ÏÒÓ ‰‚È¯ÁÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰ÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ
˘.˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈ Ù Ï˘ Ô ÈÈ Ú· ˙Â Â
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,˙Èˆ¯‡‰ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰ÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ‰È‰˙ Â˙‡ˆ˜‰˘ Ë¯ÂÙÓÂ ¯„‚ÂÓ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ÏÒ ÚÂ·˜Ï Ï˘ÓÏ
˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙ ÈÁ· ¯Á‡Ï ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈ ÂÙÏ Â˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜ÏÂ
˘.Â·ˆÓ· ÌÈÎ ‰ ÏÏÎ È·‚Ï ÌÈÂÒÓ ‰Î Ï ¯È˘ÎÓ ˙‡ˆ˜‰ Ï
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "במסגרת רה ארגו של נוהל אישור
מכשירי שיקו! וניידות יוגדרו מחדש תפקידי הוועדות המחוזיות וכ תפקידה של ועדת הערר" .הוא
הוסי .כי ישקול את האפשרות למנות לוועדת הערר ג! חברי! או משקיפי! שה! גורמי! בלתי
תלויי!.
הפעלת מחס ובית מלאכה לתיקוני וניהול מלאי חלקי חילו
31

כאמור ,היחידה הארצית מפעילה מחס ובית מלאכה ,שבו ניתני! שירותי השמשה ותיקו של
מכשירי שיקו! וניידות .מחסני ביניי! קיימי! ג! בלשכות הבריאות המחוזיות .לצור -השמשה
ותיקוני! רוכשי! עובדי היחידה חלקי חילו .או שה! מפרקי! מכשירי! שהוצאו מכלל שימוש
ומשתמשי! בחלקי! מה! כחלקי חילו ..על פי האומד  ,בשנת  2007הייתה ההוצאה על רכישת
חלקי חילו .כ  2מיליו ש"ח .מספטמבר  2005מופעלת בבית המלאכה ובמחס מערכת ממוחשבת
מערכת מרכב"ה לניהול תהלי -הניפוק וההחזרה של מכשירי השיקו! והניידות.
.‰"·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ· ˙Ó˘¯ ‰ È‡ ÌÈ ÒÁÓÏ ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙¯ÊÁ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא נער -להטמעה ולרענו של דרכי רישו!
החזרת! של מכשירי השיקו! והניידות במערכת מרכב"ה.
הוראות התכ"! 32קובעות את אופ ניהול המלאי ,דרכי הבקרה עליו ,דר -ביצועה של ביקורת מלאי
ואופ הטיפול בטובי שאינ! שייכי! לרישומי המחס  .בי היתר ,נקבע כי אחת לשנה יש לבצע
ביקורת מלאי.33
··˙¯ÈÙÒ Â· ˙È˘Ú ‡ÏÂ ,ÛÂÏÈÁ‰ È˜ÏÁ ÔÒÁÓ· È‡ÏÓ ÏÂ‰È Úˆ·˙Ó ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˘¯„ Î È‡ÏÓ
.Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÛÂÏÈÁ‰ È˜ÏÁ ÔÒÁÓ· È‡ÏÓ‰ ÏÂ‰È
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי בשנה הקרובה ייער -המשרד להסדרת
תהליכי ניהול מלאי של חלקי החילו .היקרי!.

__________________

31
32
33

פעולות במכשיר השיקו או הניידות ובה ניקוי ,חיטוי ,שימו והחלפת רכיבי שהתבלו.
ריכוז נוהלי עבודה של משרדי הממשלה בנושאי כספיי ומשקיי  ,שמתפרסמי על ידי החשב הכללי
במשרד האוצר .הוראות אלה נקבעו מתוק /חוק נכסי המדינה ,וכל גו /או גור במגזר הממשלתי נדרש
לפעול על פיה .
ראו ג מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "ניהול נכסי מדינה מוחשיי ורישומ " ,עמ' 267
ועמ' .295*291
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שימוש חריג במערכת המידע להקצאת מכשירי שיקו וניידות
מערכת מרכב"ה ,שהיא בסיס המידע של המשרד ואליה מוזני! פרטי הנכי! שקיבלו מכשירי!
רפואיי! ,מאפשרת לבצע פעילות מעקב אחר החזרת המכשירי! וכ ניתוחי! סטטיסטיי! לש!
קבלת החלטות בנושא .מערכת זו מציגה ,בי השאר ,את התפלגות המחלות ,את פריסת הפעילות
בפלחי האוכלוסייה השוני! ואת היקפה וכ את זמני השירות וההמתנה.
‡Ï ÌÈË¯Ù ˙ Ê‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰· ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙˜È„·Ó
È¯È˘ÎÓ ·Èˆ˜˙Ó ÔÓÓÏ Â¯˘È‡ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚ ,ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó
,ÌÈÈ È˘ ÈÏÂÙÈË ÂÓÎ ,˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÏÂÏÎ Ì È‡˘ ÌÈÏÂÙÈË ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
È¯È˘ÎÓÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ Û˜È‰· ÂÚ‚Ù ÍÎ·Â ,ÌÈ˘È˘˜Ï ˙È„ÂÚÈÒ ‰¯ÊÚÂ ˙È· ÈÏÂÙÈË
.˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
בתשובתו מאוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא מנהל בקרה ומעקב וכי
מדובר במקרי! יחידי! בלבד המטופלי! באופ פרטני ,והיחידה הארצית דורשת לבצע תיקו
במערכת המידע.
‡- ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ·Èˆ˜˙· ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï ÌÏÂ
·.¯ÂÓ‡Î ÔÂ˜È˙ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˘¯„ ‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ Í˘Ó
‰ Ê‰ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÚˆÓ‡ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÈË¯Ù Ï˘ ˙¯˜Â·ÓÂ ˙˜ÈÂ„Ó ,‰‡ÏÓ

ניהול התקציב לנושא מכשירי שיקו וניידות על ידי המשרד
כאמור ,שלא כמו תקציב סל הבריאות המוקצה לארבע קופות החולי! ,34שרובו מעודכ באמצעות
מנגנו עדכו קבוע ,התקציב המוקצה למכשירי השיקו! של הנכי! אינו מעודכ על פי מנגנו עדכו
שכזה ,ובעניי זה לא נעשה תכנו ראוי המביא בחשבו  ,בי היתר ,שיפורי! טכנולוגיי! ,הזדקנות
אוכלוסייה וגידול במספר הנכי! .היעדר מנגנו עדכו ראוי גר! לכ -שהתקציב למכשירי שיקו!
וניידות אזל לקראת סופ של השני! האחרונות ,ולכ נכי! נאלצו להמתי חודשי! למכשירי שיקו!
וניידות.

__________________

34

בשנת  2006הוקצו לקופות החולי כ* 24מיליארד ש"ח לאספקת כלל השירותי הקבועי בתוספת
השנייה לחוק.
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˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ· ‰ÂÂ˘‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : · È ˆ ˜ ˙ ‰ Ï ˘ È Â ˜ Ï Ô Â Î ˙ . 1
‰ÏÚ ‰˜È„·· .ÍÎÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙Ï 2007-2001 ÌÈ ˘· ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ÏÚ „¯˘Ó‰
È¯È˘ÎÓ ¯Â·Ú „¯˘Ó‰ ÈÓÂÏ˘˙· 50%-Î Ï˘ ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ 2007 ˙ ˘ „ÚÂ 2001 ˙ ˘Ó ÈÎ
˘‰˘¯„ Â ,·Èˆ˜˙· ¯ÒÂÁ ‰ ˘‰ ÌÂ˙ È ÙÏ ¯ˆÂ ÌÈ ˘‰ Ú·˘ ÍÂ˙Ó Ú·¯‡· .˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È
˙·Èˆ˜˙‰ ‡ÂÏÓ ÏˆÂ ‡Ï ÌÈ ˘‰ Ú·˘ ÍÂ˙Ó ˘ÂÏ˘· .24%-6% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ
,ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„Â ÌÈÈ‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ ÌÈÈÂ È˘ ·˜Ú ÌÈˆÂÁ ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÂ È˘ .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ„ÂÚ Â¯ˆÂ Â
ÌÏÂ‡Â .‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â ˜„Ê‰Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓ ÌÈ˘È˘˜ ¯˙ÂÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈÏÚ ÂÓÎ
È¯È˘ÎÓÏ ·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ Â È˙Ó‰ ·Èˆ˜˙ ¯„ÚÈ‰·˘ Û‡Â ÌÈÎ¯ˆ· ÌÈÈÂ È˘‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˘ÌÈ·ˆÓ ˙Â ˘È‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ ÌÂˆÓˆÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ ,˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È
ÌÂ˙ È ÙÏ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÌÂ¯ÈÁ ·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜ Â‡ ·Èˆ˜˙‰ ÔÂÎ„Ú ˙¯ÊÚ· ‰Ï‡Î
.‰ ˘‰
¯ÎÈ ¯ÒÂÁ „‚ ÓÂ ˙ÂÓÈÂÒÓ ÌÈ ˘· ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ„ÂÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙˜ˆ¯ÂÒÁÓ ,¯ÂÓ‡Î .·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Ì‰· ˘È ˙Â¯Á‡ ÌÈ ˘· ·È
·˙˜ˆÏ·˜Ï È„Î ‰‡·‰ ‰ ˘‰ ˙ÏÈÁ˙Ï Â‡ ÛÒÂ ·Èˆ˜˙Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈˆÏ‡ ‰ ,ÌÈÎ · Ú‚ÂÙ ·È
‡˙ ÌÈÁÓÂÓ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â˘È‚Ù· .˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ
ÌÈÎ Ï ˙Ó¯Â‚ ÌÈ¯È˘ÎÓÏ ‰ ˙Ó‰ ÈÎ Ì˙Ú„ ˙‡ ÌÈÁÓÂÓ‰ ÂÚÈ·‰ ÌÂ˜È˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
ÌÈÎ Ï˘ ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÊÂÙ˘‡ ÈÓÈ ˙ÂÏÚÓ Ú·Â ‰ ÈÙÒÎ ˜Ê ˙Ó¯Â‚Â ÌÓÂ˜È˘ ˙‡ ˙·ÎÚÓ ,Ï·Ò
··˙.¯È˘ÎÓÏ ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÏÂÁ È
„ „ Ó Â Ì È È Ù ¯ ‚ Â Ó „ Â Ì È È ‚ Â Ï Â Î Ë Ì È È Â È ˘ È Ù Ï Ú · È ˆ ˜ ˙ ‰ Ô Â Î „ Ú .2
) : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ ¯ ˜ Â Èא( החוק קובע כי עלות סל שירותי הבריאות המוגדר בתוספת השנייה
לחוק ונית באמצעות קופות החולי! תתעדכ מדי שנה בשנה על פי השיעור של עליית מדד יוקר
הבריאות ,שמרכיביו מפורטי! בתוספת החמישית לחוק .עוד קובע החוק כי בהסכמת שר האוצר
ובאישור הממשלה רשאי שר הבריאות להוסי .על שירותי הבריאות המפורטי! בתוספת השנייה
והשלישית ,ובאישור ועדת העבודה של הכנסת הוא רשאי לגרוע מה! .הרחבת סל שירותי הבריאות
באמצעות הוספת טכנולוגיות רפואיות 35חדשות לסל תואמת את מטרות החוק ,שלפיה איכות!
וזמינות! של שירותי הבריאות המוענקי! צריכות להיות סבירות ולהתאי! להתפתחויות
הטכנולוגיות החדשות בעול! הרפואה.
דוח שנתי 54ב של מבקר המדינה 36קבע כי "הסכו! המוקצב להוספת טכנולוגיות לסל שבאחריות
הקופות מחולק בתהלי -מוגדר שנקבע ,אול! אי תהלי -דומה לחלוקת מקורות שמוקצי!
לשירותי! שנות המשרד" .באותו הדוח קבע מבקר המדינה כי "על המשרד לבחו הקמת מנגנו
להרחבת סל השירותי! שבאחריות המשרד ,בדומה לזה הקיי! להרחבת הסל שבאחריות הקופות".
¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰ˆÏÓ‰‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.‰ È„Ó‰
ÔÂ ‚ Ó ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú ÁÈË·È
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÎ„Ú ÔÂ ‚ ÓÏ ‰ÓÂ„· ,ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡‰Â ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„‰
˘·.‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰ ÌÂÊÈÏÂ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÏÒ
__________________
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טכנולוגיה רפואית מוגדרת כתרופה ,מכשיר רפואי ,ציוד רפואי או פרוצדורה רפואית אבחנתית או
טיפולית.
ראו מבקר המדינה ,(2004) ·54 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "סל שירותי הבריאות" ,עמ' .397
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באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי בימי! אלה הוא מקיי! דיוני! העוסקי!
בצור -בהרחבת סל השירותי! הכלולי! בתוספת השלישית לחוק בשל גידול האוכלוסייה ,התארכות
תוחלת החיי! ,השיפור בטיפול במחלות כרוניות וההתקדמות הטכנולוגית בתחו! מכשירי השיקו!
והניידות.
משרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2008כי במצב הדברי! הקיי! ,שבו המשרד
משתת .במימו מכשירי השיקו! לפי הוראות התוספת השלישית לחוק ונוהלי המשרד ,אי מקו!
לעדכ את מקורות המימו על פי מדד יוקר הבריאות או לפי השיטה המשמשת לעדכו השירותי!
הכלולי! בסל שבאחריות קופות החולי!.
ÔÂÎ„Ú ÁÈË·˙˘ ‰ËÈ˘ ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˜ÂÁ·˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÛËÂ
.ÌÈÎ · ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˙‡ÊÂ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ „ÈÓ˙ÓÂ ÛÈˆ¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÙÈ‡˘‰Â
)ב( אחת המטרות העיקריות של דיוני ועדת הסל 37היא לדרג באופ מיטבי את הטכנולוגיות
הרפואיות שיתווספו לסל הבריאות נוכח התקציב המוגבל .לפיכ -חשוב שכל התרופות
והטכנולוגיות החדשות יוצגו לפני ועדת הסל ,וכ -היא תוכל לדרג באופ מיטבי מתו -ראייה
לאומית.
˙ÙÒÂ˙· ‡Ï‡ ˜ÂÁÏ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÏÏÎ Ì È‡˘ ,˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ÌÏÂ‡Â
ÌÂÁ˙· ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ÌÈÎ¯ˆ ÔÎ ÏÚ .ÏÒ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„Ï ÏÏÎ ÌÈ‡·ÂÓ Ì È‡ ,˙È˘ÈÏ˘‰
˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó‰ ,‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ÌÈ Â„ Ì È‡ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ
˙¯„¯Ù · ÌÈ Â„ ‡Ï‡ ,ÂÈÈÁ Í¯Â‡ÏÂ ‰ÏÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ˙ÚˆÂÓ‰ ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰ ˙ÓÂ
·.„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ
‚Â¯È„· Ú‚ÂÙÂ ÏÒ‰ ˙„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˜˙Ï ˙ Ó ÏÚ ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÏÏÎ
.‰Ê ·ˆÓ

מסד של נתוני דמוגרפיי ואפידמיולוגיי ושיפורי טכנולוגיי
מטרתה של עבודת המטה במינהל הציבורי ממשלתי היא לאפשר קבלת החלטות מיטביות וניהול
יעיל ומועיל של המשרד הממשלתי .בכל הנוגע לנושאי! העומדי! להחלטה עשויי! להיות שיקולי
מדיניות מנוגדי! ,עמדות מקצועיות שונות וחלופות שונות להגשמת המדיניות המועדפת בידי
מקבלי ההחלטות .אשר על כ  ,כדי להבטיח תהלי -תקי של קבלת החלטות ,הנסמ -על מיטב
המידע והשיקולי! הרלוונטיי! ,נדרשת עבודת מטה לפני קבלת החלטה ,ובכללה איסו .מידע
ונתוני! שיהיו התשתית העובדתית הנחוצה לקבלת ההחלטה ,פיתוח חלופות ובחינת ובחירה
מנומקת בחלופה המועדפת.38
הגורמי! העשויי! להשפיע על קבלת החלטות בנושא מכשירי שיקו! וניידות ה! ,בי היתר ,מידע
על מחלות שעלולות לגרו! לחולי! להזדקק למכשירי שיקו! וניידות ומידע על שכיחות )להל
__________________
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ועדה ציבורית להרחבת סל הבריאות .את הוועדה ממנה שר הבריאות ולפעילותה מוקצה מדי שנה סכו
קבוע.
ראו מבקר המדינה ,(2003) ·53 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "עבודת מטה במשרדי הממשלה" ,עמ' .5
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מידע אפידמיולוגי(; מידע על היק .האוכלוסייה וגילה )להל מידע דמוגרפי(; מידע על מספר
הנכי! המוכרי! על ידי משרד הבריאות ,על מאפייני נכות! והגורמי! לה ועל צורכיה! בתחו!
מכשירי השיקו! והניידות .כלל המידע הזה עשוי לסייע למקבלי ההחלטות לצפות את פוטנציאל
הביקושי! ולהיער -כראוי.
È¯È˘ÎÓ ÌÂÁ˙· ·Èˆ˜˙‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙ˜È‰ ÏÚ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‡ˆÓ
Û˜È‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï‡ ,ÈÙ¯‚ÂÓ„ Ú„ÈÓ ÏÚÂ È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ Ú„ÈÓ ÏÚ ÒÒ·˙Ó Â È‡ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
‰Ê Ú„ÈÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂÓ„Â˜‰ ÌÈ ˘· ·Èˆ˜˙‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰
˜˜¯ ,‰Ó‚Â„Ï ,ÍÎ .Â· ˘Ó˙˘Ó Â È‡ ‡ÏÈÓÓÂ Â˙Â‡ ÛÒÂ‡ Â È‡ „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ ,ÔÈÓÊÂ ÌÈÈ
,ÌÈÈÙ‚ ˙ÚÈË˜ ÈÁÂ˙È Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÁÂ„ „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï
˘ ˙ÂÈ‰ 2006 ˙ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ ÁÂ„· .ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÌÈÁÂ˙È ‰ ÌÂ˘È¯ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó ÂÈ Â
,˙Â Â˙Á˙ ÌÈÈÙ‚ ˙ÚÈË˜ Ï˘ ÌÈÁÂ˙È 1,300-ÎÂ ˙Â ÂÈÏÚ ÌÈÈÙ‚ ˙ÚÈË˜ Ï˘ ÌÈÁÂ˙È 300-Î
È¯È˘ÎÓ ‡˘Â Ï ·Èˆ˜˙‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ÚÈ·˜ Ì˘Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ .2007 ˙ ˘· Ì‚ ÍÎÂ
.˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
על חשיבותו הרבה של ניתוח נתוני! ותחזיות לתכנו התקציב בתחו! מכשירי השיקו! והניידות
אפשר ללמוד ממכתב ששלח פרופ' שני ,חבר הנהלת מכו לואיס ,למשרד בספטמבר  ,2007ובו
כתב כי "יש בשנת  2007גידול ניכר באישורי! למכשירי! ולנעליי! ...במכשירי! ובנעליי! יהיה
השנה גידול צפוי של  50%במספר הפוני! החדשי! דהיינו גידול שנתי של  ,15%מעבר לגידול
הממוצע לשני! קודמות" .במכתב אחר ששלח פרופ' שני למשרד באוגוסט  2007נכתב" :אנו ערי!
לגידול מדהי! ולא מוסבר בביקוש לכ  4פריטי הציוד שאנו מספקי! )פרוטזות ,בתי גד! ,אורטוזות
ונעליי! אורטופדיות( ...אי לי הסבר לתופעה מדהימה זו ואשר לה יש השלכה כלכלית מרחיקת
לכת".
·Í¯Ú ‡ÏÂ ˘Â˜È·· ÏÂ„È‚‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰Ùˆ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î Ú„ÈÓ ÁÂ˙È Â ÛÂÒÈ‡ ÍÈÏ‰˙ ¯„ÚÈ‰
.·Èˆ˜˙· ¯ÂÒÁÓ È„ÈÏ ‡È·‰ ¯·„‰Â ,ÂÏ
חוזה ההתקשרות שנחת! בשנת  2000בי המשרד ובי מכו לואיס קובע ,בי היתר ,כי "להשלמת
המידע הקיי! ב'מכו ' יעביר משרד הבריאות הנחיה לכל בתי החולי! בישראל להעביר ל'מכו '
סיכומי מחלה ,ו/או דוחות מחשב מעודכני! על קטיעות גפיי! שבוצעו על יד! ,והכל בכפו .לחוק
ולתקנות".
˙ÂÚÈË˜ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ Â‡/Â ‰ÏÁÓ ÈÓÂÎÈÒ ÌÈ¯·ÚÂÓ ‡ÏÂ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‚.ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÈÙ
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי "א! אכ לא מועברי! סיכומי המחלה
למכו לואיס הדבר הוא בניגוד להנחיות שניתנו בנדו " .המשרד הוסי .כי הוא יוציא מכתב רענו
לבתי החולי! שבו ייכתב כי עליה! להקפיד להעביר למכו לואיס סיכומי מחלה ו/או דוחות על
קטיעת גפיי! שבוצעו אצל!.
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פעילות מכו לואיס בתחו אספקת תותבות ,מכשירי הליכה ונעליי
מכו לואיס הוא חברה לתועלת הציבור ומלכ"ר .הוא הוק! בשנת  1974בסיועו של מר דיויד לואיס
מאנגליה כדי לקד! ,לשפר ולייעל את השירות הנית לש! שיקו! קטועי גפיי! ונכי! בישראל.39
משנת  1979מספק מכו לואיס תותבות ,מכשירי הליכה ונעליי! אורתופדיות מיוחדות לנכי! זכאי
משרד הבריאות .מאז שנת  1983פועל המכו כספק שירותי! חיצוני בעבור משרד הבריאות.
התקשרותו ע! המשרד פטורה ממכרז ,ומשרד האוצר מחדש את הפטור מדי שנה בשנה .משנת
 2004מטפל מכו לואיס ג! בנכי צה"ל ומערכת הביטחו עבור משרד הביטחו  ,בנפגעי תאונות
עבודה עבור מבוטחי הכללית ובנפגעי פעולות איבה עבור המוסד לביטוח לאומי.
בשנת  2007סיפק מכו לואיס לנכי משרד הביטחו  290מכשירי שיקו! תמורת כ  8מיליו ש"ח;
למבוטחי הכללית סיפק המכו  966מכשירי שיקו! תמורת כ  4מיליו ש"ח; ולנפגעי פעולות איבה,
המטופלי! בידי המוסד לביטוח לאומי ,סיפק המכו  113מכשירי שיקו! תמורת כמיליו ש"ח .מכו
לואיס התקשר ע! משרד הבריאות באמצעות הסכ! לאספקת מכשירי שיקו! המותאמי! לנכה
באופ אישי ובעיקר תותבות ,ועל פי הסכ! זה מדי שנה בשנה הוא מטפל בכ  9,500נכי! ומספק
לה! כ  11,250מכשירי שיקו! .בשנת  2007העביר המשרד למכו לואיס כ  33מיליו ש"ח בעבור
רכישת מכשירי השיקו!.
המכו מתוו -ומתא! בי רופאי! ,נכי! ובתי מלאכה לייצור מכשירי שיקו! ,ומעביר את התשלו!
בעבור המכשירי! ממשרד הבריאות לספקי! .המכו ג! מסמי -רופאי! מורשי! רופאי! מומחי!
בתחו! האורתופדיה והשיקו! המורשי! לקבוע א! הנכה זקוק למכשור ,להזמי את המכשור
הנחו( ,וכ לבצע בדיקה ובקרה רפואית של איכות המכשור והתאמתו לצורכי הנכה .נוס .על כ,-
הוא מסמי -ספקי! מורשי! יצרני תותבות ,מכשירי הליכה ונעליי! שפועלי! על פי הנחיות
הרופאי! המורשי! ובפיקוחו ובהדרכתו של מכו לואיס.40

פעילות ועדת החריגי של מכו לואיס
א! נכה אינו מרוצה מהמכשיר שהוקצה לו או מזה שהותא! לו הוא יכול לפנות לוועדת חריגי!
שמפעיל מכו לואיס .כמו כ  ,בחוזה ההתקשרות שבי המשרד למכו לואיס נקבע כי ועדת החריגי!
תשמש גו .מקצועי אשר ייע( למשרד ויאשר במקרי! יוצאי דופ מכשירי! לנכי! שאינ! נכללי!
בהסכ! שבי המשרד למכו לואיס .עוד נקבע בחוזה ההתקשרות כי התקציב לפעילות זו לא יחרוג
משיעור של  2%מכלל הסכו! השנתי שמעביר המשרד למכו בגי התשלומי! לספקי! .בא כוחו
של מנהל מכו לואיס משמש יו"ר הוועדה ,וחבריה ה! פיזיותרפיסטית של המכו  ,שני רופאי!
מורשי! וסגנית הפיזיותרפיסטית הראשית של משרד הבריאות.
··,„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ‰˙ ÂÓ˘ ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ Ï˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ·Â¯Ï ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
.ÔÂÎÓÏ ‰˜ÈÊ ˘È

__________________

39
40

מכו לואיס הוא חברה פרטית ,שאיננה מוגבלת במניות .על פי מסמכי המכו  ,ההכנסות והנכסי של
המכו ישמשו באופ בלעדי למימוש מטרותיו .כיו מנוהל המכו על ידי עובדי בכירי לשעבר
במערכת הבריאות הציבורית.
במועד הביקורת פעלו  22רופאי מורשי וכ* 72ספקי מורשי )בפריסה ארצית(.
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בספטמבר  2008כתב חבר הנהלת מכו לואיס למשרד מבקר המדינה כי אסור לרופא להשתת.
בדיו של הוועדה בעניי ערעור על החלטתו ,ובמקרה כזה מחלי .אותו רופא אחר .הוא הוסי .כי
משנת  2004ועד אוגוסט  2008דחתה ועדת החריגי! רק כ  8.6%מהערעורי! שדנה בה!.
עוד עלה בביקורת כי המשרד לא גיבש נוהל לפעילות ועדת החריגי! של מכו לואיס ,המפרט את
הרכב הוועדה ,את אופ פעולתה ,את מטרותיה ,את אפשריות הנכה להופיע לפניה ,את אופ
הערעור על החלטת הוועדה וכו'.
,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ Â¯„‚ÂÈ Â·˘ ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ÔÈ·Ï Â È· ¯„Ò‰ ˘Â·È‚ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ¯È˘ÎÓ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÔÎÂ 'ÂÎÂ ‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ,‰È˙Â¯ËÓ

הבקרה של המשרד על מכו לואיס
ˆ  : Ô Â Î Ó · „ ¯ ˘ Ó ‰ ˙ ‚ Èבשנת  1992מינה המשרד את סגנית הפיזיותרפיסטית
.1
הראשית של המשרד לנציגתו במכו לואיס.41
.¯Á‡ ÍÓÒÓ· Â‡ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙Î· ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ· Â˙‚Èˆ „È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
·˙„ÚÂÂ· ¯·Á ‰È‰È „¯˘Ó‰ ‚Èˆ ÈÎ ˜¯ ·˙Î ÔÂÎÓÏ „¯˘Ó‰ ÔÈ·˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁ
„·ÂÚ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ „È˜Ù˙Ï ÈÂ ÈÓ ·˙Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡Ê .ÌÈ‚È¯Á‰
ÈÎÈÏ‰˙·Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙· ˙Â·¯ÂÚÓ ÂÓÎ ,ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ËÂ¯ÈÙ ‰·Â
.ÁÂÂÈ„Â ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ,‰„Â·Ú‰
ÏÚ „¯˘ÓÏ ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ˜È ÚÓ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ ‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰Â ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ· Â‚Èˆ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰
‚Ô˙È ˘ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙Î ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÎÓÏ „¯˘Ó‰ ÔÈ·˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁ· Ì
·˘ ˙ .ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Â˙Â‡ ÔÎ„ÚÏÂ - ‰ ˘ 16 È ÙÏ - 1992
באוקטובר  2008כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי הוא ישקול בכובד ראש להגדיר טוב יותר
את תפקיד נציגו במכו לואיס.
 :Ê ¯ Î Ó Ó ¯ Â Ë Ù .2כאמור ,המשרד התקשר ע! מכו לואיס בחוזה בשנת  2000וחוזה
ההתקשרות מואר -מדי שנה בשנה ללא מכרז .התקשרות כזאת מחייבת קבלת אישור מיוחד לפטור
ממכרז מטע! משרד האוצר .המשרד מגיש מפע! לפע! למשרד האוצר בקשות לקבלת פטור
ממכרז ,ונימוקו העיקרי הוא כי אי תחלי .לשירותיו של מכו לואיס ,והוא הגו .היחיד המסוגל
לספק את השירות.42
משרד ממשלתי אמור לבחו טר! התקשרותו בחוזה ע! נות שירותי! את התנהלותו העסקית
והניהולית ,את דיווחיו ועוד.

__________________

41
42

כתב המינוי נית ביולי  1992בידי מנכ"ל משרד הבריאות דאז ,פרופ' משה משיח.
ראו ג בפרק "ההתקשרויות ע האגודה למע שירותי בריאות הציבור" ,עמ' .467
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·„‡Ï 2007-2002 ÌÈ ˘Ï Ú‚Â · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
Â‡ Ì˙Â¯ËÙ˙‰ ,‰¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓÓ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï „¯˘Ó‰ „ÈÙ˜‰
.ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ˙ÓÈ˘¯· ‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘ ˙Â¯ÓÏ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰
˙Â¯˘˜˙‰ ÚÂˆÈ· Ì¯ËÂ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ Ì¯Ë ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈÏ‰ Ó‰ ÈÂ ÈÓ Í¯„ ˙‡Â ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙Â˙Â‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Í˘Ó‰‰
.ÔÂÎÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÛÂ‚Â ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰
 : Ô Â Î Ó ‰ Ï ˘ Ì È Á Â Â È „ Â È Ù Ò Î Á Â ˜ È Ù .3חוזה ההתקשרות בי המשרד למכו
לואיס קובע ,בי היתר ,כי מכו לואיס ינהל ספרי חשבונות תקיני! אשר ישקפו את ההכנסות,
ההוצאות ,היתרות בבנק וההתחייבויות ,וכי מדי חודש בחודשו יגיש מכו לואיס למשרד דוח
המפרט את תשלומיו והתחייבויותיו לספקי! המורשי! בגי מכשירי השיקו! והניידות .נוס .על כ,-
על פי החוזה ,אחת לשישה חודשי! יגיש מכו לואיס למשרד דוח פעילות ובו פירוט ההוצאות
והתקבולי! באותה התקופה ,ובתו! כל שנת תקציב יגיש מכו לואיס למשרד דוח מאושר על ידי
רואה חשבו על פעילותו במש -השנה וכ דוח התחייבויות .עוד נקבע בחוזה כי המשרד רשאי
לבצע ביקורת על ספרי החשבונות של מכו לואיס שבה! רשומי! סכומי הכספי! שהעביר המשרד
למכו לואיס בגי הזמנותיו ורכישותיו לפי חוזה ההתקשרות ביניה!.
ÁÂ˜ÈÙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ÏÚ ÌÈ˜ÙÒÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙÓ Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ
Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ È¯ÙÒ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÚˆÈ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ,Ï˘ÓÏ ,ÍÎ .ÌÈÙÒÎ‰ È ÈÈ Ú ÏÚ ‰¯˜·Â
.˙Â˘ÈÎ¯‰Â ˙Â ÓÊ‰‰ ÔÈ‚· ÔÂÎÓÏ „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰˘ È˙ ˘‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ
.‰ÊÂÁ· ˙‡Ê Ô‚ÚÏÂ ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ Ì¯Ë ÌÈ˙Â‡ ˙Â ÂÁËÈ·Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

פיקוח מקצועי של המשרד על פעילות המכו
 :È „ Â Ú È È È Ú Â ˆ ˜ Ó Á Â ˜ È Ù .1נמצא כי המשרד לא ביצע כלל ביקורות על פעילות ועדת
החריגי! של המכו ועל פעילויותיו של מכו לואיס הקשורות בהכשרה ובהסמכה של יצרני תותבות,
מכשירי הליכה ונעלי! רפואיות; בתהלי -אספקת המכשירי! לנכי!; במינוי רופאי! מורשי!;
בתהליכי הכללת יצרני! ברשימת ספקי המכו ובתהליכי מחיקת יצרני! מרשימת ספקי המכו .
 :Ì È ˘ ¯ Â Ó Ì È ‡ Ù Â ¯ ˙ Î Ó Ò ‰ .2החוזה בי המשרד למכו לואיס קובע ,בי היתר ,כי בכל
מחוז שבו פועלת לשכת בריאות מחוזית יפעלו א -ורק רופאי! מורשי! ,שימונו על ידי מנהל המכו
באישור מנכ"ל משרד הבריאות .עוד נקבע בחוזה כי לרופאי! מורשי! ימונו רק רופאי! בכירי!
מומחי! באורתופדיה ו/או בשיקו! אורתופדי/נוירולוגי ,שרכשו ניסיו מעשי ועוסקי! בפועל
בשיקו! ובהתאמת תותבות ומכשירי! לנכי! ולקטועי גפיי!; רופא מורשה יפעל במסגרת מרפאות
חו( של בית חולי! ציבורי בלבד כדי להבטיח מת שירות לכלל ציבור הנכי! הנזקקי!; מספר
הרופאי! המורשי! בכל מוסד ייקבע על פי גודל אוכלוסיית הנכי! שהמוסד משרת; מינוי רופאי!
מורשי! ייעשה על פי הפיזור הגאוגרפי של אוכלוסיית הנכי! כדי לאפשר זמינות ונגישות מרביות.
משרד מבקר המדינה בדק את הפיזור הגאוגרפי של הרופאי! המורשי! מטע! מכו לואיס ואת גודל
אוכלוסיית הנכי! שה! משרתי! ,ומצא ,בי היתר ,כי במרכז הרפואי על ש! שיבא ברמת ג פועלי!
ארבעה רופאי! מורשי! ,ואילו בתל אביב אי ולו רופא מורשה אחד .בתל אביב לדוגמה פועל מרכז
רפואי שיקומי "רעות" ,שהוא מרכז גדול ובו כמה מחלקות שיקו! שבה מועסקי! רופאי! בכירי!
מומחי! בתחו! האורתופדיה ו/או בשיקו! אורתופדי/נוירולוגי ,העוסקי! ג! בהתאמת תותבות
ומכשירי! לנכי! ולקטועי גפיי! .א .על פי כ נכי! מתל אביב נאלצי! לפנות לרופאי! מורשי!
הפועלי! במרכז הרפואי על ש! שיבא ברמת ג או במרכז הרפואי "רבי " בפתח תקווה.
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ÌÈ˘¯ÂÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙‡ˆ˜‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÎ ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÈ·¯Ó ˙Â˘È‚ Â ˙Â ÈÓÊ ¯˘Ù‡È˘ ˙Â‡ ÈÙ¯‚Â‡‚ ¯ÂÊÈÙ ÁÈË·‰Ï È„Î

מכו לואיס כגו לא מבוקר על פי חוק מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,קובע את תחומי הביקורת ומפרט את הגופי!
הנתוני! לביקורתו של המבקר .על פי חוק זה ,מכו לואיס אינו גו .מבוקר.
˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏÚ ,È ÂÈÁ ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ ÈËÒÈÏÂÙÂ ÂÓ ÛÂ‚ ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÈ‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰ÎÓÒ‰‰ ÌÂÁ˙· ÂÏ Â˜ ÚÂ‰
ÔÂÎÓ ·ÈÂÁÈ ÂÈÙÏ˘ ÛÈÚÒ ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ÔÈ·Â Â È·˘ ÌÎÒ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
.„¯˘Ó‰ ÌÚ Â˙Â¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ÒÈ‡ÂÏ

פעילות משרד הבריאות בתחו הרפואה המונעת לצמצו הצור
במכשירי שיקו וניידות
הגברת המודעות לפעולות מניעה וטיפול הנוגעות לרגל סוכרתית ולשב מוחי
כאמור ,המשרד משתת .במימו מכשירי שיקו! וניידות לנכי! שלה! נכות מולדת או נכות נרכשת.
שניי! מהגורמי! העיקריי! לנכות נרכשת ה! שב( מוחי ורגל סוכרתית ,הנובעת מסיבוכי! של
מחלת הסוכרת .להל ריכוז הנתוני! לגבי גורמי! אלו:
43

רגל סוכרתית :מחלת הסוכרת פוגעת בכ  8%מהאוכלוסייה בישראל ובכ  25%מבני ה  65ומעלה
ואחד מסיבוכיה הוא התפתחות כיבי! ברגליי! רגל סוכרתית המופיעי! אצל כ  20%מחולי
הסוכרת ואלו מביאי! לקטיעת הרגל .על פי מחקרי! בתחו! זה ,כ  80%מהקטיעות בעול! המערבי
נובעות ממחלת הסוכרת ,ולכ  85%מהקטיעות הנובעות ממחלת הסוכרת קד! כיב שהיה אפשר
למנוע אותו בעזרת חינו -לטיפול עצמי יו! יומי בכ .הרגל .נוס .על כ ,-כ  47%מימי האשפוז של
חולי סוכרת נובעי! מרגל סוכרתית.
שב( מוחי :על פי סקר שנעשה בשנת  ,442004יותר מ  15,000ישראלי! לוקי! בכל שנה בשב(
מוחי ,העשוי לגרו! לפגיעה תפקודית .45כ  16%מה! נפטרי! בשלושת החודשי! שלאחר אירוע
השב( ,כ  30%נזקקי! לטיפול במוסד ,וכ  50%משוחררי! לבית! וסובלי! מדרגות שונות של
__________________

43
44
45

בשנת  2007בוצעו עקב תאונות ומחלות שונות ,כולל עקב מחלת הסוכרת כ* 1,300ניתוחי קטיעת גפיי
תחתונות.
האיגוד הנוירולוגי בישראל עשה סקר ארצי בנושא שב מוחי בתמיכת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות .בחודשי פברואר*מרס  2004סוכמו נתוני האשפוז של כל  28בתי החולי באר ,
ובס הכול אירעו בתקופה זו  2,131מקרי שב מוחי.
שיתוק ,רפיו  ,חולשת שרירי  ,קשיי בהליכה ,בישיבה וביציבת הגו /ועוד.
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מוגבלויות .כ  20%מאביזרי השיקו! והניידות שסיפק המשרד בשני!  2007 2006סופקו לנכי!
שלקו בשב( מוחי.
פעילות מניעה יזומה יכולה לצמצ! את קטיעות הרגליי! הנובעות ממחלת הסוכרת ואת הפגיעות
התפקודיות הנובעות משב( מוחי.
˙ÂÙÂ˜Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,46˙Â‡È¯·‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÏÂÁ ·¯˜· ˙È˙¯ÎÂÒ‰ Ï‚¯· ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÎ¯„ Â Á·È ÌÈÏÂÁ‰
Â Á·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,‰ÚÈË˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙È Â˘‡¯‰ ‰‡ÂÙ¯· ÌÈ˜ÒÂÚ‰Â ˙¯ÎÂÒ‰
‚.ÈÁÂÓ ı·˘Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈ„Â˜Ù˙‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÙÈËÂ ‰ÚÈ Ó ÈÎ¯„ Ì
באוקטובר  2008השיבה הכללית למשרד מבקר המדינה כי חלה ירידה ניכרת במספר כריתות
הרגליי! בעקבות תכניות שהכינה בנוגע לכ .רגל סוכרתית .1" :הדרכת מטופלי! באמצעות
חוברת מיוחדת ...בנושא הטיפול בכ .הרגל לחולי סכרת ...חוברת זו ניתנת לכל חולה חדש .בנוס.
הופק סרט ...המציג בצורה ויזואלית המלצות הטיפול בכפות רגליי! וניתנת הדרכה באמצעות אתר
האינטרנט .2 .הדרכת מטפלי! באמצעות הנחיות רפואיות לטיפול בכ .רגל סוכרתית ...התקיימו
הדרכות ...בה השתתפו כ  80%מהצוות הרפואי והסיעודי .3 .שינוי תהליכי עבודה באמצעות
מפה טיפולית ...איתור מוקד! של חולי! ע! כיבי! ברגליי! על ידי האחיות במרפאות הראשוניות,
מינוי של גור! מחוזי אחראי על נושא אבחו  ,טיפול והפנייה של מטופלי! ]לגור! מטפל יעודי[".
פיתוח מדדי למעקב אחר טיפול ברגל סוכרתית ובשב מוחי
המשרד וקופות החולי! פיתחו תכנית לאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה ,47כדי לעקוב אחר
הטיפול הרפואי ותוצאות הטיפול .בעקבות זאת נבחני! מדדי! רבי! וביניה! כאלו המלמדי! על
איכות הטיפול בסוכרת על מניעת מחלות לב וכלי ד! והטיפול בה  ,ובה! רמת הגלוקוזה בד! ,רמת
החלבו בשת  ,רמת השומני! בד! ,לח( ד! ,טיפול תרופתי בחולי! במחלות לב וכלי ד! ואיזו
גורמי סיכו בחולי! אלו.
נמצא כי תכנית המדדי! אינה עוסקת באופ פרטני בדרכי מניעה של היווצרות רגל סוכרתית
ובטיפול בה ובמניעת הפגיעה של שב( מוחי או בצמצומה .עוד נמצא כי המשרד עוסק בתהלי -של
גיבוש תכנית להקמת יחידות ייעודיות לטיפול בשב( מוחי בבתי החולי! .מטרת התכנית היא לתת
למי שמאובח בחדר המיו כחולה שב( מוחי טיפול נמר( מיוחד לשב( המוחי ,ובכ -לצמצ! את
הפגיעה התפקודית ולאפשר חזרה מהירה לתפקוד רגיל.
Ô˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÂÚÈ·ˆÈ˘ ÌÈ„„Ó ÁÂ˙ÈÙ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÙÒÓ ÔÂ‚Î ,ÈÁÂÓ‰ ı·˘ÏÂ ˙È˙¯ÎÂÒ‰ Ï‚¯Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈ Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÈÂ
‡˘Â ÚÈÓË‰ÏÂ ,ÈÁÂÓ ı·˘ ·˜Ú ˙ÂÈ„Â˜Ù˙‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ¯ÙÒÓÂ ˙¯ÎÂÒ‰ ˙ÏÁÓ ·˜Ú ˙ÂÚÈË˜‰
.ÌÈÏÂÁ‰ È˙··Â ‰ÏÈ‰˜· ÌÈÏÙËÓ‰ ·¯˜· ‰Ê

__________________
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מועצת הבריאות היא מועצה שהוקמה לפי סעי 48 /לחוק ,ואחראית ,בי השאר ,לנושא פרסו מידע
לציבור.
ראו מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "סוגיות בתחו הרפואה הראשונית בקהילה" ,עמ'
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מעורבות ארגוני התנדבותיי בתחו מכשירי השיקו והניידות
באר( פועלי! כמה ארגוני! התנדבותיי! המסייעי! לחולי! במצבי! שוני! .ארגוני! אלה מספקי!
מכשירי שיקו! וניידות למי שזקוקי! לה! ואינ! זכאי! לקבל! ממשרד הבריאות ,למשל לחולי!
הזקוקי! לכיסא גלגלי! או להליכו לתקופה קצרה .ג! חולי! הזכאי! לקבל מכשירי שיקו! וניידות
על פי החוק נעזרי! בארגוני! אלה ,בעיקר לתקופות קצרות ,עד סיו! טיפולו של המשרד בבקשת!.
"יד שרה" ,למשל ,הוא מלכ"ר הפועל כעמותת התנדבות ומעניק מגוו שירותי! לטיפולי בית
לחולי! שיש לה! קשיי! לתפקד.
ארגוני! התנדבותיי! אלו נותני! ,בי היתר ,לחולי! ולנכי! שירותי! חיוניי! שאינ! מסופקי! בידי
המדינה או שהמדינה מספקת אות! רק לאחר הליכי! ביורוקרטיי! ארוכי! או חשיפת נתוני ההכנסה
של בני המשפחה הקרובי! לנזקק .יצוי כי ארגוני! אלה מפעילי! סניפי! בבתי חולי! רבי! ,וכי
המשרד עצמו ובתי החולי! ,שמקצת! ממשלתיי! ,מפני! אליה! את הציבור לש! קבלת שירות.
לפיכ -ראוי שיהיו בידי המשרד נתוני! עדכניי! על סוג הפעילות של גופי! אלו ועל היקפה ,כדי
שא! יפסיק מי מ הגופי! הללו לתת את השירות 48יקל על המדינה לבחו את הצור -לספק את
השירותי! האלה במקומו.
ÂÈ„È· ÔÈ‡Â ,ÂÏÏ‰ ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰‰ ÌÈ Â‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÏÏÎ ·¯ÂÚÓ Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ¯ÙÒÓ ÔÂ‚Î ,·Á¯ ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ÏÚÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡ ÏÚ ÌÈ Â
˘.Ì‰È‚ÂÒÂ ÌÈÏÈ‡˘Ó Ì‰
Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÓ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .„¯˘Ó‰ ÌÚÂ ÌÈÏÂÁ‰ ÌÚ Ì‰ÈÒÁÈ ˙‡Â ÂÏÏ‰ ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰‰ ÌÈ Â‚¯‡‰
È ÓÊ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˘·‚È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰
ÁÈË·È ¯·„‰ ÔÎ˘ ,˙Â‡È¯·‰ ÏÒ· Ì˙Â‡ ÏÂÏÎÈÂ ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰ ÌÈ Â‚¯‡ È„È· ÌÂÈÎ ÌÈ˜ÙÂÒÓÂ
‡˙ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Â˜ÙÒÏ ÂÏ„ÁÈ ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ì‡ ‰Ê ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â·ÈÂÁÓ
ÍÎÂ ,Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ˙‡Â ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰‰ ÌÈ Â‚¯‡‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï „¯˘Ó‰
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ ÂÈ„ ÌÂÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È .Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÌÓÂ˜Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÈÏÚ Ï˜È
.ÌÂ‡È˙ÏÂ ˙Â Â¯˙Ù ˘Â·È‚Ï ,˙ÂÈÚ·· ÔÂÈ„Ï ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂˆÚÂÓ ˙Ó˜‰ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ Â‚¯‡Â

סיכו
ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙¯·Ú‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ,Â‰È ˙ ˙ËÙÂ˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ
È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÙÂÏÁ ˜Â„·È˘ È ÂˆÈÁ ıÚÂÈ ¯Î˘ „¯˘Ó‰ .ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙Â„ÈÈ Â
Ô„ÓÂ‡ ÔÈÎ‰Ï Â˙Â‡ ‰Á ‰ ‡Ï Í‡ ,Ì˙˜ÙÒ‡Ï ˙È·ËÈÓ‰ ‰ËÈ˘‰ ÏÚ ıÈÏÓÈÂ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÚˆÂÓ ‰ÙÂÏÁ ÏÎÏ ˙ÂÈÂÏÚ
ÏÂÙÈË‰ ‡ÂÏÓ ˙¯·Ú‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ,˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ÁÒÂ ‰Â Â‰È ˙ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰
·‡.ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï ÌÈÎ Ï ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ˙˜ÙÒ
__________________
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ארגוני התנדבותיי אלו נסמכי על תרומות .א יצטמצמו התרומות והאפשרויות לגיוס כספי ,
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ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,·Èˆ˜˙· ¯ÒÂÁ ¯ˆÂ 2007-2001 ÌÈ ˘‰ Ú·˘ ÍÂ˙Ó Ú·¯‡· ÈÎ ‡ˆÓ
Ï˘ ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÊÂÙ˘‡ ÈÓÈ ˙ÂÏÚÓ Ú·Â ‰ ÈÙÒÎ ˜Ê ÌÂ¯‚ÏÂ ÌÓÂ˜È˘ ˙‡ ·ÎÚÏ ,ÌÈÎ Ï Ï·Ò
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯È˘ÎÓÏ ‰ ˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÏÂÁ È˙·· ÌÈÎ
.·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ„ÓÏÓ
˙Â„ÈÈ È¯È˘ÎÓÏ ˙Â˘˜·‰Ó 10%-ÎÂ ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓÏ ˙Â˘˜·‰Ó 35%-Î ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁ· ÏÂÙÈË‰˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈÓÈ 14 ÍÂ˙· ˙Â¯˘Â‡Ó
14 ÍÂ˙· ‰Ï‡Î˘ ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï ¯˘Ù‡È˘ ‰„Â·Ú ÍÈÏ‰˙ ˘·‚ÏÂ ÌÈÓÈ 14-Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó
.ı"‚· È ÙÏ Â˙¯‰ˆ‰· „¯˘Ó‰ ·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ ,ÌÈÓÈ
ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÎÏÂ ,˜ÂÁÏ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÏÏÎ Ì È‡ ˙Â„ÈÈ Â ÌÂ˜È˘ È¯È˘ÎÓ
·Èˆ˜˙ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ Â„ ‡Ï‡ ,˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ÌÈ Â„ Ì È‡ ‰Ê ÌÂÁ˙·
˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó‰ ,˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ÌÈ Â„ Ì È‡ Ì‰ ÍÎÈÙÏ .„¯˘Ó‰
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÈÈÁ Í¯Â‡ÏÂ ‰ÏÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ˙ÚˆÂÓ‰ ‰˘„Á‰ ‰È‚ÂÏÂ ÎË‰ ˙ÓÂ¯˙
ÏÏÎ ‚Â¯È„· Ú‚ÂÙÂ ÏÒ‰ ˙„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.‰Ê ·ˆÓ Ô˜˙Ï Í¯„ ‡ˆÓÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË‰
ÌÈÎ¯ˆ‰ Û˜È‰ ÏÚ ˜¯ ˙ÒÒ·˙Ó ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜
Ú„ÈÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ˘ Û‡ ,ÈÙ¯‚ÂÓ„Â È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ Ú„ÈÓ ÏÚ ‡ÏÂ ˙ÂÓ„Â˜‰ ÌÈ ˘· ·Èˆ˜˙‰Â
˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˘È Ô‰ÈÙÏ˘ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÔÈÓÊÂ ÌÈÈ˜ ‰Ê
‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,˜ÂÁÏ ˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙·˘ ˙Â„ÈÈ ‰Â ÌÂ˜È˘‰ È¯È˘ÎÓ
.Ì„˜‰·
È‡¯Á‡‰ ,ÒÈ‡ÂÏ ÔÂÎÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙÓ Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ Ï ·Â˘Á ¯·„‰ .˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÈÏÚ Â ‰ÎÈÏ‰ È¯È˘ÎÓ ,˙Â·˙Â˙ ÌÈÎ Ï ˜ÙÒÏ
.Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈ ¯ˆÈÂ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙ÎÓÒ‰ ÂÓÎ ,ÂÏ Â˜ ÚÂ‰˘ ˙ÂÈ ÂËÏ˘‰
˙‡Â ˙¯ÎÂÒ‰ ˙ÏÁÓÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ÌÈÈÏ‚¯‰ ˙ÂÚÈË˜ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÏÂÎÈ ‰ÓÂÊÈ ‰ÚÈ Ó ˙ÂÏÈÚÙ
,˙Â‡È¯·‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÈÁÂÓ ı·˘Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÎ ‰
Ï‚¯· ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÎ¯„ Â Á·È ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙È Â˘‡¯‰ ‰‡ÂÙ¯· ÌÈ˜ÒÂÚ‰Â ˙¯ÎÂÒ‰ ÈÏÂÁ ·¯˜· ˙È˙¯ÎÂÒ‰
ÌÂˆÓˆ Ì˘Ï Â· ÏÂÙÈËÏÂ ÈÁÂÓ‰ ı·˘‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÎ¯„ Ì‚ Â Á·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,‰ÚÈË˜·
.Â ÓÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈ„Â˜Ù˙‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰
˙ÂÏÙËÓ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ;˙ÂÏÁÓ ·˜Ú ÌÈÎ Â˘Ú ˘ ÌÈ·˘Â˙·Â ‰„ÈÏÓ ÌÈÎ · ÏÙËÓ „¯˘Ó‰
;‰¯Ë˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ · ÏÙËÓ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ;‰„Â·Ú ˙Â Â‡˙· ÂÚ‚Ù ˘ ÌÈÎ ·
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Â ;ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙· ÂÚ‚Ù ˘ ÌÈÎ · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙Â ÓÓÓ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á
Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ÏˆÂÙÓ‰ ÏÂÙÈË‰ .‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÚ‚Ù ˘ ÌÈÎ · ÏÙËÓ
ÌÈÎ ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È .‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
.ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚Â ÌÈ„¯˘Ó È„È· ÌÂÈÎ ˙ÂÏÙÂËÓ‰

