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 רפואת הילדים בקהילה בישראל 
בעשור הבא - ההכרח בשינוי

רפואת הילדים בקהילה בישראל מבוססת על רופאי ילדים שעברו התמחות 
בבתי החולים בארץ ובעולם. רפואת הילדים בקהילה הולכת ומשנה את פניה 
מרפואה העוסקת במקרים חריפים לרפואה העוסקת במגוון מחלות כרוניות, 
בעיות התנהגות, בעיות במשפחה ובחברה הקרובה, בעיות התפתחותיות, 
בעיות תזונה וגדילה, השמנת יתר, בעיות שינה, בעיות חינוך, חשיפה מוגזמת 
לאמצעים דיגיטליים מגוונים, מיעוט של פעילות גופנית מספקת, התמכרויות 

שונות, פגיעות לא זדוניות, התעללות בילדים ועוד. 
הכשרת רופאי הילדים, המתבססת כיום רובה ככולה על רפואת בית החולים, 
לא מעניקה עד כה כלים מתאימים לעבודת הרופא בקהילה בהתייחס לתחלואה 
החדשה. כתוצאה מכך מעדיפים רופאים רבים לבחור שלא לטפל בבעיות אלה, 
להתעלם מהם או להפנות את הילדים ליועצים השונים בתחומי מקצועות הבריאות 
מחוץ לתחום המרפאה. חלק מהרופאים מנסה להתמודד בעצמו בטיפול בנושאים 

אלה, תוך כדי קריאה והכשרה עצמית שאינה מספקת לרוב ואינה כוללנית. 
מערכת הבריאות החל ממשרד הבריאות, דרך ההסתדרות הרפואית והפקולטות 
לרפואה ועד לבתי החולים וקופות החולים חייבים לשנות את אופן ההדרכה 
של רופאי הילדים, הן בעת ההכשרה הראשונית בפקולטות לרפואה והן בעת 
ההתמחות ולאחריה כדי להכשיר דור חדש של רופאי ילדים שיוכלו להתמודד עם 
מספר הילדים ההולך ועולה הנזקקים לסיוע בבעיות שפורטו לעיל. יתירה מכך, 
גורמי הבריאות בקהילה, ובראשם רופא הילדים, חייבים לשלב ידיים ולשתף פעולה 
עם הרשויות המקומיות וגורמי הרווחה והחינוך כדי להעניק לילדים בישראל רפואה 

הוליסטית המתייחסת לכל תחומי חייהם. 
קידום הרפואה הראשונית במרפאה, בהתייחס לנושאים אלה, יחד עם שילוב 
רופאי הילדים עם גורמי הקהילה השונים, לאחר שיוכשרו כנדרש, ייטיב עם 
ילדי ישראל וישפר את התפתחותם הנאותה, יחד עם קידום בריאותם הגופנית, 

הנפשית והחברתית. 

רפואת ילדים; קהילה.
.Pediatrics; Community pediatrics
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well being

WHO
A state of Health
complete physical mental and social well being and not merely

the absence of disease or infirmity

Oren

Satcher

Satcherˆ  רפואת הילדים החדשה שינתה
את פניה ועוסקת היום יותר 

במחלות כרוניות, בעיות 
התפתחות והתנהגות, בעיות 

הזנה, השמנה, פגיעות לא 
זדוניות, התעללות בילדים 

והתמכרויות שונות כולל 
התמכרות לאינטרנט.

עיקר ההתמחות של רופאי  ˆ
הילדים נעשית עדיין בבתי 
החולים, שבהם מתמקדים 

בעיקר במחלות חדות קשות 
ובמחלות כרוניות מורכבות 

ופחות בנושאי רפואת הילדים 
המודרנית האופיינית לקהילה.

רופאי הילדים בעידן רפואת  ˆ
הילדים החדשה חייבים לקבל 

 הכשרה מתאימה בצאתם 
לקהילה, יחד עם מעורבות יתר 

הוליסטית בעולמם של הילדים, 
תוך הכרת הבעיות החדשות 

ומעורבות בחיי המשפחה של 
הילד ועם גורמי הבריאות, החינוך, 

הקהילה והרווחה המעורבים 
 בהתפתחותו ובבריאותו 

הנפשית והגופנית של הילד.  
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Satcher
AAP

Policy Statement
The Pediatrician s

Role in Community Pediatrics

Oberklaid

Developmentally vulnerable

Oberklaid

Oberklaid

דרכי פעולה אפשריות

acute curative
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