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זכות החולים לדעת מי מטפל בהם ואיך
המידע הקיים כיום בידי המטופלים הפוטנציאליים הוא מידע חלקי, לקוי ואינו נגיש במיוחד

באחרונה פורסם דו"ח חדש של משרד הבריאות המאתר כשלים בחדרי ניתוח
ובמחלקות הכירורגיות בבתי החולים הכלליים - ציבוריים, בבעלות שירותי
בריאות כללית ופרטיים - שעלולים לסכן את בטיחותם של החולים. הדו"ח

מתאר את האיכות והבטיחות בתהליך המתבצע בניתוחים במחלקות
הכירורגיות, אבל אינו מתייחס לתוצאות התהליך.

על פי הדו"ח, ניכר כי בתי החולים של שירותי בריאות כללית קיבלו בממוצע
סטטיסטי ציונים גבוהים יותר לעומת בתי החולים הציבוריים והפרטיים. ייתכן

כי בכללית לקחו כבר מזמן את ה"תהליך" ברצינות, וייתכן כי האקרדיטציה 
(ההכרה) הבינלאומית סייעה להם לממש את החזון שבא לידי ביטוי בתוצאות

הדו"ח.
צרכני הבריאות צריכים לקבל את המידע המלא לפני שהם נדרשים להחליט

היכן לקבל טיפול רפואי המתאים לצורכיהם. המידע הקיים כיום בידי
המטופלים הפוטנציאליים הוא מידע חלקי, לקוי ואינו נגיש במיוחד. צרכני

הבריאות מחפשים את המידע הרפואי הנוגע לזכויותיהם הרפואיות או למצבם
הבריאותי בכל דרך אפשרית. הם פונים לאינטרנט, למאגרי מידע ומפעילים
קשרים אישיים, שעשויים להיות לעתים בעלי אינטרסים. ברוב המקרים הם

נותרים אובדי עצות לנוכח המידע הרב ואי בהירותו.
 לחוק זכויות החולה מגדיר את המידע הרפואי שיש למסור למטופל13סעיף 

כדי שיוכל לתת הסכמה מודעת, ובכך לבטא את מעורבותו בקבלת החלטות
הנוגעות לטיפולו, ואף יותר מכך - המידע הזמין צריך לאפשר לחולה לקבל

החלטה המתאימה לצרכיו ולמורכבות מחלתו. למרות החוק, בפועל לא הונחה
תשתית ראויה למערכי דיווח משום שארגוני הבריאות חוששים מחשיפת

הנתונים.
בשונה ממערכות בריאות מתקדמות אחרות בעולם, אין בישראל דיווח על

תוצאות התהליכים הרפואיים. מדובר בין השאר באחוז הסיבוכים לאחר ניתוח,
שיעור הזיהומים ובממוצע אחוזי התמותה. חרף העובדה שאיכות הרפואה

הציבורית בישראל טובה ונשענת על רמה מקצועית גבוהה ביותר, עדיין ישנם
אתגרים ופערים בין בתי החולים. שקיפות ודיווח יסייעו בשיפור האיכות

ובסגירת פערים אלה.
מערכת שדוגלת באיכות רפואית צריכה לאפשר לצרכן הבריאות את המידע
המקסימלי. הדו"ח היזום של משרד הבריאות שבוחן את תפקיד המחלקות

הכירורגיות נכתב במונחים סטטיסטיים: חלוקה לפי גודל בית החולים, מספר
המיטות וסוג הבעלות - ולא על פי זמינות רופאים מומחים, או מדדים אחרים.

עבור חולה במצב מורכב זוהי החלטה כבדת משקל. אם בתי החולים
הציבוריים מציגים נתונים דומים לאלה של בתי החולים הפרטיים, שבהם אין
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התמודדות עם עומס בלתי צפוי ומורכבות הטיפול בחולה האקוטי - אז אין
ספק כי ניכרת הפנמה חד־משמעית בבתי החולים הציבוריים בכלל, ובכללית

בפרט, מהי האיכות הרפואית הנדרשת.
בתי החולים הפרטיים והציבוריים מוצגים בדו"ח כמקשה אחת, ואין בכך כדי
לסייע לצרכן בבואו לבחור את האכסניה הרפואית המומלצת עבורו. במשרד
הבריאות התחייבו כי בדו"ח הבא, שיפורסם בשנה הבאה, יינתנו נתונים

פרטניים אודות בתי החולים.
עם זאת, הרגולטור צריך לחייב את בתי החולים לפרסם לאלתר נתונים על
סיבוכים רפואיים, אחוזי תמותה, מקרים של חשש לרשלנות וכל נתון אחר

שישקף לצרכן הבריאות את תמונת המציאות. נתונים אלה יסייעו לו לקבל את
ההחלטה הנכונה ביותר עבורו, ולהיות שותף ומעורב בקבלת ההחלטות

הנוגעות לטיפולו. כך ימומש חוק זכויות החולה הלכה למעשה, וכך תמומש גם
זכות הציבור לדעת.

הכותבת היא מנכ"לית מדיקס שירותים רפואיים, המספקת שירותי ייעוץ וליווי
לחולים
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