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 החדש הקבוצי בקשות לשינוי בהסכם הרופאים  -הנדון: האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

 

 רקע: 

הבעיה העיקרית כיום של רופאי העור בבתי החולים ובקהילה הינה העומס העצום המוטל על 

שנה. תקינה זו אינה מתאימה כיום  40הרופאים, הנובעת מתקינה ארכאית מלפני מעל 

 לדרמטולוגיה המודרנית  ואף לא לציפיותיו של המטופל מהמפגש עם הרופא.  

ה של רפואת העור ברמה האבחנתית יקי לכת באופיהשנים האחרונות חלו שינויים מרחי 10ב

בחון, הכנסת הדרמטוסקופ לשגרת הבדיקה בדיקות האוהטיפולית שכללו:  הרחבת מגוון 

הדרמטולוגית, הכנסת תרופות סיסטמיות רבות ובכללן הביולוגיות לארסנל הטיפולים, הכנסת 

מבוגרים יותר ורבים מהם   טכנולוגיות טיפוליות חדשות, שינוי בפרופיל המטופל כך שהחולים

ת. בנוסף, הורחבו שטחי וילואף מורכבים יותר מבעבר, בין היתר בשל ריבוי תחלואה נ

פלינות אחרות,  יסיההתמחות של רופאי העור לאבחון וטיפול במחלות שהיו בעבר נחלתן של ד

 כדוגמת המטואונקולוגיה ואונקולוגיה. 

מקצעות של הדרמטולוגים לתתי מקצוע שונים.   האתגרים  החדשים הובילו, בין היתר, להת

דית לזמן ארוך יותר של מפגש מטפל מטופל. יתרה מזו,  ריבוי כמובן שמגמות אלו  תורגמו מי

החולים עם בעיות המשיקות וחופפות לדיסיפלינות אחרות יצר צורך בהתייעצות רב תחומית 

 ואף נוסדו מרפאות אינטרדיסיפלינריות בהתאם.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רפואת עור בבתי החולים-  

תקן  - 1976ההקצאה לתקינה של רופא עור בבית חולים עדיין מבוססת על זו שנקבעה בשנת 

ביקורים במרפאת עור בית החולים.  כפי שהוסבר לעיל תקינה  5000לרופא עור אחד על כל  

של זו אינה מתאימה לצרכים כיום.  לאור זאת, חולים ממתינים זמן רב לתור, האבחון 

יקור הטיפול, לנכות מוגברת ימחלותיהם מתעכב, דבר שבמקרים רבים מוביל בסופו של דבר ל

 וסיכוי גבוה יותר של המטופל לצאת ממעגל העבודה.  

זאת ועוד, תפקיד חשוב ביותר של מחלקות העור בבתי החולים הוא להכשיר מתמחים,   אשר 

חים. התקינה כיום מאפשרת קליטה בסיום התמחותם רובם יעבדו בקהילה כרופאי עור מומ

מוגבלת ביותר של מתמחים חדשים בעור, דבר שגורר צמצום במספר המומחים העובדים 

יש לשנות לאלתר את בקהילה. ואכן, מצוקת התורים בקהילה כיום היא נתון זועק וידוע לכל. 

 .2020של  התקינה ולהתאימה לצרכים

    

 רפואת עור בקהילה-  

מוקצות  שכיר בקהילה  לכל רופא עור, לפחות בקופת חולים גדולה אחת, כיום ע"פ ההנחיות

  שניות לבדיקת חולה. 40 –דקות ו  6שורות לקבלת קהל. כלומר, מוקצות  9

כמובן שזמן קצרצר זה אינו תואם לצרכים של הדרמטולוגיה המודרנית כפי שפורט. יש להדגיש 

עוד מפורט, לעיתים עם צורך ידנית ותבדיקה קפאנמנזה מקיפה, כי כיום הסטנדרט הינו 

לאחר שגלש לרוב מגיע בימינו שאורכת זמן.  בנוסף על כך,  המטופל  בדיקה דרמוסקופיתב

  לדיון מקיף ומעמיק עם הרופא.  ומצפה כבר באינטרנט והוא  מצויד בידע ושאלות רבות 

פרק זמן זה קצר מידי למטופל עם בעיה עורית שכיחה וקלה ועל אחת כמה וכמה אינו ראלי 

 לטיפול ומעקב אחרי המטופל היותר מורכב )כפי שפורט לעיל (. 

גבוהות מצד אחד ולאיכות  העומס שנוצר על הרופא והקונפליקט המתמיד בין דרישה לתפוקות

לכת וגוברת של רופאי העור בקהילה על כל בשירות ובטיפול מצד שני, תורמים לשחיקה הו

 המשתמע מכך. 

 

 



 

 

 לאור הכתוב לעיל, בקשותינו לקראת הסכם הרופאים החדש המתהווה הינן:

האיגוד יצרף דרישה מספרית שינוי התקינה לרופא עור.  -ברפואת עור בבית החולים .1

 לפני תחילת משא ומתן.

חולים בשעה )כלומר מפגש  5אין לדרוש מרופא לראות יותר מ -ברפואת עור בקהילה .2

 דקות בין רופא למטופל(.  12של 
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 פרופ אמי חודק

 נשיאת האיגוד הישראלי לרפואת עור 

 


