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 תקציר 

להיקפי התחלואה הנוירולוגית ישנם עלויות כלכליות רבות הן אלה המצויות בתוך מערכת 

קצבאות נכות, לגידול בהקשורות  יות כגון עלוהבריאות )עלויות ישירות ( והן עלויות עקיפות )

  .הפסדי פריון ועוד(

בשלושים מדינות שהתפרסמו באירופה  מחקרים 800שסקר  2010שנת פרסום מבהתבסס על 

 : נמצא כי 2016ותוך התאמתם לנתונים של שנת סוגי תחלואה  19ועבור 

  9001ומדת על  סוגי תחלואה ע 19של ישירה והעקיפה ההעלות, € ppp1  לנפש . 

  €2 906שישה סוגי תחלואה מעמיד את הוצאה על כ זו לחישוב מקביל של עלות 

   .2016בשנת  לנפש 

   מעלויות אלה היו הוצאות ישירות )הוצאות טיפול מערכות הבריאות והרווחה(,  60%כ

היו הוצאות עקיפות )הפסדי פריון(. ההוצאות הישירות של מערכת הבריאות  40%וכ 

 מסה"כ ההוצאות. 34%היוו כל 

  סוגי תחלואת המוח שנסקרו בעבודה עלות הטיפול בחולי הדמנציה היא הגבוה  6מבין

מסה"כ העלות ועלות הטיפול בחולה אפילפסיה היא הנמוכה ביותר  44%ביותר )

(5%).  

  והנמוכה ביותר  €אלף 36 –היקרה ביותר היא של חולה טרשת נפוצה למטופל העלות

  (. 410€היא של כאבי ראש )כ 

  4.3מיליארד ל  3.5של שש סוגי התחלואה בישראל  נע בין  2016העלות לשנת 

 יורו לנפש.  500ל  400מיליארד יורו . חישוב העלות לנפש מצביע על עלות של בין 

   מסה"כ העלות ומהוות  34%מסתכמות ב כ  ההוצאות הישירות של מערכת הבריאות

 מההוצאה הלאומית לבריאות  6.4%כ 

  תחזית ההוצאה המתבססת על גידול אוכלוסייה , הזדקנות האוכלוסייה וקצב הצמיחה

מההוצאה הלאומית לבריאות  9%במשק מלמדת כי עלות זו עשוייה להגיע למעל 

  . 2040בשנת 

 אומדן ההוצאה של התחלואהמחוז עשרה אסכון הכלכלי הפוטנציאלי של יחה 

 מיליון יורו לשנה.  350-450הנמדדת בסקירה זו עומד על 

 

                                                           
1.Purchasing Power Parityppp=    באמצעותו ניתן לנכות את ההפרשים אשר  €של הוא שער חליפין מיוחד

 למונחי כוח קניה.בכל מדינה עלויות הבריאות נתוני תאמת וה ברמת המחירים בין המדינות השונות

 €pppבמונחי יהיו מעתה בעבודה זו אשר יוצגו כל הנתונים הכספיים  .2
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 רקע .1

שבץ,   .מאות מוגבלויות תפקודיות ומנטליות המקיפ ההיקפית העצבים ומערכתתחלואת המוח 

הם רק חלק כל אלה  –דמנציה, מיגרנות כרוניות, פרקינסון, אפילפסיה, טרשת נפוצה, ועוד  

 טווח ארוכת לנכות בעולם המוביל הגורם המהוות כיום במחלות המוח מהמוגבלויות הכלולות 

 3.דם וכלי לב מחלות אחרי מיד בשכיחותו השני התמותה ומהווה גורם  וקוגניטיבית פיזית

מיליון שנות חיים בריאות שאבדו בעולם בעקבות  250 -, מחלות נוירולוגיות גרמו ל2015בשנת 

  מוות בטרם עת ונכות.

בעיקר  בשל  מעמסה כלכלית הן ברמת הפרט והן ברמת החברהתחלואת המוח מהווה 

. באומדן חישובי עלות תחלואת כרונית או פרוגרסיבית טיפול ארוך הטווח בנכותהתמשכות ה

ורווחה הפסד  )קצבאות נכות, סיעודהן הוצאות עקיפות ישירות והן הוצאות המוח הכוללים 

בארה"ב .  סרטןמחלות ו  ,מחלות לב באירופה אף מעלות  גבוהה נמצא כי עלות זו  פריון ועוד(

 דולר מיליון 8,000-מחלות נפוצות מגיעה ל 9ההוצאה השנתית על תחלואה נוירולוגית של 

   4בשנה.

)הישירה והעקיפה(, , כמו גם עלותם הגבוה הנוירולוגיות של המחלותוהעולה שכיחותם הגבוה 

כל מדינות העולם המערבי מנסות למנוע או להפחית את נטל תחלואת באמצעות גורמות לכך ש

  .התייה או דחתמניע

בהתבסס על  ,היא לבצע אומדן הנטל הכלכלי של תחלואת המוח בישראלזו מטרת עבודה 

הארגון של ואשר רוכזו בפרסום  מחקרים שנעשו במדינות אירופהמאות מ םתשתיות נתוני

התאמתם להרכב הגילאים תוך  ,(The European Brain Council)האירופאי לתחלואת המוח 

 ישראל. ת ונים המקרו כלכליים של כלכלתולנ

קיים בישראל הם חלקיים בלבד. לסוגיהם השונים  הנוירולוגיתהיקפי התחלואה הנתונים לגבי 

אולם במרבית סוגי התחלואה , דמנציהעל  נתונים חלקיים)תת אבחון(כיום רשם שבץ לאומי ו

בנוסף, אין כיום תשתית נתונים . הם חלקיים בלבדפה בישראל קונים לגבי היתהנ ,הנוירולוגית

ים, היקף צריכת ימזוהים לגבי היקף צריכת השירותים )שירותי אשפוז, שירותים אמבולטור

                                                           
3 a systematic 2015: –1990Global, regional, and national burden of neurological disorders during 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Neurology 2017 

4 Gooch CL, Pracht E, Borenstein AR.The burden of neurological disease in the United States: A 
summary report and call to action. Ann Neurol. 2017  
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צוע אומדנים כלכליים עובדה המקשה על בי ,תרופות ועוד( של החולים בתחלואה נוירולוגית

   5.לגבי עלויות תחלואת המוח בישראל

מדינות  14ב נתונים  להסתמך עלבחרנו לויות התחלואה בישראל וחיזוי אומדן עבניתוח 

 דמנציה,מחלות: סוגי תרכז בשש להו (בעלי פרופיל כלכלי דומה לישראל)נבחרות מאירופה 

 .ואפילפסיה, כאבי ראש , פרקינסון, טרשת נפוצהמוחי שבץ

סוגי תחלואה. תשתית  6מדינות ו  14חלקה הראשון של העבודה יציג את תשתיות הנתונים של 

נתונים זו תכלול את מספר המקרים לכל סוג תחלואה, העלות הכוללת של כל סוג תחלואה 

 6והעלות הממוצעת למקרה.

המחלות הנוירולוגיות בישראל .  6בחלקה השני של העבודה יוצג האומדן הכלכלי של עלות 

. לאוכלוסייה הישראליתתן התאמוהמדינות שנבחרו,  14על הממצאים ב אומדן זה יתבסס 

הבדלים מהבדלי מחירים, תיקונים מתחייבים הנגזרים מספר תוך ביצוע התאמה זו תערך 

 וחלקה היחסי של ההוצאה לבריאות מהתוצר. גודל התוצר , ית גיל, מועדות גנטהתפלגות הב

ת המוח והן הוצאות הישירות הכרוכות בטיפול בתחלואבישראל יציג הן את הניתוח הכלכלי 

וכל זאת הוצאות העקיפות )הפסד ימי עבודה, קצבאות נכות ושירותי רווחה אחרים ( את ה

  .ברמה הלאומית

 יוצגו ניתוחים כלכליים המתייחסים לשני נושאים נוספים:  בחלקה האחרון של העבודה

לאור העלייה  -  2040אומדן העלות הכלכלית של התחלואה הנוירולוגית לשנת חיזוי הא. 

שתחול עלייה משמעותית יא התחזיות הוהזדקנות האוכלוסייה, בתוחלת החיים בישראל 

 גיל. במספר החולים הסובלים ממחלות נוירולוגיות  הקשורות ב

 - אומדן ההוצאה שנאמד בחלק הראשוןסכון הכלכלי הפוטנציאלי של אחוז נתון מיחהב. 

( לשיפור רצף הטיפול איגודהנחת העבודה היא כי תכנית התערבות )שתוגדר על ידי ה

כל אלה עשויים להביא לעיכוב בהתפתחות חלק  -האמבולטורי, ועיבוי השירותים בקהילה 

חיסכון בעלויות למערכות מקרים מסוימים גם למניעתם  ובכך ייווצר מהמחלות הנוירולוגיות וב

 )בריאות , רווחה, ביטוח לאומי(  הציבוריות השונות

 

                                                           
בעיות נובעים ממהאשפוזים  19% -וכ מהביקורים במלר"ד, 10%  -הערכות שנעשו באירופה מדברות על כך שכ 5

 Neuro Numbers: a brief review of the numbers of people in the UK with a  - נוירולוגיות

neurological condition. The Neurological Alliance 

 סוגי תחלואה. 14מדינות ו  30. בנספחים לעבודה ניתן למצוא נתונים גם של  6
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עקרי  :The economic cost of brain disorders in Europe""   המחקרתיאור  .2

 , ומגבלות המחקר הממצאים

בשנת  נעשה אומדן העלות הכלכלית של תחלואת המוח באירופה המקיף הראשון על המחקר 

נעשה  (The European Brain Council)ביוזמת הארגון האירופאי לתחלואת המוח כאשר   2005

החולים בתחלואת המוח במדינות אירופה, את העלות  מספר מחקר שניסה לאמוד את 

הממוצעת לחולה בסוגי התחלואה השונים ואת  סה"כ העלות ברמה לאומית. במסגרת מחקר 

 12 -מחקרים ב 400 -כ אפידמיולוגיה ובריאות ,פאנלים של מומחים בכלכלהעל ידי זה נסרקו 

הסתכמה בשנת תחלואת המוח  של תחלואת המוח.  במחקר נמצא כי עלות  עיקריות קבוצות 

 Andline-Sobocki et., 2005; Wittchen)מיליון חולים.   127ביליון יורו  וכוללת   386ב   2005

and Jacobi, 2005) . 

 800 -. במחקר זה נסרקו כ7דומה במתודולוגיהחזרו על אותו מחקר תוך שימוש  2010בשנת 

אפידמיולוגים על שיעורי תחלואת מוח  שהתפרסמו באירופה ושבהם הוצגו נתונים  מחקרים

קבוצות בשנת  12והעלויות הכלכליות הכרוכות בה.  בשנה זו הורחבה  קבוצת המחלות מ 

 30 עתה מספר המדינות שנכללו במחקר שכלל גם והורחבו  8קבוצות מרכזיות 19ל   2005

שנכללו במדינות אוכלוסייה הסה"כ . )כולל איסלנד , נורבגיה ושוויץ(   EUמדינות החברות ב 

  מיליון נפשות . 514 המחקר הסתכמה ב

עבור כל  סוג של תחלואה הוקמה וועדת משנה  כאשר  היגויועדת י  "ואורגן ע תוכנן המחקר 

מכל רחבי מתחום תחלואת המוח מומחים ו כלכלן בריאות אפידמיולוג,  כללה שוועדות(  19)

  .של כל המחקרים שפורסמו בנושא סקירות ספרות שיטתיתשביצעו  אירופה

במטבעות שונים,  נעשו , ועבור זמנים שוניםלעיתים צגו והבמחקר כוון שהמאמרים שנסרקו 

כל כך שלשערי המטבע ולשיעורי האינפלציה בכל מדינה לשנה מלאה, התאמות במחקר 

 . 9( PPPיורו  מותאם לכוח הקניה של המטבע בכל מדינה ) -הנתונים מוצגים במטבע אחיד

 מצביע על התמונה הבאה:  האיחוד האירופישל מחקר ריכוז ממצאי ה

  בכ  2010מדינות הסתכמה בשנת  30 סוגי תחלואת המוח ב 19העלות הכוללת של

 . €ביליון  797

                                                           
7 The economic cost of brain disorders in Europe, Article  in  European Journal of Neurology · 
January 2012  

 .ראה נספח לעבודה 8

בכל מדינה. להתאמת עלויות הבריאות ההוצאה הלאומית לבריאות ביחס לתוצר הלאומי הגולמי, שימשו  9

ppp= Purchasing Power Parity . כל הנתונים הכלכליים המוצגים בעבודה זו מוצגים במונחיppp. 
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  של מערכת הבריאות העלות הייתה עלות ישירהמ 37%כ . 

   2,100הממוצעת לחולה בכל אחת מסוגי התחלואה עמד על כ העלות אומדן € 

€  285ו   euromuscularעבור הפרעות €  30,000נע בין ממוצע עלות זה  .ממוצעב

 לכאב הראש. 

מחקרים , מלווה  800ריכוז סדרה כה מורכבת ורחבה של נתונים שהוצגו ב  ,מטבע הדברים

 נים. הנתומחסור בחלק מבבעיות של אחידות הגדרות ו

 : כללו עקרי הקשיים שעליהם ניסו עורכי המחקר להתגבר

  טווח הגיל במדינות השונות היה הדיווח על לא תמיד  -בעיות מדידה לגבי האוכלוסייה

 )כללו גם נוערמהמדינות חלק   -בהגדרה לא אחידה של קבוצות הגיל היו גם . אחיד

 וחלק לא.   ( 0-17

  אפידמיולוגיבמדינות שונות היה מידע  –בעיות במדידה לגבי הנתונים האפידמיולוגים 

חלקי  לסוגי התחלואה  השונים. חלק מהמדינות דיווחו על בסיס תשתיות נתונים ברמה 

אפידמיולוגים בהתבסס על הלאומית וחלק מהמדינות דיווח על תשתית הנתונים 

 שנעשו מעת לעת. מדגמים

 בחלק מהמדינות המידע התבסס על מדגמים  -גבי הנתונים הכלכליים בעיות מדידה ל

בחלק מהמחקרים הוצגו נתונים . על נתונים ברמת סה"כ האוכלוסייה –ובחלק אחר 

לא הייתה אחידות בין סוגי  בנוסף , . עם חישוב עלויות כפול )חולה בעל כמה אבחנות(

הוצאות פשיעה של או תמותה מוקדמת, העלויות שנכללו בחלק מהמדינות )כך למשל 

 .(לא נכללו בחלק גדול מהמדינותמכורים לסמים 

 

והשלמות של נתונים חסרים התאמות למרות מגבלות אלה נעשה במחקר מאמץ רב לבצע 

  .יצירת תשתיות נתונים המבוססים על הגדרות אחידותלולהגיע במידת האפשר 

נתונים אלה קובצו  .פר סוגי תחלואה נוירולוגיתשכיחות מסמציג את ריכוז ממצאי  1לוח מס. 

  .קבוצות מדינות ולמספר שונה של סוגי תחלואת מוחשונה של למספר 

 סה"כ אוכלוסייה ומספר  מטופלים –ם : ריכוז ממצאי 1מס.  לוח

    

 סה"כ
 אוכלוסייה

 (במיליונים)
 מטופליםמס. 

 (ליוניםיבמ)

 

    

 אחוז
המטופלים 

מס"כ 
 האוכלוסייה

  ת מוחסוגי תחלוא 19שלושים מדינות , 
  514 380 

74% 

  ת מוחסוגי תחלוא 12שלושים מדינות 
  514 299 

58% 

 ת מוחסוגי תחלוא 6שלושים מדינות 
  514 172 

33% 

 סוגי תחלואה  6 ארבע עשר מדינות,
  388 128 

33% 
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 על עקרי הממצאים הבאים: מהלוח ניתן ללמוד 

   מיליון מטופלים מתוך  380מדינות עמד על  30סוגי תחלואה ב  19 ב מס. המטופלים

 (.74%מיליון איש ) 514אוכלוסייה של 

  מיליון מטופלים  299עמד על מדינות  30 סוגי תחלואת המוח ב 12  המטופלים במספר

הירידה במספר המטופלים נבעה בעיקר  מכלל האוכלוסייה.  58% המהווים כ 

מיליון מטופלים שאובחנו כסובלים  70כאבי ראש וכ עם ופלים מיליון מט 152 פחתת המ

  מבעיות מתח וחרדה.

 מיליון  128מדינות עומד על  14 מספר המטופלים  בשישה סוגי תחלואת המוח ב

מהאוכלוסייה  זיםאחו 33כלומר איש , מיליון   388מטופלים מתוך אוכלוסייה של  

הנוירולוגיות שנבחרו. אחוז זה זהה לנתון ברמת המחלות  6אובחן כחולה באחת מתוך 

 סה"כ האוכלוסייה בשלושים מדינות שנבדקו.

  70%המדינות מהווים מעל  14המדינות וסה"כ המטופלים ב  14סה"כ האוכלוסייה ב 

 המדינות שנכללו במחקר המקורי. 30מהנתון המקביל ב 

מדינות ועל שישה  14על בעיקר מעתה מש בהמשך, אנו נתבסס תשבהם נבניתוח הנתונים 

 . 10סוגי תחלואה מרכזיים

 בסקירה. כללנו אשר המדינות ושש סוגי תחלואת המוח  14רשימת מציג את  2וח מס. ל

 : המדינות וסוגי התחלואה שנכללו בסקירה  2לוח מס. 

  :המדינות

1 2 3 4 5 6 7 

 אירלנד גרמניה צרפת פינלנד דנמרק בלגיה אוסטריה

8 9 10 11 12 13 14 

 בריטניה שוויץ שוודיה ספרד נורבגיה הולנד איטליה

 
 סוגי התחלואה:

1 2 3 4 5 6 

 דמנציה

Dementia 

 שבץ מוח
Stroke 

 
 פרקינסון

Parkinson 
disease 

 טרשת נפוצה
Multiple 
sclerosis 

 כאבי ראש
Headache 

 אפילפסיה

Epilepsy 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 בנספחים לעבודה זו.סוגי תחלואת המוח ושל כל המדינות שנכללו בסקירה ניתן למצוא כל פירוט מלא של .  10
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 ושיעורים לאלף נפש טופלים מספר המ .3

 

מדינות  ואת שיעור  14מציג את מספר המטופלים בשישה סוגי תחלואת מוח ב   3לוח מס. 

 התחלואה לאלף נפש.

המהווים כ  מטופלים מיליון  113כאבי ראש"  כלולים יותר מ "מהלוח ניתן לראות  כי באבחנה 

ץ שש סוגי התחלואה הכלולים בעבודה . בסדר יורד באים אחר כך שבהמטופלים במכלל  88%

מיליון מטופלים(,  1.9מיליון מטופלים( , אפילפסיה ) 5מיליון מטופלים(, דמנציה )כ  5.8מוח )

 .פרקינסון )כמיליון מטופלים( , וטרשת נפוצה )כחצי מיליון מטופלים(

שיעור לאלף  292.6מהלוח ניתן גם לראות כי השכיחות הגבוה ביותר היא של כאבי ראש )

 שיעור לאלף נפש(. 1.12טרשת נפוצה )נפש( והנמוכה ביותר היא של 

בחינת שכיחות סוגי התחלואה במדינות השונות מלמדת כי שכיחות התחלואה משבץ המוח, 

וכאבי הראש דומה בין המדינות. לגבי ייתר סוגי התחלואה אירלנד יוצאת דופן )שיעור גבוה 

 של חולה אפילפסיה וטרשת נפוצה  לעומת שכיחות נמוכה של דמנציה(.

 

 : מספר המטופלים )באלפים ( ושיעורם לאלף נפש  3ח מס. לו

  מדינות( 14)שישה סוגי תחלואה ו                                

 

  
  

 מטופליםמס. 
 )באלפים(

 

 שיעור לאלף נפש 

 13.00 5,043 דמנציה 1

 14.97 5,808 שבץ מוחי 2

 2.53 982 פרקינסון 3

 1.12 436 טרשת נפוצה 4

 292.6 113,529 כאבי ראש 5

 5.01 1,943 אפילפסיה 6

 329.23 127,741 סה"כ  

 

 

 חישוב עלויות התחלואה הנוירולוגית .4

 

 שלוש קבוצות של סוגי עלויות: מקובצים לה הנוירולוגית תחלואהעלויות 

 טיפול ומניעת  ,עלויות רפואיות הכרוכות באבחון  - הוצאות רפואיות ישירות
 .תרופות , אשפוז ועוד(, ביקורים בחדרי מיון, שימוש בהמחלות  )ביקורי רופאים

  שירותים נוספים שסופקו  לחולים כגון שירותי  – עלויות לא רפואיות ישירות
 תעסוקה מוגנת ועוד .  ,מגורים ,רווחה
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 60%כ  ה הי הנוירולוגיתלטיפול בתחלואה הוצאות הישירות מרכיב הסה"כ 
 ההוצאה.סה"כ מ

 או  ,הפסד פריון ותוצר כתוצאה מהיעדרות מהעבודהכללו   - עלויות עקיפות
. מרכיב זה היווה כ ותשלומי העברה של המוסד לביטוח לאומיפרישה מוקדמת 

על בסיס האוכלוסייה נעשה ההוצאות העקיפות חישוב מסה"כ ההוצאה.  40%
 . 65 ועד גיל 18העובדת בכל מדינה מגיל 

מספר סוגי  מציג את ריכוז ממצאי סה"כ העלות )הוצאות ישירות והעקיפות( של 4לוח מס. 

תחלואה נוירולוגית. נתונים אלה קובצו למספר שונה של קבוצות מדינות ולמספר שונה של 

 סוגי תחלואת מוח.

 . PPP))יורו מיליארד  797מדינות הוא   30מחלות  ב  19עלות של אומדן הסה"כ 

 על  2010המדינות שנסקרו בעבודה עמדה בשנת   30ב  צאה הלאומית לבריאותההוסה"כ 

ת הבריאות על תחלואת המוח היוותה כ ושל מערכ ההוצאות הישירותמיליארד יורו.  1,210

הוצאות הבריאות הישירות על הטיפול ב כלומר  מסה"כ ההוצאה )ראה בהמשך(.  37.2%

  .מההוצאה הלאומית לבריאות 24%-בממוצע כ תחלואת המוח מהוותסוגי  19

מסה"כ העלות  32%כ  – יורומיליארד  255 עמד על מדינות  30מחלות  ב   6עלות של  אומדן 

  .  11מחלות 19של 

 

 2010 - : ריכוז ממצאי עלויות תחלואת המוח4לוח מס. 

 סה"כ    
 אוכלוסייה
 במיליונים

מס. 
 מטופלים

 ליוניםיבמ

 עלותסה"כ 
 לנפשעלות   
      (  pppיורו ) 

 במיליארדים
 (  pppיורו )

סוגי  19שלושים מדינות , 
 תחלואה 

  514 380 797      1,551  

סוגי  12שלושים מדינות 
 תחלואה 

  514 299 640      1,245  

סוגי  6שלושים מדינות 
 תחלואה

  514 172 255         496  

סוגי  6 ארבע עשר מדינות,
 תחלואה 

  388 128 223         558  

 

המדינות   30 סוגי סוגים שונים של תחלואת המוח ב  19עבור  לנפש ההוצאה הממוצעת 

שונות גבוה  בין סוגי התחלואה . ראוי לציין כי קיימת יורו לנפש   1,550שנסקרו עמדה על 

                                                           
מצבי ו, וחרדה  מתחבעיות נפש, התמכרויות, אי הכללת עלות הטיפול בסובלים מבשל  הפער נובע בעיקר  11

 (יורומיליארד  300)סה"כ מעל  רוח
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-לאלף יורו   30 עומת ל Headache –עלות לנפש לכאב ראש  יורו  285השונים ) 

(neuromuscular  .558 עמדה על סוגי תחלואה  6מדינות עבור  14ב לנפש ממוצעת העלות ה 

  .יורו 

וכן  (מדינות 14ב )שישה סוגי התחלואה הכלולים בעבודה עלויות סה"כ מציג את   5לוח מס. 

  .ות ההוצאה )באחוזים( בין עלויות ישירות ועקיפותקאת התחל

 

 סוגי תחלואה  6 -לוסוג הוצאה ל ההתחלקותסה"כ ההוצאה ו:  5לוח מס. 

 

  

  
  

סה"כ 
הוצאה 

במיליוני 
 pppיורו 

 התפלגות  ההוצאה )באחוזים(  

הוצ' 
 רפואיות 
 ישירות

 הוצ' ישירות
 לא רפואיות

הוצאות 
 עקיפות 

 סה"כ   

 100.0 - 83.9 16.1 95,690 דמנציה 1

 100.0 7.7 26.2 66.1 52,202 שבץ מוחי 2

 100.0 9.9 39.6 50.4 12,266 פרקינסון 3

 100.0 32.3 31.3 36.4 13,098 טרשת נפוצה 4

 100.0 79.2 - 20.8 38,169 כאבי ראש 5

 100.0 40.9 12.0 47.1 12,029 אפילפסיה 6

 100.0 20.1 45.8 34.2 223,454 סה"כ  

 

  PPPיורומיליארד  96כ  -הדמנציהמהלוח ניתן ללמוד כי העלות הגבוהה ביותר היא לתחלואת 

ולאחריה בסדר יורד  שבץ מוחי, כאבי ראש, טרשת נפוצה, פרקינסון ואפילפסיה. עוד ניתן 

מהלוח על המרכיב הגבוה של ההוצאות העקיפות בכאבי ראש, המרכיב הגבוה של ללמוד 

רות בשבץ הוצאות ישירות)לא רפואיות( בדמנציה , והמרכיב הגבוה של הוצאות רפואיות ישי

  .מוחי

. מהלוח נתן לראות כי סוגי התחלואה 6מדינות של  14מציג את העלות למטופל ב  6לוח מס. 

אך מספר המטופלים הוא הגבוה ביותר.  העלות הנמוכה ביותר למטופל היא של כאבי ראש

טרשת נפוצה אך מספר המטופלים באבחנה זו הוא מטופלים בהגבוה ביותר היא של העלות 

בשל משקלה הגדול של עלות הטיפול בחולי הנמוך ביותר )פחות מחצי מיליון מטופלים(.  

אחד האתגרים מעלות תחלואת המוח( נרחיב מעט את הדיון בנושא.  42%הדימנציה )כ 

הולך וגדל של הזדקנות האוכלוסייה הוא ההתמודדות עם המספר העם המשמעותיים ביותר 

הן מחלות ניווניות שפוגעות  12הלוקים במחלת הדמנציה. מחלת אלצהיימר ודמנציות אחרות

                                                           
לל מקרי הדמנציה נגרמים מחלת האלצהיימר היא הגורם העיקרי לדמנציה. שישים עד שמונים אחוזים מכ.  12

 ה.עקב המחל
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אשר באה לידי  הפיכה במוח ומתבטאות בהידרדרות קוגניטיבית ותפקודית מתמשכת ובלתי

 .בעיות  התמצאות בזמן ובמרחבביטוי ב

 מדינות שישה סוגי תחלואה 14 –: עלות למטופל  6לוח מס. 

 

  

 מטופליםמס. 
 באלפים

 סה"כ עלות
 pppליוני יורו ימב

 עלות למטופל
   pppיורו 

  18,975            95,690              5,043 דמנציה

  8,988              52,202              5,808 שבץ מוחי

  12,491           12266 982 פרקינסון

  30,041            13,098              436 טרשת נפוצה

  336                 38,169              113,529 כאבי ראש

  6,191              12,029              1,943 אפילפסיה

  1,749              223,454            127,741 סה"כ

 

התסמינים הראשונים הם אובדן זיכרון ופגיעה ביכולת החשיבה וההתמצאות ואיבוד הדרגתי 

יומיות ושל התקשורת עם הסביבה. עם התקדמות המחלה -של היכולת לבצע פעילויות יום

 מתלווים לחסכים הקוגניטיביים תסמינים תפקודיים, התנהגותיים ופסיכולוגיים. 

 על פי דוח ארגון האלצהיימר האמריקני  .לי גדולנטל רגשי וכלכלמחלת הדמנציה יש 

Alzheimer’s Association , 2013)  ,)אנשים הלוקים בדמנציה מתאשפזים פי שלושה יותר 

בעלות ובתכיפות גבוהות ורווחה משתמשים בשירותי בריאות ו, )אשפוז כללי ואשפוז ממושך(

חולה הלוקה באלצהיימר או עבור  בארה"ב  Medicare של העלות הטיפול על פי הדוח , 

  .בדמנציות אחרות הוא פי שלושה מן העלות עבור חולים ללא דמנציה באותה קבוצת גיל

 ממצאים אלו עולים גם במחקר האירופאי. 

 

  2016לשנת  2010משנת  הנוירולוגיתהתאמת נתוני עלות התחלואה . 5

 

על נתוני התפתחות תתבסס  2016לשנת  2010התאמת נתוני עלות תחלואת המוח משנת 

אנו מניחים  13ת.המדינו 14לנפש ב התפתחות ההוצאה לבריאות ההוצאה הלאומית לבריאות ו

על סה"כ ההוצאה הלאומית  הדמוגרפיכי שינויי המחירים בתקופה זו כמו גם השפעת הגידול 

 14לבריאות דומה בהיקפה להשפעות משתנים אלו על עלות התחלואה הנוירולוגית ב 

 המדינות.

הלאומית ההוצאה את שיעור הגידול של ציג את שיעורי הגידול של האוכלוסייה ומ 7לוח מס. 

 המדינות הכלולות במחקר.  14 לבריאות ב

                                                           
 כל הנתונים על התפתחות ההוצאה הלאומית לבריאות לקוחים מפרסומי ארגון המדינות המתועשות   13

Health file OECD 2017  
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. סה"כ הגידול בהוצאה  22%וההוצאה לנפש ב  3%האוכלוסייה גדלה ב מהלוח ניתן לראות כי 

 ' בנספחים(.ג' ויב)ראו גם לוחות י 25%הלאומית לבריאות בשנים אלה עמד על 

 

 :מדינות  14ב  : התפתחות האוכלוסייה וההוצאה הלאומית לבריאות7לוח מס. 

 2016לעומת  2010                                               

 

 אחוז שינוי 2016 2010 

 3.1% 400 388 אוכלוסייה )במיליונים( 

 PPPהוצאה לבריאות לנפש )$

) 

4,085 5,002 22.4% 

הוצאה לאומית לבריאות  סה"כ

 (PPP)במיליארדי $

 

1,447 

 

1,816 

 

25.5% 

 10.1% 18.5% 16.8% +65אחוז בני 

 

  .10%+ בסה"כ האוכלוסייה גדל בשנים הנדונות בכ 65מהלוח ניתן לראות כי חלקם של בני ה 

 40%)כ  עדכון העלויות של מרכיב זה התחלואה מדמנציה היא תלוית גיל, בשל העובדה ש

 תוצאות העדכון מוצגות בלוח הבא:   14 כלול גם את הזדקנות האוכלוסייה.ימסה"כ העלויות( 

 

 2016נתוני עלות התחלואה הנוירולוגית  המתואמים לשנת  8לוח מס. 

 

  

 טופליםמס. מ
 באלפים

 סה"כ עלות
 pppיורו  מיליוני

 עלות למטופל
 pppיורו 

  

  23,097                 132,100           5,719 דמנציה

  10,897                71,778 6,587 שבץ מוחי

  15,144                16,373 1,114 פרקינסון

  36,423                16,373 450 טרשת נפוצה

  408                      47,711 117,048 כאבי ראש

  7,506                   15,036 2,003 אפילפסיה

 סה"כ
132,921 

299,864 2,256 
 

                                                           
 2.6על  70בגיל , אחוזים 0.9על מדובר בממוצע באירופה  65בקרב גיל   :שכיחות הדמנציה עולה עם הגיל 14

 אחוזים 23 - 85גיל בואחוזים  14.8 - 80גיל  ,אחוזים 6.1על  75אחוזים בגיל 
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 הסברים לטבלה : 

  בשיעור גידול האוכלוסייה. קודם  2010מספר המטופלים בכל סוג תחלואה בשנת

המהווה  - 10%ב  קודם  , שבץ מוחי ופרקינסון מספר המטופלים עם דמנציה

 .+65בני באוכלוסיית שיעור הגידול 

 בשיעור הגידול של ההוצאה הלאומית  הגדלוה 2010בשנת  עלות סוגי התחלואה

 , שבץ מוחי ופרקינסון . עלות המטופלים בדמנציה2016עד לשנת  לבריאות

 .+65גם בשיעור הגידול של בני ה וגדלה ה

  2016העלות למטופל חושבה על ידי חלוקת סה"כ ההוצאה המעודכנת לשנת 

 . המעודכן לחלק למספר המטופלים

 

 אומדן עלות התחלואה הנוירולוגית בשש סוגי מחלות בישראל חישוב . 6

 

חישוב אומדן עלות התחלואה הנוירולוגית יתבסס על אומדן שכיחות התחלואה בישראל 

כפול העלות למטופל בכל אחד מששת סוגי התחלואה בישראל תוך ביצוע ההתאמות 

 הבאות: 

  כל אחד מסוגי התחלואהממוצעת של עלות: 

תוך התאמתם   2016המדינות בשנת  14החישוב יתבסס על נתוני העלות הממוצעת ב 

בממוצע  10.1%בישראל לעומת  7.3%רמת ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל )ל

נתוני העלות בכל אחד מסוגי התחלואה  .(ראה בנספח מס. יב'  -הארצות הנסקרות

 . 0.72יעודכנו במקדם של 

 

 PPPיורו  – 2016נתונים מתואמים 
 

 עלות למטופל  
 מדינות 14

 עלות למטופל
   ישראל

 16,168 23,097 דמנציה

 7,628 10,897 שבץ מוחי

 10,601 15,144 פרקינסון

 25,496 36,423 טרשת נפוצה

 285 408 כאבי ראש

 5,254 7,506 אפילפסיה

 

   :שכיחות התחלואה בישראל 

במידע לאומי ומהימן על מרבית סוגי תחלואת מהותי מחסור כפי שציינו במבוא קיים 

בהעדר מידע זה אנו  נסתמך על הנתונים . המוח ומערכת העצבים ההיקפית בישראל

 הבאים של  האיגוד הנוירולוגי.
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 אולם קיים , חולים הלוקים בדמנציה 150,000 -בישראל כ כי מוערך  - דמנציה
 מוח בשבץ ילקו יםגבר 3 מכל ואחד נשים 2 מכל אחדתת אבחון משמעותי. 

  15.חייהם במהלך דמנציהאו /ו
  כ בישראל מדי שנה מתרחשים על פי הערכת האיגוד  - אירועים מוחיים-

אירועים מוחיים. אוטמים מוחיים לכאורה "'שקטים" )שנצפים  20,000
בבדיקות דימות אקראיות( ואשר גורמים לנכות תפקודית וקוגניטיבית, מופיעים 

גברים ונשים בישראל לוקים מדי שנה  100,000-דהיינו כ, 5בשיעור גבוה פי 
 באוטם מוחי.

  פי שניים מהשכיחות 25,000-לוקים כמוערך שבמחלת פרקינסון  - פרקינסון ,
חולים חדשים  2,500 -המוכרת בעולם המערבי )בשל מועדות גנטית(, כ

מאובחנים  2,500שנה או  55מהחולים מאובחנים מתחת לגיל  10%בשנה, כ 
 עירים בישראל. צ

  חולים, שני שליש מתוכם נשים.  6,000-מוערך שלוקים כ  - פוצהטרשת נ
 לגבי מגוון תחלואת מערכת העצבים ההיקפית אין בישראל נתונים מהימנים. 

  מיגרנה יותר נפוצה מאשר סוכרת, 7מכל  1במיגרנה לוקה  -כאבי ראש .
   16אפילפסיה ואסטמה במשולב.

 חולים  5,000, מתוכם 85,000-לוקים בישראל כ אפילפסיהב - אפילפסיה
  17חדשים מדי שנה.

, נבצע גם חישוב  (נתוני האיגוד)שכיחות המחלות בישראל העלות על בסיס במקביל לחישוב 

התאמת מדינות הייחוס תוך  14ב  2016נת לשנת על בסיס שכיחות המחלות המעודכעלות 

בישראל  11.2%שיעור הקשישים הנמוך בישראל לזה הקיים בממוצע הארצות הנסקרות )

 (. ופרקינסון ,, שבץ מוחהתאמה זו תתבצע בקרב חולה הדמנציה - 18.5%לעומת 

 

שדווחו על ידי האיגוד אה וסוגי התחל  6 של מספר המטופלים בריכוז מציג  9לוח מס. 

מדינות  14לף נפש בישראל והשוואת השיעור לזה שנמצא ב , שיעורם לאבישראל הנוירולוגי 

  .הייחוס

 

 

                                                           
15  Seshadri S, Wolf PA. Lifetime risk of stroke and dementia: current concepts, and estimates from 
the Framingham Study. Lancet Neurol. 2007 

 שכיחות כאבי הראש היא הגבוהה ביותר מבין כל סוגי תחלואת המוח. העלות היחסית של ההוצאות העקיפות   16

בעיקר בשל הפסדי פריון הנובעים   (ראה נספח ג'  - 80%בכאבי ראש  הוא גבוה ביותר מבין כל סוגי התחלואה )כ 

 10-ל אחד יום בין הפסידו ממיגרנה מהסובלים 36%נמצא כי  טלסקר TNS חברת מסקר שערכהמתחלואה זו. 

 לחולה יום 20 של ממוצע נמצא באירופה שנערך בסקר, השוואה לשם) מיגרנה התקפי בגלל בשנה עבודה ימי

 סובלת( איש מיליון כשלושה המונה) בישראל העובדת מהאוכלוסייה אחוז 12-13 שלפחות מכיוון (.מיגרנה

 200-מ למעלה מפסיד הישראלי המשק בלבד עבודה ימי אובדן שעל ולראות גס באופן לחשבניתן , ממיגרנות

  לשנה. ש"ח מיליון

 .2017והמידע,  המחקר מרכז -בריאות. הכנסת ושירותי נתונים - בישראל האפילפסיה מחלת 17
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 מדינות 14ישראל למול  –: השוואת שכיחות סוגי התחלואה 9לוח מס. 

 מטופליםמס.  סוג התחלואה

)דיווח האיגוד 

 הנוירולוגי(

 1000שיעור ל

 נפש בישראל  

 1000שיעור ל

 14נפש ב 

 ארצות  

נפש  1000שיעור ל

ארצות המתואם  14ב

להתפלגות הגיל 

 בישראל 

 10.1 14.3 17.65 150,000 דמנציה .1

 11.5 15.0 11.76 100,000 שבץ מוח  .2

 1.96 2.5 2.94 25,000 פרקינסון  .3

טרשת  .4

 נפוצה 

6,000 0.71 1.1 1.1 

 292.6 292.6 117.65 1,200,000 כאבי ראש  .5

 5.0 5.0 10.00 85,000 אפילפסיה  .6

 

מהלוח ניתן לראות כי אומדן שעור חולי הפרקינסון , הדמנציה והאפילפסיה בישראל גבוה יותר 

)שיעור של  הארצות. הפער הגדול ביותר הוא בקרב חלה האפילפסיה 14 מהשיעור המקביל ב

בעיקר בקרב התחלואה ).  בייתר סוגי התחלואה השיעורים בישראל נמוכים יותר בישראל( 2פי 

 .(מכאבי ראשהנגרמת 

של שש סוגי תחלואת המוח בישראל יוצג בשני דרכים : על בסיס נתוני ומדן העלות א

המדינות הנסקרות  14התחלואה כפי שדווחו על ידי האגוד  ועל בסיס שכיחות  התחלואה ב 

 ( .10)לוח מס 

 2016סוגי תחלואת המוח בישראל  6אומדן עלות  :  10לוח מס. 

  

 על בסיס נתוני ישראל
  

מס.   
 מטופלים

 (באלפים)

שיעור לאלף 
 נפש

  

עלות 
 למטופל

 pppיורו 

 סה"כ עלות
מיליוני יורו 

ppp   

  2,425.2       16,168 17.65 150 דמנציה

  762.8          7,628 11.76 100 שבץ מוחי

  265.0          10,601 2.94 25 פרקינסון

טרשת 
 נפוצה

6 
0.71 

25,496 
         153.0  

  285.3          285 117.65 1,000 כאבי ראש

  446.6          5,254 10.00 85 אפילפסיה

  4,338.0             סה"כ
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  מתואם גיל -אירופהמדינות  14 על בסיס  השיעור לאלף נפש ב
   

מס.   
 מטופלים

 (באלפים)

שיעור לאלף 
 נפש 

  

עלות 
 למטופל

 pppיורו 

 סה"כ עלות
מיליוני יורו 

ppp 
  

 1,388.0       16,168 10.1 122 דמנציה

  745.6          7,628 15.00 128 שבץ מוחי

  176.6 10,601 2.50 21 פרקינסון

טרשת 
 נפוצה

9 
1.10 

25,496 
         238.4  

  709.7          285 292.60 2,487 כאבי ראש

  223.3          5,254 5.00 43 אפילפסיה

  3,481.6             סה"כ

 

בין סוגי התחלואה בישראל עומד  בשתי דרכי החישוב  6אומדן עלות  מהלוח ניתן ללמוד כי

)או  מיליארד יורו  3.9או בממוצע בין שני החישובים על  יורומיליארד  4.3 -מיליארד יורו ל 3.5

מהוצאה זו מהווה  %4.23כ מהממצאים הקודמים שהוצגו למדנו כי . 18מיליארד $( .44כ 

מיליארד יורו(. סה"כ ההוצאה הלאומית לבריאות  1.3)ההוצאה הישירה של מערכת הבריאות 

מיליארד יורו . כלומר מרכיב ההוצאה הישירה של מערכת  20.6עמדה על כ  2016בשנת 

מההוצאה הלאומית  6.4%כ   הבריאות על טיפול בשישה סוגי תחלואת המוח מהווה

 . לבריאות

בישראל לשישה סוגי מחלות  מרכז את עקרי הממצאים של אומדן עלות התחלואה 11לוח מס. 

(. הנתונים המוצגים הם הממוצע בין נתוני שכיחות המחלות  בישראל על פי נתוני 2016)

 המדינות הנסקרות. 14( ובין שכיחות המחלות ב יגודהא

עוד ניתן ללמוד מהלוח כי אומדן התחלואה מדמנציה  הוא הגבוה ביותר ולאחריה בסדר יורד 

 שבץ מוחי, אפילפסיה, כאבי ראש, פרקינסון וטרשת נפוצה. 

מרכיב ההוצאות הרפואיות הישירות הוא הגבוה ביותר בתחלואה משבץ מוחי ומרכיב 

ר  מרכיב ההוצאות העקיפות ההוצאות הישירות הלא רפואיות בדמנציה הוא הגבוה ביות

 בכאבי ראש הוא הגבוה ביותר. 

 

 

 

                                                           
 $ 1.13על כ  2016יורו עמד ב  1שער החליפין של  18
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 2016ממוצע עלות נתוני התחלואה   -הממצאים בישראל  זריכו: 11לוח מס.  

      

    
  

 סה"כ   באחוזים

    
הוצאות 
 רפואיות 

 ישירות

הוצאות 
 ישירות 
לא 

 רפואיות

הוצאות 
 עקיפות 

  
  
  

 pppמיליוני יורו -סה"כ עלות   

 100.0   83.9 16.1 1,907 דמנציה

 100.0 7.7 26.2 66.1 754 שבץ מוחי

 100.0 10.0 39.6 50.4 21 פרקינסון

טרשת 
 נפוצה

196 
36.4 

31.3 
32.3 100.0 

 100.0 79.2 -  20.8 497 כאבי ראש

 100.0 40.9 12.0 47.1 335 אפילפסיה

 100.1 20.1 45.8 34.2 3,910 סה"כ

   

 

הוצאה לאומית לבריאות 
     )במיליוני יורו( 2016 – בישראל

         
20,610   

 

הוצאות תחלואת המוח בישראל 
     )במיליוני יורו(

           
3,910   

 

הוצאות רפואיות ישירות של 
     )במיליוני יורו(  תחלואת המוח

           
1,337   

 

ההוצאות הישירות אחוז 
     מההוצאה הלאומית לבריאות 

               
6.4   

 

 

 2040בשנת בישראל אומדן עלות תחלואת המוח תחזית . 7

עולה באופן חד גם מספר החולים הסובלים ממחלות נוירולוגיות  עליית תוחלת החייםעם 

 . שבץ מוח, ופרקינסוןדמנציה, הקשורות בגיל, כמו 

משמעותי, הגידול הבגודל ובהרכב האוכלוסייה, ובפרט הצפויים בישראל דמוגרפיים השינויים ל

כל אלה עשויים להגדיל מאוד את  -ומעלה  65יחסי, של האוכלוסייה בגילאי המוחלט וה

, ואת העלות הכרוכה בטיפול שיעורי דמנציה, ותחלואות מוח תלויות גיל נוספותההיקפים של 

 .בתחלואה

גידול והזדקנות האוכלוסייה הצפויים בישראל הגידול בתוצר לנפש, ומציג את נתוני  11לוח מס. 

 2040סוגי התחלואה בישראל לשנת  6אומדן עלות מציג את . חלקו השני של הלוח 19 2040

 בהתבסס על נתוני הגידול הדמוגרפי והגידול בתוצר.

                                                           
 מבוסס על ממוצע תחזיות בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 19
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 2040ישראל  –תחזיות דמוגרפיות וכלכליות  11לוח מס. 

 שינויאחוז  2040 2016 
 מצטבר

 51% 13,223 8,625 סה"כ אוכלוסייה )באלפים( 

 94% 1,892 977 ומעלה  65בני 

  14.3% 11.3% מסה"כ האוכלוסייה  65אחוז בני 

 

 28% 41,800 32,700 (2016 יורו תוצר לנפש )

 

הוצאה לאומית לבריאות 
 יורו(במיליוני )

20,610 39,835 93% 

     

 סה"כ עלות  

 pppמיליוני יורו 

2016 

 מקדם גידול

 אוכלוסייה

 מצטבר

 

 סה"כ עלות מקדם צמחיה

 pppמיליוני יורו 

2040 
 מצטבר  

    

  4,735.5      1.28 1.94 1,907 דמנציה

  1,872.3      1.28 1.94 754 שבץ מוחי

  548.8         1.28 1.94 221 פרקינסון
טרשת 
 נפוצה

196 
1.51 

1.28         378.8  

  960.6         1.28 1.51 497 כאבי ראש

  647.5         1.28 1.51 335 אפילפסיה

  11,183.5        3,910 סה"כ
 

אומדן עלות התחלואה בישראל מבוסס  בכל סוגי התחלואה על גידול האוכלוסייה חישוב 

העדכון כולל גם את הזדקנות והצמיחה בתוצר. בתחלואת הדמנציה, שבץ מוחי ופרקינסון 

 האוכלוסייה הצפויה.

סוגי התחלואה  6כ עלות "מסה 34%מהוות כ  כפי שכבר צוין ההוצאות הישירות על בריאות

למול הוצאה לאומית לבריאות הצפויה  2040מיליארד יורו בשנת  3.8 –הנוירולוגית כלומר 

צפויה על תחלואת המוח הנמדדת אחוז ההוצאה האומדן  :מכאןמיליארד יורו .  39,835להיות 

 .2016בשנת  6.4%לעומת  מההוצאה הלאומית לבריאות 9.6% -יעמוד על כ 2040בשנת 

 

 

  החיסכון הפוטנציאלי בעלות תחלואת המוח בישראל  -. סיכום 8

עלות תחלואת המוח בישראל של שש סוגי התחלואה שנסקרו בעבודה זו הוערך בארבע 

מסה"כ ההוצאה  6.4%מיליארד יורו. ההוצאה הישירה של מערכת הבריאות מוערכת בכ 

 .  9.6%לכ  2040לעלות עד לשנת כאמור הלאומית לבריאות והיא צפויה 



20 
 

ם המונעים או הדוחים את תרופתייהאמצעים ברפואת המוח מתפתחת בדרכי האבחון ו

אלה ניתן יהיה בעתיד לצמצם נכות טכנולוגיות התפתחות המחלה. כתוצאה מהתפתחויות 

 ארוכת טווח, לדחות מצבים סיעודיים ולשפר את איכות החיים.

היא הגורם מצויה במגמת עליה. התחלואה הנוירולוגית תחלואה הנוירולוגית מנגד, שכיחות ה

 מתוך עשר ילקו במחלה נוירולוגית במהלך חייהם 6 -כת טווחהמוביל בעולם לנכות ארו

הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בשכיחות תחזית היא ששיעור זה  יעלה באופן חד כתוצאה מוה

 . המחלות המאפיינות אותה 

מחסור בתתי התמחויות  ,חסור באנשי מקצועממסובל כיום בישראל  הנוירולוגימערך השירות 

על רקע הגידול בהיקף  בעיקר וזאת ומחסור כללי בתשתיות ומשאבים  (,בעיקר בפריפריה)

ההנחה הינה שבתגבור וארגון נכון יותר של השירות , טמון פוטנציאל חסכון העולה . הפעילות

  על עלויות הכרוכות בתגבור השירות.

באמצעים  21והפחתת נטל תחלואת המוח 20שימור בריאות המוחהניסיון הבינלאומי מלמד ש

של אורחות חיים, מניעה, אבחון מוקדם וטיפול בצוותים רב מקצועיים הינם בעלי פוטנציאל 

 .חיסכון כלכלי גדול

פיתוח בנושא התחלואה הנוירולוגית הכוללת  22תכנית התערבותבישראל מתגבשת עתה 

י החולים הידוק רצף הטיפול בין בת, עיבוי השירות האמבולטורישירותים נוירולוגים בקהילה, 

הרחבת  אשפוזי יום  ,הקמת מרכזים יעודים לרפואת המוח, והסברה מניעהלקהילה  פעילות 

לעיכוב בהתפתחות חלק מהמחלות להביא אלה עשוי צעדים . יישומם של ועוד נוירולוגים

בהוצאה הלאומית ישיר  חיסכון  לייצר ובכך  הנוירולוגיות ובמקרים מסוימים גם למניעתם

סיעוד שירותי קצבאות נכות, חסכונות ישירים ועקיפים בשירותי רווחה, לבריאות ווהציבורית 

  תועלות כלכליות אחרות )גידול בפריון(.ו

מהנטל של  1/3 -מהנטל של שבץ המוח ו 3/4הספרות המדעית מוערך כי ניתן למנוע על פי 

: תרגומם של היקפי חסכון והמשמעויות החברתיות והכלכליות של כך ברורות . 23,24דמנציה,

כמיליארד זה למונחים כספיים )בהתבסס על הנתונים המוצגים בעבודה( מלמד כי ניתן לחסוך 

                                                           
דרות ולשימור; נייר עמדה, האיגוד הנוירולוגי בישראל, ההסת להשגה אופנים - מיטבית מוח בריאות 20

 )בהכנה(. 2018הרפואית בישראל, 

21 Hachinski V, on behalf of the WHO; Stroke and Potentially Preventable Dementias Proclamation; 
Stroke. 2015 

 .מגבש כיום תכנית לאומית לעיבוי וייעול השירות הנוירולוגי האיגוד הנוירולוגי בישראל. 22

23 Feigin VL, Roth GA, Naghavi M, et al; Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 
2013 and Stroke Experts Writing Group. Global burden of stroke and risk factors in 188 countries, 

during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Neurol. 
2016 

24 Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. 
2017 
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חסכון של כרבע מסה"כ עלות  –מיליון יורו בדמנציה(  635מיליון יורו בשבץ מוחי וכ  565יורו )

 תחלואת המוח שנסקרה בדוח זה.

אומדן ההוצאה שנאמד בדוח מ אחוז עשרה יאלי של סכון כלכלי פוטנציאומדן יותר שמרני לח

מיליון יורו חסכון ישיר של מערכת הבריאות  136מתוכו  כ  ,לשנהמיליון יורו  400מוערך ב זה 

 הכלכלי. הגדלת הפריוןחסכון הנובע מחסכון של שירותי רווחה ו והיתרה
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 הכלולים בעבודה ICD –10  רשימת סוגי התחלואה וקוד

)10 codes-ICD( List of disorders  

F10.2,F11.2,F12.2 Addiction 1.  

F41.0,F40.0,F40.1, 
F41.1,F40.2,F43.1 

Anxiety disorder 2.  

C70-72,d32-33,d42-43 Brain tumor 3.  

F00-F03 Dementia 4.  

G40 Epilepsy 5.  

G44 headache 6.  

F32,F33,F30,F31 Mood disorder 7.  

G35 Multiple sclerosis 8.  

G20 Parkinson disease 9.  

F2x Psychotic  disorder 

 

10.  

I61,I63,I64,I67 Stroke 11.  

S06 Traumatic brain injury 12.  

F90.xF91.x,F84.x Child and adolescent disorders 13.  

F50.0,F50.1,F50.2,F50.3 Eating disorders 14.  

F70-F79 Mental retardation 15.  

F50.2 Neuromuscular disorders 16.  

F60.2,F60.3 Personality disorders 17.  

F51.x,G47.1,G47.3,G47.4 Sleep disorders 18.  

F45 Somatoform disorder 19.  

 

 סוגי תחלואה 12 כ עלות לפי "מס. חולים , עלות ממוצעת לחולה וסה

 

  

 

מס.  
 חולים

 במיליונים 

עלות 
ממוצעת 

 לחולה

PPP &- 

2010 

סה"כ 
 עלות 

במיליוני 

 pppיורו 

Addiction 15.5 4,227 65.7 

Anxiety disorder 69.1 1,077 74.4 

Brain tumor 0.2 21,590 5.2 

Dementia 6.3 16,584 105.1 

Epilepsy 2.6 5,221 13.8 

headache 152.8 285 43.5 

Mood disorder 33.3 3,406 113.4 

Multiple sclerosis 0.5 26,974 14.6 

    

Parkinson disease 1.2 11,153 13.9 

Psychotic  disorder 

 

5.0 18,796 93.9 

Stroke 8.2 7,775 64.0 

Traumatic brain injury 3.7 8,809 33.0 
 178.5 2672 640.6 


