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  2007 בהוצאה על השתלות בישראל בשנת 19%ירידה של 

  ח אהוד ציגלמן"מאת רו

  

  

 חלה 2007עולה כי בשנת , כלכלייםמתמחה בביצוע ניתוחים  ה,במכון ציגלמןמניתוח שנערך 

 השתלות שבוצעו 279ירידה זאת מ  . בכמות ההשתלות האיברים שבוצעו בישראל17%ירידה של 

 בהוצאה הלאומית על 19%של  לוותה גם בקיטון 2007 ההשתלות שבוצעו בשנת 231 ל 2006בשנת 

  .ח"ש מיליון 78ח לכ " מיליון ש96 מכ השתלות שירדה

  

 35,  השתלות כבד35 השתלות כליה וכ 130מתוכן כ ,  השתלות231 בוצעה בישראל כ 2007בשנת 

לאחר שבמספר , ירד בשנה האחרונהמספר ההשתלות בישראל .  השתלות לב20אה וכ יהשתלות ר

 להשתלת ח עבור"ש 184,327 השתלה נע ביןניתוח של כיום  ומחיר. שנים היה מצוי במגמת עליה

  .ח להשתלה מורכבת של כבד" ש796,734ועד ל , כליה

  

   הטיפול אצל הְמַבֵטח– מיליון מבוטחים 5

מבוטחים בביטוח משלים של אחת לקוחות הכי בישראל יש כחמישה מיליון , במחקר נמצא

  של לקוחותם הכרבע, כלליתשירותי בריאות של  קרוב למחציתם הינם לקוחות .מקופות החולים

 אחוזים 70%כ  הם ואל.  מאוחדת ולאומית שירותי בריאותמכבי והשאר לקוחותשירותי בריאות 

 ה מהאוכלוסיי25%כ , בנוסף לכך .תאגידי שירותי הבריאות של  המבוטחיםמכלל הלקוחות

  .ידי חברות הביטוח-המוצע על,  מכוסה בביטוח רפואי פרטיבישראל

  

, למושתל יש כיום זכות לבחור את המרכז הרפואי בו ינותחגילינו כי במחקר : " ציגלמןח אהוד"רו

, השומר נוצרה התמחות בהשתלת לב-בתל. דבר שהביא להיווצרות התמחויות במרכזים השונים

וזאת בכמות נמוכה ,  מבצעים השתלותם"בבתי חולים נוספים כרמבגם . ובבילינסון בכליות בכבד

  ".יותר



  שוק קטן עם יכולת השתלה גדולה

קצירת איבר הנה . נבחן גם הצורך בהקמת מרכז קצירת איברים פרטי ראשון בישראלבמחקר 

   .טרם ביצוע השתלתה במושתל,  בהוצאה איכותית של איבר מתורם,התמחות ברפואה

הסיבה . נמצא שישנן שלוש סיבות מרכזיות לחוסר כדאיות הקמה של מרכז כזה בישראל

הסיבה השנייה היא . כזהונה היא שהשוק בישראל קטן מדי בכדי להצדיק הקמת מרכז הראש

  שירותים רפואייםהיא נוטה שלא להוציאלכן ו, שהמערכת הרפואית הציבורית יחסית עשירה

 כושר כיום בישראל יש .ה היא גאוותה של האם היהודייהסיבה השלישית והאחרונה .למיקור חוץ

אשר , בארץ ישנם רופאים מוכשרים רביםמכיוון ש,  ולקצירת אבריםלות לעריכת השת עודףייצור

  .ב"התמחו בבתי החולים המובילים בארה

בכדי להצדיק הקמה של מרכז ,  גבוהמספיק אינו  בישראלהביקוש המקומי להשתלות: "ציגלמן

ב "התמחות שמתאימה לשווקים גדולים דוגמת ארה, לקצירת אברים לצרכי השתלותפרטי חדש 

  ".ו בריטניהא

  

  

  

 il.co.ziegelman@ehudח אהוד ציגלמן מנהל את מחלקת אסטרטגיה במכון ציגלמן   "רו

  2008אוקטובר בחודש  e-medהמאמר פורסם בביטאון האינטרנט 

ביטוח , השתלת אברים, השתלת איברים,  איבריםקצירת, השתלות, רפואה, בריאות, מכון ציגלמן, ח אהוד ציגלמן"רו: תגיות

  תקציב הבריאות, ביטוח רפואי פרטי, משרד הבריאות, משלים

  


