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-פרסומת -

צילום: ARND WIEGMANN/רויטרס לבורנטית עורכת מחקר ליצירת חיסון לקורונה

TechNation

דו"ח: המדינה מזניחה את מו"פ הבריאות - והציבור משלם מחיר
כלכלי ובריאותי

הוצאות משרדי הממשלה למו"פ אזרחי בתחום הבריאות הסתכם בפחות מ-1% מכלל הוצאות משרדי
הממשלה על מו"פ אזרחי ■ "הממשלה צריכה להתערב במקומות שבהם השוק הפרטי לא מצליח

לפעול לבדו"

ליפיטיר טיפות 
לעיניים יבשות

ליפיטיר מסייע לשקם 
את הסביבה הספציפית 

של משטח פני העין.

שגיא כהן
עקובפורסם ב-05.11.20

ישראל הגיעה למשבר הקורונה לאחר שהזניחה במשך שנים את ההשקעה במחקר ובפיתוח בתחום

הבריאות - כך עולה מדו"ח ונייר עמדה של מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. לפי החוקרות

שהכינו את המחקר ציפי בוכניק, רינת קליין וד"ר דפנה גץ, ההזנחה הזו היא אחד הגורמים למצב

הנוכחי של מערכת הבריאות, וגם מביאה לאובדן ערך כלכלי ולבריחת רעיונות לחברות זרות.

 TheMarker הירשמו לעדכונים מאתר
קבלו מאיתנו עדכוני חדשות והמלצות קריאה.

רק מה שבאמת חשוב או מעניין

בפעם אחרתנשמע טוב
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החוקרות ניתחו נתונים של הלמ"ס ו-OECD הנוגעים להשקעה של המדינה במו"פ בתחום הבריאות

בעשור האחרון - והגיעו לתמונת מצב מדאיגה ועגומה. לאורך העשור האחרון, הוצאות משרדי

הממשלה למו"פ אזרחי בתחום הבריאות הסתכמו בכל שנה בפחות מ-1% מכלל הוצאות משרדי

הממשלה על מו"פ אזרחי.

הדו"ח מציג גם ירידה בהשקעה הממשלתית בתחום המחקר בבתי חולים. סך ההוצאות על מחקרים

במימון מיוחד בבתי חולים כלליים הגיע ב-2017 ל-347 מיליון שקל, בהשוואה ל-431 מיליון קל בשנת

2012 - ירידה של 20% ב-5 שנים.

מאחר שתחום הבריאות עתיר סיכונים וארוך טווח, הוא לא זוכה להשקעות משמעותיות מהשוק הפרטי.

"הממשלה צריכה להתערב במקומות שהשוק הפרטי לא מצליח לפעול לבדו", אומרות החוקרות.

"בתחום הבריאות זה משמעותי מאוד. ההיי-טק מסתדר כי יש הרבה חדשנות והשקעות זרות. הצמיחה

של ההיי-טק החלה בזכות התערבות ממשלתית בשנות ה-90 וזה מה שמינף את ההיי-טק. בבריאות

אין לנו את זה. משרד הבריאות מקבל הרבה כסף, אפשר היה לצפות שחלק מתקציב הבריאות יילך על

מו"פ בריאותי - זה לא קורה כמו במדינות אחרות", אומרות החוקרות.

גם ההשקעה שכן נעשית בתחום הבריאות, לטענתן, נעשית ללא שקיפות, אסטרטגיה ותכנון ארוך

טווח. ישראל השיקה ב-2018 תוכנית לאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור

הבריאות וכמנוע צמיחה, עם תקציב של כ-900 מיליון שקל עד 2022. אך לפי החוקרות, טרם פורסם

לאן הועבר הכסף וכיצד השתמשו בו.

הציבור מפסיד מהמצב גם כלכלית וגם בריאותית. ראשית, בעיה גדולה שנובעת מהיעדר ההשקעה

במו"פ בריאותי, היא שממחקרים רפואיים מהאקדמיה מרוויחות בעיקר חברות תרופות זרות. "פארמה

זה תחום עם סיכון גבוה ונדרשת השקעה גדולה. הרבה מהרעיונות הטובים הולכים ישירות לחברות

תרופות בחו"ל, והמשק לא נהנה מפירות המחקר. אם היינו ממשיכים לפתח אצלנו, היינו מקבלים

הרבה יותר כסף על רעיונות שנמכרים בטרם עת לחברות", אומרת ד"ר גץ.

שנית, החוקרות מאמינות שלהשקעה הדלה במו"פ בריאות יש השפעה על יכולת התמודדות עם

מגיפת הקורונה. "המוכנות של מערכת הבריאות בכל המדינות תורמת לניהול מוצלח יותר של המשבר,

מוכנות שמתבטאת הן בהשקעות הממשלתיות במערכת כולל מחקר רפואי. למרות שלא הוכח בוודאות

The UAE-Israel Business Leaders Summitלרישום

קרן פרגרין גייסה 101 מיליון דולר לקרן צמיחה לחברות מדעי החיים
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כי ההשקעה הממשלתית במחקר לטווח ארוך היא שעזרה למדינות כמו פינלנד, נורבגיה ואירלנד

להתמודד טוב יותר מישראל עם מגפת הקורונה, לא מן הנמנע כי קשר כזה קיים", נכתב בדו"ח.

לפיכך, החוקרות קוראות לנסח אסטרטגיה ברורה וארוכת טווח הכוללת תרחישים שונים כדוגמת

הקורונה, להשקיע תקציבים במחקר רפואי בשיעור הדומה למדינות שנמצאות בחזית הידע מבחינת

המחקר הרפואי בעולם ולפעול בשקיפות מלאה כלפי המערכת וכלפי הציבור.

וירוס קורונהתגיות: בריאות מחקר משרד הבריאות
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-פרסומת -

Technation
השירות המקוון לאזרח:
משרד הבריאות ורשות

המסים בתחתית
הרשימה

Technation
בלי מתמטיקה, בלי

אנגלית: הצעירים
שהקימו את

הסטארט-אפ…

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

15:09 08.11.2020פרופסור ב.5

0 1

ברגע שהרב ליצמן נכנס למשרד הבריאות הוא ביטל את קרן המדען הראשי של משרד הבריאות. זה היה
סוף המחקר הרפואי העצמי שאינו קשור לחברות מסחריות. לוח הזמנים בכתבה תואם.

17:45 06.11.2020דנה4

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות

 TheMarker הירשמו לעדכונים מאתר
קבלו מאיתנו עדכוני חדשות והמלצות קריאה.

רק מה שבאמת חשוב או מעניין

בפעם אחרתנשמע טוב

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9337089?utm_source=traffic.outbrain.com&utm_medium=referrer&utm_campaign=outbrain_organic&obOrigUrl=true
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.9330061?utm_source=traffic.outbrain.com&utm_medium=referrer&utm_campaign=outbrain_organic&obOrigUrl=true
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpLymdrPIX7G0H66J7_UPstqqkAfq3rm3YOj_56-ZDevh5qW7HRABILflhCFg-bLyg5AQoAHA9bb8A8gBAqkCNOxcrehnlD6oAwHIA8kEqgT_AU_QpGmCJjlOgoJy5NeJ0dnII0nIoCAM2JwYvnYus7sFXUmpQaU9pPnd23u8PNyvTYXhP2-wmbBZ8FNwgSH4ey_kWRXh6YxIRSnbRihLDwH-1RFWn3WdEYt-YJsUS8biGeB9KZLhYbxvz75PLKHl4Wx_3DPHf0HOE9Y0Id6ZIMzovhBVtRyfqYm19Ejrhp7RsMiBevAsmRII46DFNFE74kImVakpPQ8O_IEle-Y0a57t54ZrHBZmA3e7Ak9GVaD4dkDRsTIwThnH4DwaOMMt-0MlZcS1F2RrQK5s7QuChuaPitNJMTnisynCZei7TIocaC1AEjUBa0HmAUcfO7xQucAEk4WAzLQDoAYCgAeoiskDqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeUmLECqAel3xuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwHSCAcIgGEQARgA8ggNYmlkZGVyLTU5MDEyMLEJoaT9SjvYcI2ACgSYCwHICwG4DAHYEw0&ae=1&num=1&pr=13:X8izdgAAAABfSzjMxj4_7GzU779EYMysjIiLuA&cid=CAASEuRoPy2qYLfTThmGRyODQ4Oy6Q&sig=AOD64_0vq6ilX4yg3qZStTI0pem5zIE1LQ&client=ca-pub-5722610347565274&nb=17&adurl=https://www.systematics.co.il/products/3dprinting/3d-printing-main/low-force-stereolithography/%3Futm_source%3DGOOGLE%26utm_medium%3DBANNER%26utm_campaign%3DGuide_LFS_GOOGLE%26utm_content%3DGuide_LFS_GOOGLE%26gclid%3DEAIaIQobChMIsceMo8Ox7QIVrsS7CB0yrQpyEAEYASAAEgL4cvD_BwE
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1 0

רק ביבי

16:44 06.11.2020אלון3

1 4

בריאות כלל לא חשוב!
העיקר יש לומדי תורה, הם ישמרו עלינו בריאים.

14:27 06.11.2020איש אחד2

0 4

לא מפתיע ולא בטיח. המדינה משקיעה בעידוד ריבוי ילודה, ברבנים ומזגיחי כשרות, ובעידוד ישובים
באזורי מחלוקת: על ידי הטבות מס וסיבסודים מפה ועד הירח בערך. אז לא מפתיע שכל השאר מוזנח.
אה, היא גם משקיעה בהטבות כספיות לעובדי צה"ל ופורשיו, שרים וחכ"ים, ועוד מקומבנים כמו חברת

חשמל וכו'.

16:57 05.11.2020אפרת1

0 4

משבר קורונה תפס אותנו לא מוכנים וסופנו עלול להיות רע ומר. רע ומר. כדאי לזכור שיש עוד דברים
חוץ מהתנחלות. יש עוד דברים חוץ מעבודת המולך.

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

 TheMarker הירשמו לעדכונים מאתר
קבלו מאיתנו עדכוני חדשות והמלצות קריאה.

רק מה שבאמת חשוב או מעניין

בפעם אחרתנשמע טוב
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הכתבות הנקראות

השר אמסלם מנסה לבטל את נבחרת הדירקטורים - לא בטוח שהוא יכול

האם תסכימו לחלוק את המשרה שלכם עם אדם נוסף? מודל הקריירה החדש והמהפכני

 TheMarker הירשמו לעדכונים מאתר
קבלו מאיתנו עדכוני חדשות והמלצות קריאה.

רק מה שבאמת חשוב או מעניין

בפעם אחרתנשמע טוב

https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.9345154
https://www.themarker.com/technation/.premium-MAGAZINE-1.9339632
https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.9344666
mailto:?subject=%D7%93%D7%95%22%D7%97:%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%22%D7%A4%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99&body=https://www.themarker.com/technation/1.9291480

