קופת חולים
בשנה הקרובה תשקיע קופתחולים
 5.7מיליון שקלים במהלך
סכום של כ-
מהפכני,

תחת

הכותרת ״ביקור בריא״.

מאוחדת

את מיז

השיקה

מאוחדת

מאובחנות

רפואי

הילד לכל

במסגרת

המיזם החדש יוזמנוילדי
ילדים ,לשם
לבדיקות תקופתיות יזומות אצל רופאי
איתור מוקדם ואיבחון מחלות ותופעות חריגות,
להפריעלהתפתחותם .המיזם החדשני
שעלולות
גובש עפ״י מודל תוכנית הרפואה המונעת של
האמריקאית לרפואתילדים
האקדמיה
,)AAP
אוברקלייד
ובתמיכה מקצועית של פרופ׳ פרנק
הנחשב
מאוניברסיטת מלבורןבאוסטרליה,
לסמכותעולמית ברפואתילדיםבקהילה.
עשרות אלפיילדים בישראלסובלים מבעיות
כרוניות הקשורות בהתנהגות,הרגלי חיים ,השמנת
ולמידה ,ועוד .היעדר איבחון
יתר ,הפרעות קשב
ראוי ועיכוביםבטיפול מתאים ,גורמיםלהשלכות
חמורות על הגרילה
וההתפתחות הגופנית,
הילד,
המוטורית ,הקוגניטיבית וההתנהגותית של

"ביקור

גורלו של
ועלולותלחרוץ את
במועד
ימי חייו.

במסגרת המיזם ,עם קביעת התור

2-6
מאוחדתבגילאי

לביקור,
וכהכנה

יתבקשו ההורים למלאשאלון
לביקור.
יילמדו ע״י הרופא עוד קודם
שממצאיו
כדיליצור הפרדה ברורה ביןילדיםחולים לכאלה
המפגשים
המוזמניםל״ביקור בריא״ ,ייערכו
בשעות קבלה נפרדות .רופאי מאוחדת יאתרו את
להתערבות ,יקבעו מהוהטיפול
הילדים הזקוקים
המולטי-דיסציפלינרי הנדרש ויתראו שיהיה שיתוף
פעולה בין כל הגורמיםהרלבנטיים במערכת.
ראשונית
את המיזםמובילה ראש אגף רפואה
התפתחותי קצר,

בחטיבת

הרפואה

במאוחדת,

ד״ר

רינת כהן,

שאמרה :״בשנים האחרונות עלתה
השמירה על אורח חיים בריא
לחשיבות

המודעות

צילום:

מנחם רי־ס

חשוב
למניעתמחלותועיכובים

ומונעות ממנולמצות
בחלק מהמקרים מדוברבמחלות

הפוטנציאלהגלום בו.
את
ובתופעות שאינן

הורים רבים עדיין

חולה

כגורם

התפתחותיים ,אך

מגיעיםלמרפאות רקכשהילד

ואינם יוזמים

בדיקות

מעקב

תקופתיות.

nicn
׳ביקור בריא׳ נועדלהעלות

את

המודעות הן כקרב

הורים צעירים והן בקרב הורים מנוסים,לחשיבות
ילדיהם ,מיצוי
שבבדיקת
הפוטנציאל
ולמשמעות
שלהם ואיתור מוקדם של בעיות ,כמו גם הפרעות
התפתחותיות ורגשיות .בעבר היוו רופאיהילדים
את

הסמכות

הרפואית

היחידה והקובעת

בנושא

בריאותהילדים ,וחשובלנו לשובולחזק
הקשר עם רופאהילדים כסמכות מקצועית״.
מנכ״ל
״מחקרים
וורמברנד:
מאוחדת ,זאב
מההורים אינם יוזמים
שערכנוהעלו כי%57
בדיקות מעקב ואיבחון .זו מחויבות שלנו
ששאר הקופות
ולהוריהם ,ואני מקווה
לילדים
יילבו בעקבותינו״ .וורמברנד הדגיש כי רופאי
הילדים שנבחרו
לתוכנית עברו הכשרה מקצועית
ייעודיתלמהלך ,במהלכה רכשוכלים מעשיים
פסיכולוגים,קלינאי
המומחים ,ובהם
ממיטב
תזונאיות
תקשורת ,עובדיםסוציאליים,
את

ומרפאות בעיסוק.
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