
ДЕРМАТОЛОГІЯ В ІЗРАЇЛІ 

 

Ізраїль — невелика середземноморська 

держава у Південно-Західній Азії. Її площа 

складає 22072 км², а населення, за оцінкою 

2013 року – 8080600 чол. В той же час, це 

індустріальна країна з економікою, що 

динамічно розвивається. Ізраїль має 

найвищий рівень життя серед всіх країн 

Близького Сходу. У списку країн за індексом 

розвитку людського потенціалу ООН 

знаходиться на 16-му місці у світі. 

Ізраїльська система охорони здоров'я 

побудована на національному обов'язковому 

соціальному страхуванні. У 1995 році парламент Ізраїлю ("Кнесет" ) прийняв 

«Закон про медичне страхування».  За розвитком і ефективністю ізраїльська 

система охорони здоров'я стоїть нарівні із системами Європи, Сполучених 

Штатів чи Канади. Мережа лікарняних закладів в Ізраїлі добре розвинена і 

технологічно розвинена. В Ізраїлі діють 259 лікарень і клінік, державних і 

муніципальних, приватних і належать лікарняним касам. З них 48 лікарень - 

це комплексні медичні центри загального профілю. Переважають заклади  

Міністерства охорони здоров'я, яке володіє та керує 11 лікарнями інтенсивної 

допомоги. Національний профспілковий фонд охорони здоров'я («Клаліт») 

знаходиться на другому місці, володіючи 8 такими лікарнями. 

Існують також  комунальні некомерційні лікарні, особливо в 

Єрусалимі, наприклад, дві лікарні Хадасса (Hadassah) та Шаарей Цедек 

(Shaarei Zedek). Крім того, працює ціла низка невеликих клінік, розкиданих 

по всій країні, які належать місіям, релігійним організаціям, а також невелика 

кількість приватних клінік. Більшість міністерських та профспілкових 

лікарень і деякі з комунальних закладів є водночас університетськими 

клініками, тобто навчальними центрами для студентів-медиків, інтернів та 

резидентів з усіх медичних спеціальностей. 

Фінансування 

Ізраїльська реформа охорони здоров'я була покликана віднайти 

оптимальний баланс між двома, здавалося б, суперечливими векторами – з 

одного боку, універсальністю, солідарністю і справедливістю, а з іншого - 

децентралізацією, самовизначенням і конкуренцією. Це було досягнуто 



значною мірою шляхом створення поділу між фінансуванням та постачанням 

послуг, а саме - централізація фінансування системи і встановлення єдиного 

кошика послуг поруч із децентралізацією відповідальності за надання послуг 

до чотирьох конкуруючих медичних фондів (лікарняних кас). Крім того, була 

зроблена спроба збалансувати розширення доступу до послуг для всього 

населення зі стимулами для підвищення ефективності та зниження витрат за 

допомогою системи розподілу ризиків між державою і лікарняними касами. 

Ізраїль є чи не єдиною країною у світі, де майже всі кошти на охорону 

здоров'я розподіляються серед медичних засобів , використовуючи подушний 

формулу на одного жителя з поправкою на ризик. 

Лікарняні каси 

В Ізраїлі існують чотири лікарняні каси: Клаліт, Маккабі, Меухедет і 

Леуміт. Найбільшою і найстарішою лікарняною касою в Ізраїлі є Клаліт. 

Вона заснована в 1911 році профспілкою сільськогосподарських робітників. 

Перша поліклініка, обслуговуюча хворих, була організована біля Петах-Тікви 

і розміщувалася вона в звичайній палатці. На сьогоднішній момент Клаліт 

володіє десятками лікарень і тисячами поліклінік по всьому Ізраїлю. У цій 

лікарняній касі застраховано понад 50% населення країни.  

Три інші каси надають послуги переважно за рахунок укладання 

контрактів з незалежними лікарями, медичними центрами, а також 

державними і приватними лікарнями.  

Лікарняна каса Маккабі була заснована в 1940-х роках як альтернатива 

профспілкової касі Клаліт. Вона обслуговувала пацієнтів у великих містах 

Ізраїлю і практично не була представлена на периферії. З початку 1990-х 

років Маккабі стає другою за чисельністю застрахованих пацієнтів 

лікарняною касою Ізраїлю. Маккабі придбала мережу приватних клінік Асута 

і обслуговує більше 1,5 мільйонів громадян. 

Лікарняна каса Меухедет заснована в 1974 році шляхом злиття двох 

лікарняних кас Амаму і Ціонім Клаліїм. Крім лікарні Місгав-Ладах в 

Єрусалимі, заснованої ще в XIX столітті бароном Мейєром Ротшильдом, 

Меухедет володіє декількома готелями і мережею хоспісів по всьому Ізраїлю.  

Лікарняна каса Леуміт заснована в 1933 році. Перша поліклініка 

знаходилася в квартирі доктора Яакова Віншеля в Тель-Авіві. На 

сьогоднішній момент в Леуміт більше трьохсот відділень по всій країні. 



У той час як лікарняні каси несуть відповідальність за відшкодування 

(реімбурсацію) безпосередньо постачальникам, існує номінальна доплата 

пацієнтів за низку медичних послуг, такі як відвідування лікаря, 

медикаменти, амбулаторні відвідування відділень лікарні і деякі обстеження і 

методи лікування. 

Дерматологія 

Дерматологи в Ізраїлі об’єднані в Ізраїльське Товариство дерматології 

та венерології (англ. Israel Society of Dermatology and Venereology, ISDV), що 

пов’язане з Ізраїльським лікарським товариством (Israel Medical Association, 

IMA), яке є офіційною організацією самоврядування лікарів в Ізраїлі. Воно 

виступає в якості незалежної, аполітичної і професійної організації, яка 

сприяє розвитку лікарів і медицини в цілому. ISDV налічує близько 300 

активних членів, тобто 1 дерматолог на 27 000 населення. У більшості 

закладів охорони здоров’я в Ізраїлі є прямий доступ до дерматологів. 

Навчання 

В Ізраїлі є сім кафедр дерматології у державних лікарнях. Резидентура з 

дерматології триває 5 років, стипендії для підготовки лікарів-дерматологів не 

виділяються. Під час резидентури обов’язкове 6-місячне навчання з 

пластичної хірургії. Тим не менше, немає ніякої офіційної тренуванні по 

дерматологічних хірургів. 

Особливості ізраїльської дерматології 

Клініки дерматології в Ізраїлі виявляють інтерес до вивчення псоріазу, 

генодерматозів, шкірних лімфом, пузирчатки, контактного дерматиту і 

медикаментозних висипань. Особливий інтерес в дерматології Ізраїлю 

становить балено- і кліматотерапія на Мертвому морі при різних шкірних 

захворюваннях, в тому числі псоріазі. Популярність дерматологічних 

хірургічних процедур в останні роки збільшилася, й Ізраїльське Товариство 

дерматологічної хірургії нараховує тепер близько 100 членів, тобто третину 

від загального числа лікарів-дерматологів у країні. Хірургічні процедури, що  

проводяться ізраїльськими дерматологами, включають шкірну хірургію, 

ін'єкції філерів і ботоксу, хімічний пілінг і мікрографічну хірургію Мооса. З 

початку 1990-х років зростає захворюваність на меланому, переважно в 

чоловіків. Рак шкіри в Ізраїлі ведуть дерматологи і пластичні хірурги. 

Скринінг на рак виконується дерматологами. Щорічно спільно з Ізраїльською 

асоціацією раку проводиться Тиждень раку шкіри. Раннє виявлення раку 



шкіри завдяки цьому зростає, у тому числі завдяки підвищенню обізнаності 

громадськості.  
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