
 

  :לכבוד

  ח"כ טלי פלוסקוב

  ב לאומית בתחום הזקנהיו"ר הועדה לבניית תכנית א

  

  מניעת מחלות זקנהם בריאים ואריכות חייקידום לוחינוך פיתוח , מחקרדון: הנ
מציאות  מיליון קשישים. 1.6-ל כיחיו בישרא 2035י בשנת אלף קשישים וצפוי כ 980-כיום בישראל חיים כ

והולם הן מבחינת שירות לאזרח  ראוי רכות הבריאות והרווחה למתן מענהזו דורשת היערכות מצד מע

שיפור איכות  קריסה מערכתית וכלכלית, והן לשילוב חברתי שוויוני וכתוצאה מכךהקשיש, הן למניעת 

כרחי להשגת מטרות אלה. הוא תנאי ההזקנה בתחום  וחינוך פיתוח ,חקרקידום מ החיים וצמיחה כלכלית.

חלות מוחקר הזקנה במתקציב המחקר הכולל של המדינה  0.5% -ל משקיעה רק כישרא מדינת, עם זאת

של ארגון הבריאות העולמי לשנים  13העבודה הכללית מס' נושא, תכנית בשל חשיבות ה תלויות גיל.

ארגון ''נכה לא חצי  חת הזדקנות בריאה היא משימה דחופה בכל המדינות".טבהקובעת כי " 2019-2023

, מצטרפים אל התנועה לאיכות ואריכות חיים" וארגונים אחרים –ותק "עמותת כולל  והשותפים, בן אדם''

  קביעת ארגון הבריאות העולמי ומציעים תכנית פעולה מפורטת ליישום המדיניות בישראל.

  

  עיקרי התכנית
לתי שממ-והלאלהבטיח גידול משמעותי במידת המימון הממשלתי יש  – תקציב מחקר ופיתוח. הגדלת 1

תהליכי הזדקנות ניווניים,  תמניעלמטרה) וקליני, ופיתוח טכנולוגי, -יישומי, תרגומי (מכוון בסיסי,למחקר 

ים, בריאים והפוריהקשורות לתהליך ההזדקנות, ולמען הארכת תוחלת החיים הנכויות, ומחלות כרוניות 

  בכל מהלכם. 

יות ועיוניות אניות לימוד וחינוך אקדממסגרות ותוכ יש ליצור ולהרחיב – חינוךהמודעות וה. הגברת 2

בנושא מחקר בסיסי ויישומי אודות תהליך ההזדקנות ומחלות זקנה, קידום אריכות חיים בריאים, מניעת 

ההיבטים הביולוגיים, הרפואיים,  גרת, על מכלולמחלות זקנה ושיפור איכות החיים לאוכלוסייה המבו

  רתיים.הטכנולוגיים, הסביבתיים, והחב

יש לפתח וליישם מדדים  – מה ושיפור מערכות ציבוריות לגילוי מוקדם ומניעת מחלות זקנה. הק3

 מבוססי ראיות לאומדן תופעות ההזדקנות, לניבוי וגילוי מוקדם של מחלות זקנה כמכלול ולבדיקת יעילות

ישים עסוקה של הקשטיפוליות למניעתן, ובמקביל לשפר מדדים לבחינת יכולת תפקוד ות של התערבויות

  ולשיפור יכולות ותפקודים אלה. 
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