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  32143513ספרנו: מ

  
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

  02/6/2013 -מפגש מנהלת  -סיכום דיון רפורמה בבריאות הנפש 
  
  

  : משתתפים
מר , יונתן גריןפרופ' ארנון אפק, ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, ד"ר וניה וולך, מר פרופ' רוני גמזו, ד"ר בעז לב, 

גב' מלכה פרגר, גב' גב' אריאלה אדיג'ס תורן, גב' רונית דודאי, גב' לאה בוצר, , ף, מר דניאל רוטנברגיאיר אסר
, ד"ר אסתר גרנט ,מר אבי אורן (ארגון "לשמה"), גב' עידית סרגוסטי (ארגון "בזכות"), חיה ישראל, גב' אורלי בוני

אל (כללית), מר רועי בן משה (מאוחדת), -ד"ר יוסי בר גב' אילנית אופיר (מכבי), פרופ' חנן מוניץ, מר יואב קריים,
  .קודש דער, ד"ר שוש ארבלד"ר ליביו סיגלר (מכבי), מר אורי שוחט, פרופ' אלי שמיר, ד"ר 

  :מהלך הדיון
  

  -רונית דודאי - מערך השיקום

  ממשקי עבודה עם קופות החולים -מצ"ב מצגת

עם גדילה ליניארית של  -23,000 –נה, בנקודת זמן כ איש מקבלים שירותי שיקום בקהילה במהלך הש 35,000
עדיין קיים פער. היתרונות  בשיקום הינם הן הפחתת האשפוז הראשון והן  - המספר. על אף גידול בתיקצוב

  בהפחתת האשפוזים החוזרים. ישנו פער בין הקיים לנדרש

  - מטרות הממשק המשותף

  רצף שיקום טיפול

  תוך בניית נהלי עבודה. - טיוב תהליכי עבודה ואינטגרציה

  - פעילויות

שילוב עמיתים מומחים במרפאות ובשירותים קהילתיים המתפתחים  כעת בקופות החולים.  - עמיתים מומחים
כעת קיימת התחלה  של שת"פ עם בית החולים באר שבע במימון ביטוח לאומי לשילוב עמיתים מומחים כצוות 

  בית החולים כפיילוט.

  ים עם כל מנהלי ברה"ן של הקופות ועם הרפרנטים שהקופות הקצתה לנושא.עד כה התקיימו מפגש

המשוחררים מאשפוזים  1995-לפיהן ב -מהמשתקמים נמצאים בקופ"ח כללית. בעיקר מסיבות היסטוריות 67.7%
בשל מחלות נפש קשות התקבלו לכללית או לאומית. שיעורם הולך ופוחת בהדרגה עם עליה יחסית במחלות נפש 

  ההמשך של מבוטחי מכבי. בדור

  הוצג פירוט סטטוס שת"פ עם כל קופה.
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  בעוד האחריות על השיקום נותרה של המדינה. -הערה שהתקבלה: נציגי קופות החולים משמשים כרפרנטים

כעת בפיתוח בתפיסת מכבי. משמש כחלק מראיה כוללת של קופה איזה שירות צריך  - מומה בבריאות הנפש
  המטופל לקבל.

  שהועלו: בעיות

 30%  מהאנשים שמקבלים המלצה לשיקום לא מיישמים ההמלצה בהיעדר כוח אדם שיתמוך בהשמה מבחינה
מעשית. מערכת השיקום החלה להפעיל מכרז מחודש יולי של מתאמי טיפול חיצוניים בכל המחוזות לשם 

 ייעול תהליך ההשמה . כל תהליכי ההכנה  וההפניה ייעשו בקופות 

  יוגדרו בהמשך הממשק , תעשה עבודת תיאום  לשילוב המודלים  הטיפוליים והשיקומיים - תחומי האחריות 

  יוקמו ממשקי עבודה משותפים בין הקופות לנציגי השיקום ברמת המחוזות לשם עבודה משותפת בכל נושא
 הנוגע למקבלי השירותים.

 מתלווה ברווח ארוך טווח  שכן הוא -קופת חולים מכבי רואה את המערך השיקומי כרצף טיפולי מתחייב
 משמעותי.

  פתרונות אפשריים שהוצגו:

 בנייה משותפת של מודלים שיקומיים טיפולים 

 תוך קביעת נהלים ומודלים לעבודה משותפת - הגדרת ממשק בריאות נפש ושיקום בקופות 

 הגדרת יעדים לשיקום פיזי כחלק מממשק ברה"נ שיקום 

 הגדרת יעדים להפחתת אשפוז 

  קופות חולים בוועדת סל השיקוםשילוב נציגי 

  -גב' רונית דודאי

וכל קופה מאמצת את המודל  - תהליך בניית שיתוף הפעולה נמצא בחיתוליו.  קיימים מספר מודלים לממשק
הטיפול  - מנהל ברה"ן מכבי, וכפי שהודגם במצגת -המתאים לקופה ולמבנה שלה. כפי שצוין ע"י ד"ר ליביו סיגלר

ריאותי חשוב, ובראייה ארוכת טווח אף משהווה חיסכון ניכר לקופה. מסיבה זו, יש השיקומי מהווה נדבך ב
  גם אם מדובר בהשקעה קצרת טווח. - להשקיע בבניית צוותי התממשקות ומערך איתן

  כעת במקביל מבצעים גם רישות של ההוסטלים  והצמדתם למרפאות קופת חולים כללית בכל רחבי הארץ.

  נציגי הקופות, וייבדקו הפתרונות שהוצגו לעיל.תהליך העבודה ימשיך מול 

  ד"ר גדי לובין  - תוספת מיטות אשפוז

  מצ"ב מצגת

נפש, עם תפוסה  1000- מיטות ל 0.42הרפורמה המבנית יורד בהדרגה והוא עומד על  –שיעור המיטות בישראל מאז 
  .100%-גבוהה מ
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  מיטות לברה"ן בפריסה הבאה: 185מסיבה זו, הוקצו 

  מיטות 30- 2013

  מיטות 60- 2014

  מיטות 60- 2015

  מיטות 35- 2016

  

  מערך השיקולים להשמת המיטות כלל:

 פערים משמעותיים שזוהו בקטינים ובהפרעות אכילה  .א

 8%שינוי יחס בין מיטות בבתי החולים הפסיכיאטרים לעומת מחלקות אשפוז בבתי החולים הכלליים: רק   .ב
 תיה"ח הכלליים. זהו יחס גרוע, ומהווה מדד איכות לא טוב.מהמיטות הפסיכיאטריות נמצא בב

 ולוקחת בחשבון גם את  עליית צה"ל דרומה. 2020-תכנית המתחשבת בדמוגרפיה ב -2020תכנית   .ג

 פיתוח מחלקות  המציעות הגנה מליאה ( מחלקות "סגורות")  .ד

 התחשבות בעלויות בינוי להשמת המיטות.  .ה

ת ונתונות לבניה ומערך אילוצים. כמה מבתיה"ח הפסיכיאטרים עשויים הטבלאות המוצגות במצגת אינן סופיו
  מנהלתית ופיזית. -לקמפוסים של בתיה"ח הכלליים- לעבור 

שיטפלו גם בחולים הקשים. עיקר התוספת תהיה  -מהלך כזה יחייב בניית מחלקות סגורות בבתיה"ח הכלליים
  ברמב"ם ובברזילי.

מיטות הפרעות  5ת.מ: למעט ( ולכן לא אפשרי -וכה בעלויות בינוי גבוהותנכון לעכשיו תוספת המיטות כר -בזיו
  אכילה ילדים).

  אין תשתית מקצועית ומבנית. -בפוריה

יכולים גם  - באופן כללי האשפוז הממושך הוא של מבוגרים בעיקרו. האלימים צריכים מסגרת אשפוזית. אחרים
  להיות חלק מהמערך השיקומי והקהילתי .

  קטינים. 20-פנימייה משותפת עם רווחה לישנו מכרז ל

 - . הסיבה העיקרית100%-בעוד שבבתי החולים שיעור האשפוז גבוה מ -מקומות פנויים בהוסטלים 100-קיימים כ
כישלונות עבר של מאושפזים בהווה להשתלב בשיקום, בד"כ בשל בעיות אלימות שאינן יכולות להיות מוכלות 

  בהוסטלים.

  שאמורות לספק את הצרכים לפי התחשיב. - מיטות 30פרעות אכילה יש תוספת של כ יש לציין כי לנושא ה
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  הערות הנוכחים:

 כמקובל בעולם המערבי, במיוחד לילדים ונוער. - יש לדאוג לחלופות אשפוז רבות יותר 

 ואז לבדוק צרכי מיטות -כדאי לפתח מסגרות חוץ אשפוזיות בשלב הראשון 

 יאטרים סובלים מסטיגמה, רמת טיפול גופני נמוכה והיעדר בקרה המאושפזים בבתי החולים הפסיכ
 מקצועית. לפיכך יש לפעול להעברת המיטות כולן לבתי חולים כלליים. ממצגת שהוצגה לא הודגם שילוב זה.

 שילוב ילדים ונוער בבתי חולים כלליים גם הוא תהליך מקובל בעולם 

 בדיקות וטיפול בבית חולים כללי אינו מוסדר. נושא הפניית מטופל מבית חולים פסיכיאטרי לצורך 

 בניגוד למה שמתרחש בבתי  -שכיום לא ניתנות בבתי חולים פסיכיאטרים -לא ברור על מי חבות מימון תרופות
 חולים כלליים במאושפזים שלהם.

  - סיכום מנכ"ל

 מבקש הצעות כתובות לחלופות אשפוז 

 הפסיכיאטרים. בהסכם יקבעו מיהו נותן השירותים  קופות החולים, ירכשו מעתה שירותים בבתי החולים
 לבית החולים הפסיכיאטרי, הסדרי הסעה, וכיו"ב.

 ה בהשוואה לנוהג הקיים.ילרבות הגדרת מימון תרופות מהתוספת השני - משרד הבריאות יקבע נהלי אשפוז 

 בתי החולים  גם בהתאם להחלת המימון התרופתי על קופות החולים או על -יש לבצע תמחור יום אשפוז
 המאשפזים. התמחור החדש צריך לשקף את העלויות האמיתיות.

 .בפגישות הבאות ידון נושא המגורים הטיפוליים וסגירת המוסדות הפרטיים 

  מערך המחקר של ברוקדייל מתלווה לתהליך הרפורמה. חוקרי ברוקדייל יבואו לאחת מהפגישות הבאות
  לקביעת מנדט לנושאי המחקר.

  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש                                       
  


