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ה"תשעאלולט"י
5302ספטמבר30

005200סימוכין:


02...5-פרוטוקולמנהלתהרפורמהמה


,פרופ'ריססד,ד"רטלברגמן,ד"ראומשהברסימןטובהמנכ"למרהשתתפו:
פרופ'אביבלייך,ד"ראיגורברש,פרופ'אילנהקרמר,ד"רמשהקוטלר,

ופ'יובלמלמד,פרופ'חנןפרופ'אלכסגרינשפון,פר,ורדעזרא
אל,ד"רגדילובין,ד"ראוריתרמוניץ,ד"רשמואלהירשמן,ד"ריוסיב

שטיין,ד"רערדקודש,ד"ראיריסכהןיבין,ד"רארילאודן,ד"ריעל
אלישמיר,ד"רא.גרנט,ד"ריצחקאבנר,חיהישראל,פרופ'נחמה,

עמוסלוי,סלעמלי,אמציה,גליתגינתנר,צוינעםסיבילסירקיס,
ספיבק,עידיתסרגוסטי,דפנהלוינסון,תהילהזוכוביצקי,יונתןאמסטר,

דפנההרן,בוצר,דניאלרוטנברג,מלכהפרגר,יעלורדי,אריהמונק,לאה
אורליבוני,רוניתדודאי,אילניתאופיר,אופיראביב,גילרביב,עו"דלירון

,עבדאללהזועביררויטלטופרגוט,לימורבוקרפארן,עינבחדד,


להמשך היישום המוצלח  אנו מחויבים  יש צורך  להיות עם אצבע על הדופק.  -ל"מנכ
 של הרפורמה וכן שר הבריאות.

כמנכ"ל ולד"ר טל ברגמן לתהליך  ההכנותלכבוד פרופ' ארנון אפק על מוענק יון מיוחד צ
 נושא בריאות הנפש.הובלת לוי, על 

משפחות, . קופות, משרד הבריאות, ותפות של כולם הינה חשובה ביותרהש – פרופ'אפק
הרצון של כולנו לתת טיפול טוב יותר לעם ישראל ולקבל שירותי  אירגוני זכויות. 

 הטובים ביותר.בריאות הנפש 
 מודים לפרופ' אפק על ההובלה של הרפורמה . – אביאורן
הקליני ורק  ההיבטדגש על ב תןמנשמר הרצף הטיפולי בזכות – ראלבד"ר - הכללית

סט צצו בעיות : נושאים שלא יולי עבר בשלום, באוגו האדמיניסטרציה. בדיקת אח"כ 
 אשפוז. תכולת יוםנסגרו: 

 צריך כוח אדם לכך. –כוח אדם מינהלי  .שלא לפי כללי החיוב  הוצאת חשבונית
באילת הנושא לא  טכניים של קו מאובטח , מטופל. קשיים  יש –לגבי מטפלים עצמאיים 

 עמותות. 3יחתמו הסכמים עם  נסגר.
חשבונות מדיה הגיעו מרב בתי החולים , אבל סיכומי מחלה לא צורפו, או שלא היו 

 . בקובץ שהמשרד העביר
בתי החולים לא מדווחים על ביקורים למיון שהם בעלות אפס. היו חיובים לגבי מחלקות 

 כל מקום ניתנה גישה לבקרים .לא ב שלא היו ברישיון. יש להסדיר זאת .
 מרפאות נוספות בהליך עבודה לפתיחה. מוצפות. –מרפאות קטינים במיגזר הערבי 

 לא נחתם הסכם. –מרפאה בטירה 
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ד"ראוריתשטיין–מכבי
 מטפלים עצמאיים. 421 -עובדים רב מקצועיים ו 071מרפאות רב מקצועיות ,  24

 רב מקצועיות של מכבי.במטופלים במרפאות  31%יש גידול של 
 אצל המטפלים העצמאיים. םאין גידול בשירותי

 ועמותות . יש הסכמים עם עמותות. ממשלתיותמטופלים במסגרות  8,811יש 
טכניות, יש נושאים שלא נסגרו , כגון פנימיות פוסט אשפוזיות . יש  בעיקרן – בעיות

 שעות דרך מכבי ללא הפסקה. 24שירות של כונן פסיכיאטר 
 כל מי שהיה בטיפול , הונפק מנוי קצר בד"כ.ל

 למרפאה הרגילה. המטופלשל המערך העצמאי אינה מפנה את  ההישענות  – אביאורן
מאוחדת–ד"רערדקודש

 המרפאות הינן בתוך מתקני הקופה. נשמר. רצף הטיפול 
 נעשה מאמץ לשימור הצוות. יש עלייה בקליטת כוח אדם.

 -מתוך  מעל ל מינויים  468 מומשובמרפאות ממשלתיות  ם.יש עליה במספר המטופלי
 בקשות .3111

 צריך לעבור דרך כספות. –יש בעיות לגבי מידע רפואי לגבי סיכום מחלקה 
 אין מידע לגבי מערך השיקום.

לאומית–ד"רלאודן
 הרצף הטיפולי נשמר. יתכן קושי לקראת סיום המינוי הקצר.

יות ונושאים שאינם ברפורמה. יש צורך בבקרה ובדיון לגבי החיובים כוללים לעיתים טעו
 נושא הסכמים עם עמותות.- המידע נגיש למטופל ולעובד. לחיוב. הדרישות 

 מבקש מעורבות  לגבי עמותת בית חם.
 יש קושי בביצוע כל המטלות: ביקורי בית, חוות דעת משפטיות.

 בעיה של זמינות. –מעוניינים בפסיכותרפיה  במרפאות 
בתיהחוליםבהמצב-ד"רגדילובין

 היה תקין בגדול.יש קושי בהיבטים מנהליים אדמיניסטרטיביים . הקשר עם הקופות 
 עיצומי הפסיכולוגים וע"ס גורמים לקשיים רבים.

 קרן מחקרים.קיום הזמינות נמוכה עקב אי  .במחשוב יש צורך בתקני מזכירות, שיפור 
 האחראית  על המטופל היא הקופה ועליה לקבל את כל המידע. – פרופ'אפק

מציגאתנושאילדיםונוער–ד"רפולאקביץ
 יש ירידה בבקשות למרפאות הציבוריות .

 יש הפניה של מטופלים מורכבים, שדורשים טיפולים רב מערכתיים.
ו טיפול בעבר. כי היה ל נהיגה,לפני הוצאת רישיון למשל  –יחודיים לגבי נוער יש קשיים 

 יש לדון בנושא במשרד הבריאות.
  -מפגשים מסתיימים די מהר, עקב המפגש עם הורים ומסגרות נוספות  31בילדים ונוער 

 מינוי ארוך מצריך יותר מגעים.
 . ICDלפי  לא  יחודיות , יש אבחנות  1-3ילדים בגיל הרך , בני 

 .יפריהבפררוב המחלקות באיזור המרכז , יש מחסור  –אשפוז 
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 .07לתור, טפסי לגבי זמן המתנה  קבילות 35התקבלו  – נציבקבילות
 צורך הקליני  צריך לכוון, מדובר במערכת ציבורית.ה  - פרופ'אפק

מרפאותדןאגד–ד"ריעלנחמה
 עיצומי העו"ס והפסיכולוגים , יוצרים קושי רב. מטופלים. 01,111 -משרת כ

 ירידה במרפאות מבוגרים. 06% בילדים ונוער. 41% -יש ירידה בפניות חדשות ב
 קרני שומרון., קרעיש שלוחות קטנות: אריאל, כפר 

 יש שם ירידה בפניות חדשות, כי המרפאות לא מאורגנות מבחינה מינהלית.
 עיקר הירידה היא לגבי מטופלי הכללית. אין נשירת מטופלים.

 מידע.יש קושי לגבי העברת  יש שיתוף פעולה עם הקופות.
דיון

פתחנו מרכז פניות לנושא הרפורמה במרפאות המשמעותיות. היה תמיד  – אביאורן
מפנות למיון פסיכיאטרי וזה לא תמיד מענה לכל מקרה חירום ואילו בפניה לקופות, הן 

 מענה טוב, בייחוד לילדים ונוער. מיון אינו מענה תחליפי למרפאה דחופה.
 .לא מספיק טובהבמרפאות , הזמינות האמבולטורית 

הרפורמה מתנהלת בסה"כ טוב, ומטרתנו לשפר יותר. הפורום העלה  – סיכוםמנכ"ל
 נושאים חשובים שאנו נעלה בפורום המשרד ובהמשך מול הקופות.

אנו מודעים לבעיית העיצומים וסוגית אבטחת המידע  ונקווה שבפעם הבאה הנושאים 
 הלו ישתפרו.
לדון בכך מול הקופות .  מעידית מבקש , –ע מאובטח סוגיית העברת מיד  - פרופ'אפק

לזמן לדיון את ד"ר נחמה יעל  –לקחת את הבעיה שהוצגה בין מרפאות יפו לקופות 
 ותהילה.
 יתקיים דיון אצל המנכ"ל. –שיקום 

 זאת לירידה בתורים ושיפור מענה טוב, איכותי, זמין ומהיר. לתרוםיש  –ירידה בפניות 
 שהיא כנגד הרפורמה.ציבורית דות נובעות מאווירה הירי – פרופ'מוניץ
עם קופות החולים, המצב הנוכחי יוצר חוסר  חיובי ביחדיש ליצור קמפיין  – יואבקריים

 אמון.
ת כלפי ילדים ראח מתכונתמרתיע את ההורים, יתכן שיש מקום ל Fקוד  – עמוסספיבק

 בפניות. ידה מאבחנה גופנית, זו הסיבה ליר שונהונוער. אבחנה נפשית 
 צריך הנחיות לשמירת מידע בקופות.

צריך להתגייס למתן הסבר לציבור, יש לצאת מהסטיגמה כלפי בריאות  – פרופ'אפק
 בעת הצורך. חשד ל,,, " אבחנות, אלא לכתוב הדביקהנפש . אין ל"
הראשון ולא לצורך בירור, או  מהרגעיש חשש מאבחנה  –מגזר החרדי ב-  עו"סישראל

 חשד.
לפחות כאן עלינו להסכים  זה מחזק את הסטיגמה ועלינו להימנע מכך. – רופ'אפקפ

 שהגוף והנפש הם אחד.
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הסטיגמות נמצאות בתוכנו, אין להתרגש מכך. אין  לחשוש מהירידות  – פרופ'בלייך
 בפניות, אנשים יפנו אחרי החגים. הרפורמה מתחילה במוטיבציה  ואינרציה טובה.

לגבי  לפרסםלא קיבלו מענה? יש שהאם יש פונים לטיפול לקופות  –סרגוסטיעידית
 טיפול בקופות . אפשרויות
 זאת בקופות. לפרסםיש  .תאתר תלונות  הנציבות– פרופ'אפק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרופ'יובלמלמדרשם:
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


