
  
  מדינת ישראל          

     STATE OF ISRAEL             
  

  משרד הבריאות, ירושלים       המנהל הכללי
Director General           Ministry of Health 

  Jerusalemירושלים      

  5655966-02פקס:  6705706-02 טל: 91010, ירושלים  1176ת"ד  93591, ירושלים 2טבאי - רח' בן
2, BEN TABAI ST. JERUSALEM 93591 P.O.B. 1176. TEL: (02) 6705706, FAX: 972-2-5655966 

  
  

  כ"ד באב, התשע"ב
  2012אוגוסט,  12 

  40189612סימוכין: 
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  אל:
  משתתפי הדיון

  
  
  

  5.8.12סיכום דיון מנהלת רפורמת בריאות הנפש מיום הנדון: 
  ברה"ן –התייחסות ממשק רווחה  תיקון -    

  
  
  

  : משתתפים
אפק, מר יאיר אסרף, ד"ר גדי לובין, ד"ר  פרופ' רוני גמזו, ד"ר בעז לב, מר דב פסט, פרופ' ארנון

איגור ברש, גב' לאה בוצר, גב' אריאלה אדיג'ס תורן, מר אלעד רוזנבאום, ד"ר וניה וולך, מר יואב 
מר מנחם וגשל (משרד הרווחה), ד"ר אסתר גרנט, פרופ' לאון גרינהאוס, קריים, ד"ר אילנה קרמר, 

פרופ' אלי שמיר (עמותת עוצמה), ד"ר (משרד האוצר), מר אבי אורן (עמותת לשמ"ה), מר רועי כפיר 
הגש (נס ציונה), מר גיל רביב (מאוחדת), -ארי לאודן (מכבי), גב' אופיר אילנית (מכבי), ד"ר רוני יורן

ד"ר חיים מרגלית (מאוחדת), מר רועי בן משה (מאוחדת), גב' שירי שלום (לאומית), ד"ר יצחק (צחי) 
  ולי שי (כללית), פרופ' חנן מוניץ (כללית).ציון (לאומית), גב' ש-בן
  

  הקדמה:

דהיינו  -יהיבצו נקבע שהאחריות הביטוחית לפסיכיאטריה יעבור מתוספת  השלישית לתוספת השנ
. זאת על מנת לאפשר 15/7/2015-ממשרד הבריאות לקופת חולים. תאריך היעד שנקבע הוא ה

  שיחול בתאריך זה. למערכת להתארגן באופן הדרגתי למעבר הביטוחי החד 
  קריים:ינושאים ע  4-ניתן לחלק את האתגר שבהתארגנות ל

 .המרפאות ופרישתן הקמת .1

 .גיוס והכשרת כ"א לסוגיו השונים .2

 של הקופה. הרפואית בפעילותהטמעת השירות של ברה"ן  .3

 בניית המערך הניהולי והאדמיניסטרטיבי התומך. .4

  פורום המנהלת ינוהל על ידי המנכ"ל או משנהו.
  ישיבות יתנהלו באופן סדיר אחת לחודש בימי א'. נושאים יוצגו לפני קיום הישיבה.

  מרפאות ברה"ן ופרישתן. הקמת: 1ישיבה 

  שתי דרכים למתן שירותי ברה"ן:

 .בניית מרפאות חדשות או אגפים מוכווני נפש במרפאות קיימות -דרך המלך  .1

 תכנית רכישת שירותים ממרפאות קיימות. .2
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ולכן יש חובה להקים שירותים  -מול למגע לקח בחשבון גם את עלות הקמת המרפאותתחשיב התג
. התכנית חייבת לכסות מתן אייםמרפאתיים ואין לבנות מערך שנשען על שירותי רופאים עצמ

  שירותים מרפאתיים למטופלים בהיקפים מרביים.  

ומשרד  -לא כמבטחבשלב הראשון, בתקופת הביניים, הקופות משמשות כספק ו - שירותים*
משרד  -היזורי ריכוזי אוכלוסי. עם הגדרת המרפאות הראשוניות באהבריאות רוכש מהן שירותים

  הבריאות יפעל להגדרת הסכמי רכש שיגדיר גם את מספר המגעים הנרכש.

העומדים לטובת הקמת המרפאות. קופה שתציג תכנית  מלש"ח 60כיום קיימים  - בניית מרפאות*
  תוכל להתחיל וליהנות מתקציבי הקמה כבר כעת. -דיתאופרטיבית מיי

  , ערב יישום הצו במלואו.2015עם חזון לשנת  -2012-2013התכנית האופרטיבית צריכה להיות לשנת 

  נציגי הקופות העלו את הבעיות הבאות המקשות על תכנון המרפאות:

 .כיום אין נתונים מדויקים לגבי מספר המטופלים בכל מרפאה  .א

לגבי טיפולים צולבים. מתן תעודות זהות היה מקל על ביצוע ההצלבות ומניעת אין מידע   .ב
 תחשיב כפול.

 .אין מידע לגבי מספר המטופלים בבתי החולים, המהווים מרכז טיפולי גדול  .ג

  משרד הבריאות:

 ננסה לטייב המידע  .א

עם זאת, אין בהיעדר המידע למנוע התחלת תכנון הפרישה. ניתן לחשב את כמות המטופלים   .ב
ית הילדים ימאוכלוס 4%-ו 2%באזור, את נתון שיעור הטיפולים הצפוי העומד על 

למול הידיעה שכבר כעת  -המרפאות הקיימת היום פרישת, את בהתאמה והמבוגרים
 לנתונים רבים נוספים שכבר הועברו לקופות. מרפאות אלה פועלות באי ספיקה. זאת בנוסף

  :הועלתה אפשרות לשת"פ בין הקופות על מנת לחסוך במשאבים

  אך גם לא כופה זאת.  -המשרד אינו שולל זאת -משרד הבריאות

  :הועלתה שאלת הרחבת שירותים מצומצמים קיימים למול פתיחת שירותים חדשים

יתבצע רכש שירותים. עם זאת  -והוא משביע רצון כל מהלך דורש הסבר, ובמידה -משרד הבריאות
יש להבהיר כי משרד הבריאות לא תומך במודל המטפלים העצמאיים, ולא יאפשר הפרטה ומיקור 

  חוץ של שירותי ברה"ן. 

קופ"ח ביקשו שמשרד הרווחה ינחה שלא להסיט הפונים אליו לטיפול  בריאות הנפש בקופות ללא 
  כפי שקורה לא אחת היום.  -המטופלהתייחסות לבעיות הרווחה של 

  מנכ"ל רווחה הבטיח התייחסות לנושא.
לצורך כך מבקש לקבל דוגמאות למצבים בהם משרד הרווחה מבקש להעביר תיקי רווחה מובהקים 

  לטיפול שירות בריאות הנפש.
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  החלטות

- דש עד הויעביר מידע מחו משרד הבריאות יפעל לאיסוף המידע הנדרש לקופות החולים .1
 , אחריות ד"ר גדי לובין.10.9.12

לפי הפירוט במכתבו של ד"ר גדי לובין  19/8/12קופות החולים יעבירו תכנית פרישת מרפאות עד  .2
 אחריות קופות. .24.7.12-מה

יתה, הרציונל הקופה תציג את תכנ .תקבע פגישה עם כל קופה 19/8/12-במהלך השבוע של ה .3
 אחריות ד"ר גדי לובין וקופות. .בפרישה המוצגת המרפאות תפתיחעל יישום  והבעיות. יוסכם

כהכנה לפגישת המנהלת  -תועבר לקופות תוך כשבועבמערכת הבריאות הערכת דרישת כ"א  .4
 אחריות ד"ר וניה וולך. הבאה.

המותאמת גם לתכנית פרישת המרפאות  -על סמך מידע זה, יכינו הקופות תכנית כ"א פרטנית .5
 .אחריות קופות שהוכנה.

. 15.8.12-עד ה יוקם תת צוות שיעסוק בענייני המידע הרפואי והמיחשוב בתקופת הביניים .6
 אחריות מנכ"ל.

. אחריות יועברו קווים כלליים להטמעת השירות בקהילה וקיום המערך הניהולי 23.8.12-עד ה .7
 ד"ר גדי לובין.

  .15:00, בשעה 9/9/12-הפגישה הבאה ב .8

  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהשר                          
  
  


