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  40618613ספרנו: מ

  
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 7.7.13סיכום דיון מנהלת הרפורמה מיום 
  
  

  משתתפים:
פרופ' רוני גמזו, פרופ' ארנון אפק, ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, ד"ר וניה וולך, מר נעם ויצנר, גב' סיביל 

גב' אדר שץ, מר רועי משולם, גב' ונית דודאי, מר דניאל רוטנברג, סירקיס, גב' אריאלה אדיג'ס תורן, גב' ר
ימימה גולדברג, גב' אורנית אילות, מר יונתן גרין, גב' חיה ישראל, גב' מלכה פרגר, גב' הדר סמואל (מכון 

 הרב מר ברוך רוזן, גב' אירית אלרועי (מכון ברוקדייל),קדייל), מר עידו אלמקייס (מכון ברוקדייל),ובר
,מר אבי אורן (ארגון "לשמה"), גב' עידית סרגוסטי (ארגון "בזכות"), גב'  יה מונק (עמותת "בית חם")אר

אל (כללית), מר -אילנית אופיר (מכבי), פרופ' חנן מוניץ, מר אביגדור מזרחי, מר יואב קריים, ד"ר יוסי בר
, מר גיל אלי שמיר, ד"ר יעל נחמה רועי בן משה (מאוחדת), ד"ר ליביו סיגלר (מכבי), מר אורי שוחט, פרופ'

  ברוך רונן.מר (משרד האוצר),  מר אורי שומרת .רביב (מאוחדת), ד"ר אילנה קרמר
  
  

 במנהלת הועלו דברים הקשורים ככלל בבריאות הנפש ולאו דווקא ברפורמה:

-2014שנים ודן בהתחשבנות הקופות מול בתי"ח. כעת אנו בהסדרים לשנים  3חוק המוסדר כל  -קאפ .1
זהו מנגנון  -ההתחשבנות מול בתיה"ח בנושא הפסיכיאטריה תהיה גם היא בתצורת הקאפ .2016

נוגע  לאאיזון הדדי. התהליך הפסיכיאטרי ידרוש למידה כמו במערכת הבריאות הכללית. חוק הקאפ 
הדיון יהיה  באזוריות. מדיניות האזוריות לא נדונה בשלב זה, וסביר שהמנהלת תדון בכך בהמשך.

שיקום כמכלול. יש לציין כי אין רצפת רכש בברה"נ בגלל שהמערכת  -אשפוז -ילוב אמבולטוריקהבש
  נמצאת בחוסר ממילא.

אין כוונה לסגור מרפאות ברה"נ ממשלתיות. הצורך בהן ניכר גם לאור הקשיים של הקופות לפתוח  .2
היה לחשוב על פורמט. צריך י -מיליון. מבחינת תקינה 50מרפאות. יש תכנית שיפוץ למרפאות בעלות 

 עליו נדון בכנסת. -הכפיפות המקצועית תמשיך להיות לביה"ח. ייתכן שהמרפאות יצאו מחוק הקאפ
הדו"ח נצפה ע"י המנכ"ל העומד לאמצו, כולו או חלקים ממנו. הדו"ח דן בטיפול  -דו"ח נווה יעקב .3

 יה זו.יומיים של אוכלוס) ועל ההיבטים השיקמתחלואה כפולה (פיגור ומחלת נפשהאשפוזי בסובלים 
  עמדות אשפוז יום וטיפול יום ידונו בפגישת מנהלת נוספת. .4

  יידון באחת המנהלות -מודל אשפוז בבתי חולים בתק' הביניים .5
  

  מכון ברוקדייל
  

שנה. מבצע מחקרים יישומיים בבריאות וחינוך. מנסים לקבוע  40: מכון ברוקדייל קיים מר ברוך רוזן
שנים,  4-5שנים. הפניה בתחום ברה"נ הייתה לפני  3-4בלי ההחלטות בטווח איזה מידע יידרש למק

  כשהרפורמה הייתה בפתח. היום יוצג:
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  חווית שירותי ברה"נ.  -סקר בקרב האוכ' הכללית .1
  סקר בקרב אנשי המקצוע בברה"ן. .2
 אלו שירותים ניתנו עד כה ומה התוכניות לעתיד? -איך הקופות נערכות לרפורמה .3
 

  ומדים לבצע על החולים הכרוניים.מחקר שע
  

כעת  -: כעת מצויים בשלב אחרון של איסוף הנתונים. המחקר יתבצע בשתי נק' זמןאלרועי גב' אירית
  שנים. 3ובעוד 

, בגיל בי"ס 6-18בגילאים  -שנה ומעלה; ילדים 22 -הכללית: מבוגרים לוסייהאוכ' המחקר היא האוכ
בית ללא קשר אם היתה או לא היתה צריכה של שירותי בריאות משקי  12,000(ראיון הורים). נכללים 
  הנפש במשקי בית אלו.

המחקר הנוכחי לא יכלול את ההוסטלים באופן מיוחד ולכן הם נכללים ונמהלים במדגם הכללי. במחקר 
הכרונית יהיה דגש גדול יותר. אם ימצא תקציב נוסף אולי נכלול גם ילדים צעירים  לוסייההבא על אוכ

  ר.יות
  

 20צוג יתר של אשכולות סוציו אקונומים נמוכים (ימתבצעת דגימה אקראית עם י :נציג מכון ברוקדייל
  אשכולות/ רמות, עפ"י אזורים הומוגנים ג"ג למעמד סוציו אקונומי).

הזמינות  -כך שנדרש מדגם גדול יותר, בנוסף -שיעורי היענות נמוכים באשכולות נמוכים -הסיבות
והרפורמה תהיה טובה  -תי בריאות הנפש ברמה נמוכה יותר כיום לאשכולות אלהוהנגישות לשירו

  במיוחד לאשכולות אילו.
  נבדקו משתנים המפורטים במצגת.

  על הנתונים מתבצע ניתוח בכמה רמות: אשכולות, מגזר, קב' גיל וקופ"ח.
  טיפול נחשב כפניה לרופא משפחה, פסיכיאטר, פסיכולוג ועו"ס.

לא נשאלו שאלות מכוונות לגבי  לוסייהע"ס סוגיות שהוגדרו מראש. בכלל האוכ גודל המדגם נבנה
  השיקום באופן ספציפי. הנושא ייבדק במחקר אחר.

  חודשיים. -איסוף הנתונים יסתיים תוך חודש

: ייתכן נציג מכון ברוקדייל (בתגובה לסוגיה שהועלתה לגבי ביצוע מוקדם של מחקר בשלב הביניים
די לא ידגים עד לכניסת הרפורמה לתוקפה, יהיה גידול שהוא הכפלה של השירות שאיסוף מוקדם מי

האמבולטורי. לכן, האם יש מקום לביצוע מחקר בשלב הביניים עוד לפני הרפורמה במלואה? ככל שנדע 
  זה יוכל לעזור לנו.) 2014יותר מה התרחש מתחילת 

. את השינויים המתרחשים בשטח. שיקול נוסף הוא לוסייהצריך לראות מה מהירות התגובה של האוכ
  העלויות. ייתכן שנשקול ביצוע מחקר מצומצם יותר בהיקפו וממוקד יותר בתקופת הביניים.

  גב' ימימה גולדברג.-מציגה -הערכות צרכים לאור הרפורמה -מערך כ"א בפסיכולוגיה
 470הבריאות. קיימים  רכתבמע בהתמחויות המתקיימות 4374פסיכולוגים מומחים,  6530כיום ישנם 

  איש (היקפי המשרה משתנים). 1000 -תקנים לפסיכולוגים, בהם מועסקים כ
  אינו ידוע. -מס' הפסיכולוגים המועסקים בקו"ח

ולכן רובם  -במדינה התמחות עם מלגה בלבד - רפואי 70שיקומי,  117התפתחותי,  110מתמחים מהם  700
  לרוב מועסקים עם מלגה.
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מחות יכולה להיות רק במוסדות מוכרים. קו"ח נערכות להכשרה. כרגע אינן מוכרות כמוסדות הת
מוכרים להכשרת מתמחים. יש לציין כי אין בעיה במוסדות ההכשרה. הבעיה עד כה הייתה במס' 
המלגות. ולכן מוצע כי יהיה המשך ותגבור מרפ' ממשלתיות במלגות שניתנו, כדי לנצל את גוף הידע של 

  פ' אלה, ובהדרגה לעבור להשתלמות במרפ' קוח'.מר

  נתן ייגזר ממס' התקנים שיינתנו. התחשיב לכך קריטי.יהערכות שונות. הטיפול שי 4קיימות 
פסיכולוגים לילדים. הבעיה הגדולה  200 -פסיכולוגים ו 300 -מתכנסים להערכה אחרונה שהיא כ סה"כ

. הבעיה היא שבאקדמיה התחרות קשה, ומספר 207-ביותר היא הצורך בפסיכולוגים במגזר הערבי, כ
אולם אין היענות לכך. כיום  –נמוך. יש פניה למל"ג לפתוח מסלולים ייחודיים  -המתקבלים ללימודים

  מקבלים בוגרי אוניברסיטאות בירדן כדי לתת מענה.
  

  קיים חסר גם בפסיכולוגים לילדים ובפריפריה.
  ים ונוער, הסטת מלגות לפריפריה, תעדוף למגזר הערבי.כיום מבצעים תעדוף: הסטת מלגות לילד

חסר נוסף קיים בפסיכולוגיה התפתחותית. כיום קיים מסלול וחצי: אחד בחיפה, אחד בבאר שבע אחת 
  לשנתיים. נעשים מאמצים לפתוח מסלולים נוספים.

  פסיכולוגיה קלינית גריאטרית נפתחה ברופין.
  

  התמחות: הרפורמה הביאה לתוספת תקציב למלגות
  

  -עד כה מדיניות החלוקה

  75% -חלוקת מלגות ממשלתית
  20%   -קו"ח                       
  5%      -ציבורי                       

  
  מלגות 81מלש"ח =  5תוספת  -2013
  מלש"ח 34סך תקציב  -מלש"ח 10תוספת  -2014
  מלש"ח. 34סך תקציב  -מלש"ח 10תוספת  -2015

  
  אוגוסט, ובקביעת מבחני תמיכה בקו"ח. -במיפוי שצריך להסתיים ביולי התקציב מותנה

  עבודה על הנושא מתבצעות בימים אלה.
  

  שנים. 4אפשרות צמצום ההתמחות לשנתיים במשרה מלאה תבדק,אולם מבחינת תהליך ההפנמה עדיף 
  

  פסיכולוגים בשירות הציבורי
  כולוגים צעירים מעוניינים בזה.אין קליטה למערך הציבורי, למרות שפסי -בחסר תקנים

חלק מהפסיכולוגים שמבמרפ' הממשלתיות יעברו למרפ' קו"ח בשל  ,קיים חשש, שגם בנוכחות תקנים
  תנאים טובים יותר. יהיה צורך לבחון את  התנאים ושכר גם במרפ' הממשלתיות.

ממשלתית ובקופות הוצע לקשור גם התניית זכאות ומלגה בהתחייבות להמשך פעילות במסגרת ציבורית 
  כאשר חלק מהאנשים חשבו שאין בהתניה כזו הצדקה. -החולים. ההצעה זכתה לתגובות מעורבות
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צוין השיעור הנמוך של המטופלים במרפאות. אמנם יש לכבד את האוטונומיה של המקצוע, אבל מנגד יש 
עוניינים בטיפולים קצרי להקפיד על תפוקות וטיפולים המתאימים לרוח התקופה, בפרט שהלקוחות מ

טווח. חישוב הטיפולים לא ריאלי, המלגה נמוכה מידי, במוסדות ההכשרה אין תגמול על הדרכה והעבודה 
  הדרכה. 1/3מגעים  -פרונטלי 2/3מהזמן). זאת למרות שההנחיות הן יחס של  20-50%הפרונטלית קטנה (

  לא תהיה רלוונטית לפרופסיה. הפרופסיה תצטרך להתאים עצמה לרוח התקופה אחרת הודגש כי
  

עניין היטבי"ם לא נבדקו מעולם. משמיצים את הפסיכולוגים שעובדים באמת לפי מנגד נטען כי 
  סטנדרטים מקצועיים.

  
זהו דיון טעון ומקצועי שצריך להיעשות בראש ובראשונה בבית, עליכם גם להקשיב לקולות סוכם כי 

  הנשמעים בחוץ.
  

  תמהיל העובדים במרפאות:
והתמהיל במרפאות השונות יקבע על פי צרכים  -יש דרגת חופש גדולה. מדובר על צוות רב מקצועי

  מקומיים. 
  דרך קטלוג השירותים. -ת המשרדירגולצי

  
  : ראש עיריית רהט וראש מועצת חורה.גדי לובין ד"ר הבדואית בדרום, לוסייהעדכון סוגיית האוכ

  בצפון ב"ש (רהט, חורה) מצדיק הקמת מרפאה שם. וסייהלהיקף האוכ –אמירתם של מנהיגי הבדואים 
  
  
  

  רשמה: ד"ר וניה וולך       
  


