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 86-16סימוכין:  

 
 9.1.17 -פרוטוקול ישיבת מנהלת הרפורמה מה

 
 מר משה בר סימון טוב, פרופ' ארנון אפק, ד"ר ורד עזרא, ד"ר טל    השתתפו: 

      ברגמן לוי,  פרופ' יובל מלמד, ד"ר אודי ססר,  ד"ר איגור ברש, ד"ר גדי 
פרופ' חיליק "ר ארי לאודן, פרופ' אלי שמיר, לובין, ד"ר ערד קודש,  ד

מר פרט, והמר אמציה  גינת, מר חיים לבקוביץ , ד"ר שטיין אורית, 
, קלצ'ה קרןגב' דפנה  לוינסון, גב' סיביל  סירקיס, גב' ספיבק עמוס, 

גב'  מר רביב גיל, גב' אביבה קייס, גב' מירי דנון, מר אביגדור מזרחי, 
  ימה גולדברגגב' ימעדית סרגוסטי,  

 
מטופלים. ממוצע מגעים למטופל  275,000יש סה"כ  – אגף ברה"נ -יונתן אמסטר

למטפל  ישנםבממוצע. יותר מגעים )פסיכותרפיה(  3-6נע בין במרפאות הקופות 
 בממוצע במכבי ומאוחדת. 10 -כ: עצמאי 

 במקצועות הבריאות. 350 -יש חסר של עשרות רופאים סה"כ במערכת ו
 לציבור את תורי ההמתנה. פרסום  -על הפרק 

ויישום  בהתכוננות שנה וחצי לרפורמה , הקופות עשו מאמצים רבים  – מנכ"ל
 יש נקודות המצריכות שיפור:אך הרפורמה. 

 יש ציפייה מהקופות לצמצם זאת.  –זמני המתנה  א.
 השתתפות עצמית במסלול המטפל העצמאי גבוהה מידי ויש לשנותה. ב.

 התייחסות הקופות לביקורי בית.מה  – פרופ' שמיר
 יש נוהל ביקורי בית ומאושר לפי צורך. – שטיין אורית ד"ר 

יש טיפולי בית עפ"י ההסכמים , אך יש שוני בין מקומות שונים  – ד"ר טל ברגמן
 בארץ.

 נתונים מגעים שהם פסיכותרפיה ואחרים. פילוחמבקש  – עמוס ספיבק
 

 ההתמחות. לתקצוב התקין תקנה ייעודית  שרד הבריאות מ -ימימה גולדברג 
 הינו ביחס לצרכים בארץ ולא ביחס למספר הלומדים. תקציב המלגות 

 קליני, שיקומי, רפואי והתפתחותי.התקציב הוא עבור התמחות במסלול 
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 , מהווה עלייה . ₪מיליון  29התקציב 
 מוקצב לתחום הקליני. 73%
 לתחום שיקומי. 13%

 .הרפואילתחום   7%
 לתחום התפתחותי. 7%

 קליני
 למסגרות אישפוזיות. 50%
 למסגרות מרפאתיות. 50%

 צוואר בקבוק
. מספר המסיימים תואר שני  יםנפתחו מקומות לימוד רב –בכניסה להתמחות 

 .םיוכן עליה בעול עליה של סטודנטים המסיימים בחו"ליש , וכן 200בארץ הינו 
 מתמחים להתחלת התמחות. 300
 לסיום התמחות. ממתינים 120

 מאשר במרפאות.  אפשרויות יש פחות  –בכניסתם לשנת אשפוז אחרונה 
יש תמריץ להעסיק את המתמחים ולכן  –של השתתפות המעסיק  למתווהמעבר 

 מימון המשרד ירד.
השתתפות למתמחה ירדה לשליש. במרפאות  במערכת האשפוז , נשאר המודל 

 הקודם של עלות מעסיק.
 הצפי לעתיד. ךמתמחים שנכנסו למערכת וכיש עליה במספר ה

 הכללית 
 לא קולטים יותר מתמחים חדשים.

 מכבי
 נערכת למערך לפסיכולוגים קליניים.

 מאוחדת
 מעסיקה במסלול התפתחותי, בהמתנה לגבי המסלול הקליני.

 לאומית
 התפתחותי. –מעסיק 

 דיון 
 .מתמחים בהמתנה להתמחות 350ידוע שיש 

 מוקצב למגעים ישירים. 2/3 -שעות   21.5ף משרה הוא היק –גולדברג ימימה 
 מספר המגעים שלהם גדול יותר.

עלתה, צרכי הציבור הינם שצריך עוד גם כמות האוכלוסייה  – עמוס ספיבק
שנים  4התחלתי כי בכך הפסיכולוג יהיה ה בשלבפסיכולוגים. הדגש צריך להיות 

 במערכת הציבורית.
 ה ארצית של המגעים , יש שונות גבוהה.ממליץ לבחינ – אביגדור מזרחי
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, מכוון  1/3 -הקיצוץ ל -, גב' מירי דנון ראשית של הקופה הפסיכולוגית ה - הכללית
 עבור מטופלים קשים.לשעתיים הדרכה בלבד לשבוע לפסיכולוגים, וזה לא מספיק 

 הקופה לא משלימה את החסרים.
 יש כוח הדרכה גדול, שירות למופת וחבל לוותר עליו.

 ללא מתמחים המומחים )המדריכים יעזבו( ואז גם סטודנטים, פרקטיקנטים יעזבו.
 לא לפגוע במתמחים ורוצים שיכנסו לקופות.שרוצים  אנו  – מנכ"ל

ולכן על המעסיק לשלם את שכרו )כמו רופא מתמחה( .  תפוקה מתמחה נותן 
 נת אינה טובה/נכונה.ה מממהנורמה שהמדינ

התקצוב  תגרום לפגיעה בצרכים אחרים כגון : קיצור  עלייתבמשאבים הקיימים , 
 תורים.

 אינטרס הציבור הוא שמי שניכנס למערכת ישאר בה.   – עדית סרגוסטי
 ?איך מומחים ישארו במערכת

האם ניתן לחייב את מי שמתקבל להתמחות להישאר מספר שנים  – עמוס ספיבק
 במערכת? 

הן עומדות ריקות, עקב  נערכנו לקליטה בארבע מרפאות, אך   - גיל רביב , מאוחדת
וזה גורם  שלא גוייסומתמחים  20נערכו לקליטה של  .המודל התיקצובי

 לדמוריליציה גם לאלו שנקלטו .
 הקופה יכולה לממן זאת. – מנכ"ל

לוגים צריכים להפעיל תתבצע שיחה עם מנכ"לי הקופות , אך גורמי המקצוע הפסיכו
 ה.פלחץ מתוך הקו

 המלגות הוקצו לפי פוטנציאל ההדרכה. – ימימה גולדברג
 

 -נס ציונה –באר יעקב  – שינויים במערך הפסיכיאטריה – לבקוביץפרופ' חיליק 
 מערך האשפוז מתמקצע לפי נושאים: ,זקוקה לשינוי הפסיכיאטרית המערכת 

 י , גופני , הפרעות אכילה.פסיכוגריאטריה, תחלואה כפולה, משפט
 קהילה

 עיריות לא הסכימו לממן יותר את המרפאות.ה
 שלשוני. –היא שהמרפאות תהיינה מוקדי ידע שניוני  המחשבה 

 מתמחה. מקצועותמרפאה 
 מרפאת ילדים ונוער.

 טיפול יום.
 בריאות האישה.  לדוגמא: לודמרכזים   4 -התרכזות ל
 מרפאה.כשלוחת אשפוז בכל  –טיפולי יום 

במערך הקהילתי לא הכללית תישמר , ולא ירדו המגעים , כוח האדם  ההפסיכיאטרי
 .50% -פחת אלא גדל ביותר מ
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חדשים לטיפול  קליטת מטופליםמאפשר , לא  מתמשכים במרפאהטיפולים  –חסם 
 , ולכן הדגש הינו על קליטת מטופלים.אמבולטורי

 םקצעות . המחסור בפסיכיאטרימאוד מרשים, העתיד הוא התמ – ד"ר גדי לובין
 הינו בעייתי מאוד.

 יש מקום לחדשנות במערכת ואני מברך על כך. – מנכ"ל
 יציג זאת למנהלים.הופרט חיים   -הסכם עם האיגודים 

ות של המטופל שכן מדובר ברפואה שניונית דיש צורך בניי  - פרופ' חיליק  לבקוביץ
 ושלשונית.

 מרפאה, פותר בעיית רצף טיפולי. –קהילה לת הרופא מהמחלקה מודל של יציא
 פנימי. ליאזוןלשנות את מוקדי הידע עם  

 פסיכותרפיה , עברו לטיפול מנוהל עם יעדים ומטרות . – מכבי
 לסדר היום נושא העלאת כוח האדם בקופות. לעלותמבקשת  – עידית סרוגוסטי
ור תורים , שיפור לקיצ 2017 -להם יהקופות יציגו את תוכניות – פרופ' ארנון אפק

 שירות.
 
 
 
 
 

 רשם:    פרופ' יובל מלמד
 

 תפוצה:  משתתפים 
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