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 כ"ג באלול, התשע"ב
  2012ספטמבר  10 
  45930212ספרנו: מ

 
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 9.9.12סיכום דיון מנהלת רפורמת ברה"נ מיום 
  
  

, ד"ר גדי לובין, ד"ר פרופ' ארנון אפקפרופ' רוני גמזו, ד"ר בעז לב, מר דב פסט, : משתתפים
גב' גב' רונית דודאי, קריים, איגור ברש, גב' סיביל סירקיס, מר אלעד רוזנבאום, מר יואב 

דהן, גב' אריאלה תורן, מר חגי דרור, ד"ר חיים לבון, ד"ר אייל -ימימה גולדברג, גב' אילה בן
יעקבסון, ד"ר וניה וולך, מר אבי אורן, גב' אילנית אופיר, ד"ר אלכסנדר גרינשפון, מר אלי 

פרופ' חנן מוניץ, גב' שולי שי,  מר רועי כפיר, גב' שירה גרינברג, פרופ'ד"ר אסתר גרנט, שמיר, 
משה, ד"ר חיים -מונק, גב' טובה כץ, גב' שירי שלום, מר רועי בן אריה מר משה קוטלר, 

  מרגלית.
  

  :מהלך הדיון
  

  פרישת מרפאות
  קו"ח כללית הגישה תכנית פרישה.

משרד  -הקופות הנוספות. עד למועד התפעול העצמאי של הקופות 3מחכים להגשת תכניות של 
ולבנות את המערך העתידי  - ריאות ירכוש שירותים. יש לנצל את נכונות האוצר לתיקצובהב

מה  -כבר עכשיו בסיוע זה. מסיבה זו על המתווה כללי להיות מוכן עד לאמצע אוקטובר
  שיאפשר חלוקת כספים.

  תיערך פגישה בדרג מנכ"לים. -במקביל להגשת תכניות הפרישה על ידי הגורמים המקצועיים
  
  -קוםשי

  חשוב שהשיקום יהיה מעורב בסוג השירותים ופרישתם
חשוב לשיקום לדעת גם לגבי שירותי חירום בבריאות הנפש. לציין כיום מרבית שירותי 
החירום ניתנים בבתי החולים, אם כי קיימות גם מרפאות במשרד הבריאות ובקו"ח כללית 

  לטיפול חירום.
  

  -כוח אדם
  יון:חמישה מקצועות בהם יש לקיים ד

 פסיכיאטרים למבוגרים .1

 פסיכיאטרים לילדים ונוער ( קטינים) .2

 קליניים, התפתחותיים, שיקומיים ורפואיים. - פסיכולוגים במקצועות השונים .3

 עו"ס קליניים .4

 ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת ואחיות. -אחרים .5
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  פסיכיאטרים: 

  תחשיבי חסרים

  התחשיבים נגזרים מהנחות היסוד הבאות: 

 9  טיפולים/מגעים למטופל מבוגר או קטין בהתאמה 12עד 
 5 ימי עבודה 
 7 שעות עבודה ביום 
 240 ימי עבודה 
 דמוגרפיה של הלמ"ס 
 2% המבוגרים מטופלים. לוסייתמאוכ 4%-הילדים ו לוסייתמאוכ  

  
  נלקח בחשבון ההפרש בין הקיים לבין הצורך המחושב.

  -ע"ס הנ"ל

 םתקני 80-בפסיכיאטרית ילדים ונוער חסרים כ  

 תקנים. 200-בפסיכיאטרית מבוגרים חסרים כ 

שעות טיפול אינן מספיקות  7-סה"כ התחשיבים היו מקובלים על משתתפי המנהלת. למרות ש
התחשיב מתקזז עם חישובי ימי השתלמות בהשוואה לחישוב ימי  - בקטינים או במבוגרים
  .2/3-טיפול ביחס של שליש ל

 וביותר כוחות מסייעים.  ין כי בקטינים יש צורך בפחות רופאיםצו 

 .החסר בקטינים מודגש יותר בשל ריבוי המקצועות בקטינים  

  מטופלים ביום. 10-12במבוגרים המצב האופטימלי הוא של 

 .צוין כי יש לקחת בחשבון גם את שפת המטפלים 

  
  הערות נוספות:

  בשנים האחרונות קיימת הפחתה הדרגתית במספר הפסיכיאטרים למבוגרים. כיום
  תקנים בלתי מאויישים.  70ים קיימ

  במערכת הפרטית קיימת קבוצה של פסיכיאטרים שרמת הממשק שלהם לרפואה
הציבורית לא ידועה. בתחשיבים אוכלוסיה זו לא נלקחה בחשבון ההנחה היא 
שיתקיים איזון בין השוק הפרטי לציבורי. ניתן לגזור לגבי מספר הפסיכיאטרים 

  וי מול תעסוקה.שעובדים במסגרת זו על סמך ריש

  שאינם עובדים. גם הם יוכלו להצטרף  65-75בנוסף, קיימים פסיכיאטרים בגילאים
  למעגל העבודה.

 משמשים גורם מטפל למצבים קלים ושכיחים גם היום. המצבים  -רופאי משפחה
 הם אלו שיישלחו לטיפול.  -היחודיים לטיפול פסיכיאטרי

 .יש לבחון תכנית התמחות שתשים דגש על טיפולי קהילה 
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 .טיפול יום יכול לתת מענה למצבים חריפים 

  יש לערוך מיפוי תכנים ומקומות עבודה של פסיכיאטרים לילדים ונוער. כן לבדוק את
 נתוני האבחנות של הקטינים הנשלחים לטיפול.

 דרקוניים. -תנאי הרישוי לפסיכולוגים בעלי תעודות מחו"ל  

  
  -פסיכולוגים

  פסיכולוגים. 300חסרים  -על בסיס תחשיב דומה

  לחסר המשמעותי נעוצה בכך שישנם  הפסיכולוגים לילדים ונוער. הסיב 200חסרים
  תחומים תתי תחומים רבים בגילאים אילו.

 אם כי יש חוסר הסכמה האם צריך לייחד לכך  -חסרים גם פסיכולוגים לגריאטרים
 מקצוע.

 המתמחה יכול לשמש ככוח עבודה. - במהלך ההתמחות 

  פסיכולוגים הממתינים  מאותיש לציין כי נכון להיום קיימת רשימת המתנה של
 להתמחות.

  
  - פסיכולוגים קליניים

  החסר המשמעותי ביותר.
  אך יש לדאוג למלגות. -קיימת רשימת המתנה

  
  -פסיכולוגים התפתחותיים ושיקומיים
  בפלטפורמה דומה לקליניים 0-9 התפתחותיים עובדים עם ילדים בגילאי

קיימים מעטים. יכולים לסייע במסגרות השיקום. הערכת חסר תתבצע ע"י ימימה –שיקומיים 
  גולדברג ורונית דודאי.

  
  -פסיכולוגים רפואיים

  נמצאים בבתי חולים כלליים.
  יש לבצע עבודת מטה שתעמוד על הכשרתם והשתלבותם בטיפול ברה"ן.

  
  -עו"ס קליניים

שאין ייחוד עיסוק בפסיכותרפיה, רואים התערבויות כאלו במסגרות רבות. הנ"ל  כיוון
  מוגבלות ברגולציות של משרד הבריאות.

מבצע התערבות ומקל על הנטל של כלל  -בפועל עו"ס קליני שעובר הכשרה בפסיכותרפיה
  המערכת.

יכולים לבצע אולם יש לבחון אילו פעולות המטפלים הללו  -המנכ"ל איננו בעל דעה נוקשה
  מבלי לפגוע באיכות הטיפול.
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  - אחיות
  מהוות בפסיכיאטריה כוח עבודה משמעותי.

  בפגישה הבאה. -דיון בתחום זה ותחומים אחרים
  .14:00בשעה  14/9/12-הפגישה הבאה תתקיים ב

הפגישה תידון בתחומים בהם לא נגענו בפגישה זו, ובסיום מתווה כוח אדם, ופתרונות מוצעים 
  פול בבעיות שהועלו.לטי

  
  -לטיפול

תאריך   אחראי  מטלה  נושא
  לביצוע

  הערות

פסיכיאטרים 
במגזר הפרטי 

  בלבד

רישוי  -לברר מספר
פסיכיאטרים למול 
המועסקים במגזר 

  הציבורי.

ד"ר 
איגור 
  ברש

ציונה גב' מול   10/10/12
  חקלאי

לבדוק רישוי פסיכיאטרים   פנסיונרים
שאינם עובדים בגילאים 

65-75  

 ד"ר
איגור 
  ברש

ציונה גב' מול   10/10/12
  חקלאי

פסיכיאטרים 
  לילדים ונוער

מיפוי מקומות עבודה של 
פסיכיאטרים לילדים 

  ונוער.

ד"ר גדי 
  לובין

10/10/12    

אבחנות טיפול 
  בילדים ונוער

ד"ר גדי   מיפוי אבחנות 
  לובין

10/10/12    

תכנית התמחות 
  לפסיכיאטרים

ד"ר גדי   לבדוק תכנית התמחות
  ביןלו

לאפשר התמחות   10/10/12
  בקהילה.

פסיכולוגים 
  שיקומיים

גב'   הערכת חסר
ימימה 
  גולדברג

גב' בשיתוף עם   10/10/12
  רונית דודאי

פסיכולוגים 
  רפואיים

הערכת פעילות עכשוית, 
  נהכשרה בתחום ברה"

גב' 
ימימה 
  גולדברג

10/10/12    

  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש               
  
  

  ציונה חקלאי, מנהלת תחום מידעהעתק: גב' 
  


