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 כ"ז בחשון, התשע"ג
  2012נובמבר  12 
  55893412ספרנו: מ

 
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 11.11.12סיכום דיון מנהלת רפורמת ברה"נ מיום 
  
  

  : משתתפים

פרופ' רוני גמזו, מר דב פסט, פרופ' ארנון אפק, ד"ר נחמן אש, ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, 
ב' לאה בוצר, גב' חיה ישראל, גב' מלכה פרגר, גב' ד"ר וניה וולך, גב' אריאלה אדיג'ס תורן, ג

רונית דודאי, גב' ענת מן, גב' אורלי בוני, גב' אדר שץ, מר חגי דרור, מר אריה מונק (מנכ"ל בית 
, מר  ד"ר אסתר גרנטד"ר אילנה קרמר, פרופ' לאון גרינהאוס, ד"ר אלכסנדר גרינשפון, חם), 

רגוסטי (ארגון "בזכות"), גב' אילנית אופיר (מכבי), "לשמה"), גב' עידית סאבי אורן (ארגון 
ד"ר ארי לאודן (מכבי), גב' שירי שלום (לאומית), ד"ר צחי בן ציון (לאומית), ד"ר ערד קודש 

, פרופ' חנן מוניץ, מר רועי כפיר, ורזיקובסקיבעו"ס ישראל (מאוחדת), מר גיל רביב (מאוחדת), 
  פרופ' אלי שמיר, (יו"ר עמותת עוצמה).

  
  :מהלך הדיון

  מפגש זה מתמקד בהצגת פריסת המרפאות ומבנה הענקת השירותים שהקופות ייתנו. 
  

  המטרה:

  חתימת הסכם עד סוף החודש. התחלת הרחבת השירותים לפני דצמבר ותגמול עבורם.
  

  כללי:

  הנתונים שנלקחו בחשבון:
 בחלוקה למבוגרים ולקטינים: –תמונת מצב נוכחית של מטופלים  .1

 זרת טיפול/שירות לפי שיוך קופתי ( נשאב מן הקופות) מטופלים בגמספר ה  
  :תוך התחשבו במגזרים שונים. –קטינים  1/3-מבוגרים ו 2/3מתוכם  
 הקטינים. 1/3-מ  2%-שיזדקקו לטיפול, ו  4%המבוגרים נגזרו  2/3 -מ 

פילוח מטופלים בכל מרפאה ממשלתית קיימת של שירותי בריאות הנפש בחלוקה לפי  .2
 פות.קו

 
שאיפת משרד הבריאות היא להרחיב את טיבם והיקפם של הטיפולים והמטופלים בכל קופה. 

. 2013 המרפאות שיוקמו צריכות לחזק את המרפאות הקיימות, ולפעול כבר מתחילת
צה אחת עם הקופה. יתכנו שינויים קלים נקודתיים בכתובת של הטבלאות המוצגות, נבנו בע

  מרפאות מסוימות. 
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  ופ"ח כללית קיים משתנה נוסף והיא מרפאות קיימות.בק

משמאל הוצג מספר המטופלים המטופל בכ"א מהמרפאות (ללא התחשבות במס' מגעים). 
אולם גם נתוני טיפולים במרפאות  –במסגרת מרפאות  לאקופות אחרות נתנו שירותים 

  קיימים.  –רגילות בקופ"ח אחרות 

-מרפאות מול חזון כולל ולא מול תכנית קצרת מועדעל אף שהועלה הצורך לדון בפיזור ה
מדובר בתהליך בו נדרש להגיע להסכמים עוד במהלך שנה זו, כדי לנצל מימון תקציבי נוכחי. 

  תבנה תכנית ארוכת טווח. -בהמשך
בשלב זה המדיניות היא לבנות את מרפאות הדגל של הקופות. בשלב שני ידובר על הרחבת 

   ובר על קניית שירותים.השירות ובשלב השלישי יד
ונדון  -הדיון הנוכחי לא יתמקד בסוגיית כוח האדם לעומק. נצטרך לקבוע סדרים גם בנושא זה

  בכך  במינהלת הבאה.
  

  קופת חולים כללית:
  

  מסך המבוטחים במרפאות. 29%בקופ"ח כללית מכסים 

של  המטרה היתה למקם מרפאות במקומות "ריקים" ולא במיקום של מרפאות קיימות
  מהן יקנו שירותים בעתיד.  –הקופה או מרפאות ממשלתיות 

  לפיכך עיבוי השירות בקו"ח כללית היום הוא בפריפריה.

  מבחינת מיקום הושגה הסכמה עם משרד הבריאות.  -נציג כללית
  ם:יעם זאת קיימים חסמים לוגיסטי

 –ה בחלק מהמקומות אין מקומות להשכרה. שיפוץ מבנים קיימים בקופ -מבנים  .1
  אורכת עוד יותר זמן. –אורך זמן, ובניית מבנה 

  אבל זה ייקח זמן. –לדוגמא: בסכנין הקופה שוקלת הרחבת מבנה 

לא ניתן להתחיל להגיע להסכמות לפני חתימת חוזה. חלק מההסכמים תלוי גם  –כ"א  .2
 במבנים.

  
  חסרים צפויים בכללית:

 אין שם כ"א –ערבה   .א
  מטופלים גם בהתחשב במרפאות קיימות. 4,700קיים פער של  –איזור חיפה   .ב

למעט חיפה, התכנית פותרת את מרבית הבעיות בצפון תוך הנחה שמרכזי המרפאות בצפת 
  יישארו.

קיימת בעיה כ"א מקצועי במגזר אין כיסוי מספיק.  -איזור המשולש הצפוני והדרומי  .ג
  ולכן אין יכולת להקים מרפאות. 

  ענה כמו עד עכשיו נתעמק בנושא מול הקופה. שער מנשה, טירה ואום אל פחם ייתנו מ

  סובל מחסר מענה -המגזר הבדואי  .ד
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   – מכבי

  יותר חזקים במרכז ופחות בפריפריה ובירושלים. 
יישום  –תעדפו מרפאות ילדים בשל מצוקה ומקומות עם ריכוזי מטופלים גדולים. ההעדפה 

  במבני מכבי קיימים.
  שה התחשבה בתקציב נתון. מרפאות מאפס והפרי 15מדובר בהקמת 

  בירושלים יירכשו שירותים בשל מס' מבוטחים קטן.

 25%ילדים) לקופה המבטחת  10מבוגרים,  5הפריסה שהוצגה ( – פרופ' רוני גמזו
  אינה מספיקה.  –יה ימהאוכלוס

שכן התקציב  -ההתבססות על התקציב החד פעמי, והטיעון כי הוא איננו מספיק אינו מקובל
,עלויות הקמה, תשתיותתקציב מתמרץ, בעוד שבתשלום עבור מגעים מגולמות גם  שניתן הוא

שכן אז מפספסים  -ועלות גיוס כ"א. אסור שהכיוון ההתחלתי יהיה לכיוון טיפולים פרטיים 
  את מהות הרפורמה.

מרפאות מבוגרים כבר בפריסה ראשונית במקומות בעיתיים. זה ייצור  2מכבי צריכה להוסיף 
  יפיל את התכנית הכלכלית של מכבי.  איזון ולא

  חשוב שלא יבצרו פערי נגישות בין הקופות כבר בשנה הראשונה.
מרפאות החסרות במכבי באזורים  2מבקש המשך עבודת מטה מול משרד הבריאות לאיתור 

  , פחות מכוסים.שונים
  

   מאוחדת

  אותרו מספר מוקדים של ריכוזי מבוטחים שמצדיקים הקמת מרפאה.
המספרים שהוצגו אינם מדויקים, אם כי פיזור המרפאות גיאוגרפית מתאים  – נציג מאוחדת

למציאות. כיום פריסת שירותי ברה"ן נמצאת במסגרת מרפאות כלליות. בכל מחוז יש מרפאת 
  מבוגרים ומרפאת ילדים יעודיות מורחבות.

ם יש צורך בשירות ייחודי בגוש בני ברק יש צורך בשירות ייחודי למגזר החרדי. במזרח ירושלי
  למגזר ערבי.

  
פיזור המרפאות במאוחדת מצומצם לגבול שבין גדרה וחדרה. צריך להבין  – פרופ' רוני גמזו

כמה מבוטחים נמצאים מעבר לגבולות אלה, דהיינו לא יהיו נגישים כלל למרפאת של 
  מאוחדת.

באזורי הריכוז  -מור לעילמאוחדת התחייבה לפיזור של מרפאה עד שתיים בכל מחוז. לאור הא
  של מבוטחי מאוחדת תיבדק הקמת מרפאה נוספת.

  
  לאומית

הקופה קטנה עם פיזור אחיד בכל הארץ. התפיסה היא לתת שירות רחב  -נציג לאומית 
  באזורים ספציפיים. 

  גם בלאומית יש קושי בנדל"ן וכ"א. 
  יקימו המרפאות לפי דרישת משרד הבריאות. - עם זאת

, למרות שיעור מעבר לקו הירוקשלהקים שירותי ברה"ן רוחבית באזורים בלתי אפשרי 
. ניתן יהיה לרכוש שירותי פסיכותרפיה ע"י אנשים שגרים המבוטחים הגבוה בתחום זה

  במקום.
  המרפאה בבאר שבע ובצפון ירושלים תשרת את האוכלוסייה במקומות אלה.
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   -הערות כלליות

י לא יהיה תקציב מדינה רגיל לפיכך חייבים להגיע להסכם עוד חודש וחצ – נציג משרד האוצר
תחום עם כל הקופות. צריך לעבוד על תכנית  הפריסה ייתכן שנצטרך להותיר גמישות כתובה 

  בתוך ההסכם כדי שהנ"ל לא יעכב את חתימת ההסכם.

  תאושר ע"י משרד הבריאות. – בין קופה לקופהקניית שירותים  - פר' רוני גמזו
  רותים ממשרד הבריאות איננה חשובה להעמקת השירות ע"י הקופות.קניית שי

  מרפאה ניידת. -אחד מהפתרונות שהוצעו

  האם הכוונה היא לסגור מרפאות ממשלתיות? - נציגת בתי"ח ממשלתיים

בבסיס הרפורמה עמדה סגירת המרפאות הממשלתיות והעברה לקופות.  - פרופ' רוני גמזו
להרים את המשקולת ללא המרפאות הממשלתיות. לכן כדי כיום ברור שלכולם יהיה קשה 
הקופות מעוניינות בהמשך השירותים הממשלתיים. חלק  –לקיים נגישות,זמינות וכיו"ב 

חיזוק מרפאה  לפנימהמרפאות הממשלתיות ישנו את תמהיל הפעילות שלהן. עם זאת, 
  ממשלתית העדיפות היא הקמה וחיזוק מרפאות הקופה.

  נחזק את המרפאות הממשלתיות.בעדיפות שנייה 
האיזון הסופי לא ברור כעת. זה תלוי בעד כמה הקופות אכן יצליחו להרים את הנטל של 

  הקמת מרפאות קהילתיות בבריאות הנפש.

צריך להיות ברור, שהכוונה היא שגם בקופות החולים ייתנו מענה למטופלים  - נציג עמותות
  עם בעיה קשה כמו סכיזופרניה ומניה. 

   – רופ' רוני גמזופ
  משולש,אילת ובדואים –השלמות מול כללית 

  תוספת שתי מרפאות –מכבי 
   5תוספת מרפאה  –מאוחדת 

  זורי יו"ש, ערבה, אילת, משולשים.מרפאה משותפת בא –הקופות  4מול כל 

מפגשים  60-80מרפאות הפרעות אכילה, ממוצע המפגשים  6למאוחדת  – נציג מאוחדת
  להחריג ואתה מחישוב כמות המגעים בהסכם. לשנה.לפיכך מבקש

  הם גם לא צריכים להיות מטופלים בברה"ן, אלא במיקום נפרד.  – נציג כללית

יוקם צוות שידון בנושא הפרעות אכילה. בצוות: ד"ר וניה וולך (מיצגת  – פרופ' רוני גמזו
  , מר רועי כפיר.קופות, מר חגי דרור 4מנכ"ל), ד"ר איגור ברש, גב' אריאלה תורן, נציגי 

  בעוד חודשיים תוצג תוכנית פרישת שת"פ להקמת מרכזים מקצועיים להפרעות אכילה.

  באולם סוניה בנושא כ"א. 1400בשעה  9/12/12ישיבת מינהלת רפורמה הבאה: 
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  :החלטות מנכ"ל
 

 עדיפות אחראימבצעתאריך יעדתוכן כותרת
מענה למגזר  כללית

הבדואי, אילת, 
 משולש

ד"ר גדי  ד"ר גדי לובין18/11/2012
 לובין

גבוהה 
 מאד

ד"ר גדי  ד"ר גדי לובין18/11/2012תוספת מרפאה מאוחדת
 לובין

גבוהה 
 מאד

 2תוספת  מכבי
 מרפאות

ד"ר גדי  ד"ר גדי לובין18/11/2012
 לובין

גבוהה 
 מאד

יו"ש, ערבה,  הקופות 4
אילת, 

  משולשים.
בהתאם לקוים 

מנחים של 
 המנכ"ל.

ד"ר גדי  ד"ר גדי לובין18/11/2012
 לובין

גבוהה 
 מאד

סגירת 
הסכמים מול 

 הקופות

ד"ר גדי לובין, 25/11/12 
 מר חגי דרור

ד"ר גדי 
 לובין

גבוהה 
 מאד

הפרעות 
 אכילה

המלצות תפעול 
 ותמחור

ד"ר וניה וולך 31/12/2012
צגת מנכ"ל), י(מי

ד"ר איגור ברש, 
גב' אריאלה 
 4תורן, נציגי 

מר חגי קופות, 
דרור, מר רועי 

 כפיר.

ד"ר וניה 
 וולך

 רגיל

  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש               
  
  
  

  גב' סמדר סלמן, מזכירת המנכ"להעתק: 


