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 ד' בשבט, התשע"ג
  2013ינואר  15 
  02626613ספרנו: מ

 
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 13.1.2013סיכום דיון מנהלת רפורמת ברה"נ מיום 
  
  

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

גב' גב' אריאלה אדיג'ס תורן, גב' חיה ישראל,  ס,גב' סיביל סירקי איגור ברש, ד"ר וניה וולך,
מר אריה מונק גב' לאה בוצר, , גב' אורלי בוני, גב' אדר שץ, מלכה פרגר, גב' רונית דודאי

, מר אבי אורן  ד"ר אסתר גרנטד"ר אילנה קרמר, , ד"ר אלכסנדר גרינשפון, (מנכ"ל בית חם)
ות"), גב' אילנית אופיר (מכבי), ד"ר ארי "לשמה"), גב' עידית סרגוסטי (ארגון "בזכ(ארגון 

לאודן (מכבי), ד"ר צחי בן ציון (לאומית), ד"ר ערד קודש (מאוחדת), מר גיל רביב (מאוחדת), 
מר מנחם וגשל, מר דודי ניניו, מר אביגדור מזרחי, מר יואב פרופ' חנן מוניץ, מר רועי כפיר, 

אל - קוטלר, גב' ימימה גולדברג, ד"ר יוסי בר גב' רינת יופה, מר יונתן גרין, פרופ' משהקריים, 
  (כללית), גב' דפנה לוינסון.

  
  :מהלך הדיון

  
  פתיחת מרפאות ברה"ן וחתימה על הסכמים מול קו"ח:

מטרת המהלך היא עזרה בהיערכות והכנת תשתיות תוך היערכות לקראת יישום הרפורמה עם 
זו נחתמו הסכמים עם כל קו"ח הקמת מרפאת גוף מלאה ככל מרפאה אחרת של קופ"ח. ברוח 

  הסכמה שניתנת לגישור לגבי פתיחת מרפאה נוספת. -עימם יש אי –למעט מכבי 
אישור המנכ"ל לחריגה.  יצריך 2014-כל זליגה לפתיחת מרפאות להקופות כעת בהליך יישום. 

יר את ד"ר גדי לובין יעב יש להציג תאריכי יעד לגבי פתיחת כל מרפאה. גם בנושא ילדים ונוער.
  הסכם הפריסה עם קופ"ח לכולם. 

  
  

  הצגת הערכות העברת מידע בין הגופים השונים (מצ"ב מצגת).
  הערות למצגת:

  -הגורמיםהעברת מידע בין 
  גם כן להעביר מידע.המטפל העצמאי צריך  

  
  "תה החלטה אידיאולוגית שלא להקים מאגר מידע יהי –"מידע פרטני לא מזוהה

זאת ממרפאות אמבולטוריות  מקבליםאם עד היום לא  – עם זאת פרטני מזוהה.
זהר מהשקעות יצוין כי יש לה אין מקום להחיל זאת על מרפאות קופ"ח. –ממשלתיות 

ף מידע מכפיל עלויות ומשך אשפוז וגדולות לתקופת ביניים מחד, אולם חוסר שית
  מטופלים מאידך.
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  -העברת מידע בתוך קופ"ח
 ית עו"ס הרשימה המוצגת. לכן זה הפורמט העברת החומר צריכה להיות מידת

הבעיה שלא לכל חולה יש רופא משפחה. לכן  המקסימאלי שצריך לעבור לרופא משפחה.
קיים.  –גיבוי משפטי להעברת מידע לרופא מטפל או משפחה  כל רופא יראה את כל הנ"ל.

 אולם כעת הרובד אליו יעבור המידע הוא תלוי קופה.
  ה במידע.יהיקף המידע שיש לחשוף, וההרשאות לצפיהועלו דעות שונות לגבי 

 
  יה במידע המשותףיוהרשאות לצפובה ייקבע תוכן  -תוקם ועדה בראשות ד"ר נחמן אש

  
  העברת מידע ברה"ן ממשרד הבריאות לקופ"ח טרם הרפורמה

 יצטרך לבקש זאת  –מטפל שירצה לקבל מידע על המטופל בו הוא מטפל  ,2015יולי  עד
  בהסכמת המטופל. זאת ע"פ חוק.באופן פרטני 

  נתוני הפעילות של הקופות בבתיה"ח. לגבי מידע סטטיסטי לא תהיה בעיה לתת  
  

  העברת מידע לאחר הרפורמה
 .העברת מידע ברה"ן במסגרת פרויקט שיתוף מידע רפואי  
  הפסיכיאטר יבקש אישור המטופל לשלוף  –במיון/מחלקה כשיתבקש יעוץ פסיכיאטרי

. לא פרטייםמערכת שיתוף מידע היא בין מוסדות, ולעיתים גם  פרטים מתוך המערכת.
מוסדות. בתוך -ניתן למנוע סיטואציה בה האדם יסרב שתצפה במידע שלו, בהעברה בין

בלה משפטית. אפילו יש גם מג תמוסדי-הקופה המחיצות פחות חזקות. בהעברה בין
  .תיש למטופל זכות לסרב להעברת מידע בין מוסדי –ואה הגוף ברפ

  ניתן להגדיר החרגה במצבי סיכון או במצבים בהם החולה לא מסוגל למתן הסכמה
  מדעת.

  חשבון + קוד שירות. סיכום ביקור יצטרך לעבור לקופות באופן  יעבורבהתחשבנות
הצמדת מכתב השחרור ם. מסודר. אנחנו נקבע איזו אינפורמציה צריכה לעבור ע"מ לשל

מדי בשלב  הגוף. צריך להיזהר משאיפות גבוהותעדיין אפילו ברפואת  מתלא קי לחשבון
  זה. 

  
  

  סיכום:
להכנת נוהל שמדבר על אופן חשיפת המידע וניהולו בקופות החולים בשלב טרום  שבועות 4

  בות:הרפורמה, בו קופ"ח מקבלות לטיפול את מבוטחיהן ומתוגמלות ע"י המדינה לר
 קטינים -
 איך המידע יעבור -
 מידע חסוי ולא חסוי -
 למידע ףמי ייחש -
 סגירת תיק. -

  
  הפרעות אכילה

מטופלים בכל הארץ אנו מניחים  2500-נעשתה בדיקה לעומק לגבי הצד המרפאתי. כעת יש כ
מטופלים בכל הארץ. לא ניתן לתת הערכה  7000-10,000-שנגיע בסופו של תהליך הרפורמה ל

  מזה.מדויקת יותר 
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ה יעבור בכל מקרה לקופות, ז 2015מס' המפגשים למטופל מגולם בתוך התחשיב הכללי. ביולי 
חלק מהמערכים ייפתר.  -ה או השלישית בשלב זהיואי הוודאות לגבי שיוכן לתוספת השני

קופות החולים יצטרכו להתחיל לבנות את המערכים  המרפאתיים יהיו באחריות הקופות.
  .2014אלא לקראת  –המערך לא יורחב  2013-אפשרות שבשלהן. לא נשללת 

אנו מערכים אלה לא ייסגרו. עם זאת,  . 2012-ב₪ מל'  3-ורחבו בה המערכים הממשלתיים
  זה.  כולות של קופ"ח להקים מערכים מסוגמאמינים בי

קופות החולים יצטרכו לגייס אנשי מקצוע מתוך יתרון שירותי של הקופות לטפל במצבים 
  תהיה חובה על כל הקופות לתת שירות מרפאתי זה. אלה.

ההפרדה בין מבוגרים לילדים ונוער לא צריכה להיות  יש לציין כי בניגוד לתפיסה הרווחת,
  נוקשה.

  
 :החלטות מנכ"ל

תאריך  תוכן כותרת
 תחילה

 עדיפות אחראימשתתפיםתאריך יעד

נוהל 
העברת 

מידע 
בתוך 

 הקופות

רמת פירוט 
גבוהה לגבי 

המידע מהות 
והחשיפה 

למידע 
בקופות. 

התייחסות 
לקטינים, 

ולסגירת תיק

שרונה עבר 14/1/201314/2/2013
הדני, ד"ר 
גדי לובין 
או נציגו, 
נציג אגף 

הפיקוח על 
הקופות, 

 4נציגי 
 הקופות

ד"ר נחמן 
 אש

 גבוהה

פריסת 
  מרפאות 

הצגת הסכם 
פריסת 

המרפאות 
לפי קופה 

לקופות 
  השונות

גדי ד"ר     14/2/2013  
  לובין 

  

  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש               
  
  
  

  גב' רויטל טופר חבר טוב, סמנכ"ל לבקרה ופיקוח על קופות חולים והשב"ן (בפועל) העתק:


