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 כ"ט בתשרי, התשע"ג
  2012אוקטובר  15 
  49942712ספרנו: מ

 
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 14.10.12סיכום דיון צוות מינהלת הרפורמה לבריה"נ מיום 
  
  

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

ין יד"ר מע, קליאור ברמר מר דניאל רוטנברג, מר חגי דרור, יונתן גרין, מר אלעד רוזנבאום, 
גב' מלכה גב' לאה בוצר, גב' חיה ישראל, גב' רונית דודאי, גב' סיביל סירקיס,כץ, גב' ענת מן, 

ד"ר וניה וולך, ד"ר אילנה קרמר, פרופ' אלי שמיר, פרופ' משה קוטלר, ד"ר אלכסנדר פרגר, 
י ד"ר ארי לאודן, גב' אילנית אופיר, ד"ר אסתר גרנט, ד"ר רונפרופ' לאון גרינהאוס, גרינשפון, 
ציון, מר -, ד"ר יצחק (צחי) בןמר גיל רביבגב' עדית סרגוסטי, גב' נאוה כהן זיגל, יורן הגש, 
  פרופ' חנן מוניץ, גב' שולי שי.אריה מונק, מר , אבי אורן

  
  :מהלך הדיון
  :ד"ר ברש

ביצעה עבודה יסודית, לרבות מציאות קיימת, מבוטחים ותכנית פרישה רחבה  –קופ"ח כללית 
  אדם.-בגירים וקטינים. הקופה הציגה גם דרישה והכשרה של כוחשל מרפאות ל

למבוגרים. עדיין אין פרישה מדויקת. ייסגר מול מגבי תוך  5לקטינים  10מרפאות  15 –מכבי 
  יום. 10-14

מרפאות גדולות בכ"א מהמחוזות. בשאר המקומות תכנון לשירות על בסיס  4 -לאומית 
  מטפלים עצמאיים.

לפי הפורמט שהוזכר  - מרפאות פוטנציאליות. שאר השירות  2ת ודאיות + מרפאו 4 -מאוחדת 
  בלאומית.

  
יוחלט על  –ישנו כסף שמיועד לרכישה והקמה. לאחר קבלת והסכמת כל הנוגעים לפרישה 

. עד סוף החודש נדע תשובות סופיות מהאוצר לגבי הכשרת כ"א. כל החלוקה התקציבית
  להכשרת כ"א.הקופות מתבקשות גם הן להגיש הצעה 

  
  כ"א:
 :על בסיס מרפאת ברה"ן יפו –(מצ"ב מצגת גב' נאוה זיגל.  –תפקיד האחות  אחיות(. 
  .כיום אין אחיות/מיעוט אחיות במרפאות בריאות הנפש 
  מניעה, איתור מוקדם, מיון, טיפול ומעקב. אומדן  אחות בריאות הנפש:תפקידי

ת מצבעת אומדני ברה"נ, מנהלת רפואי/סיעודי תיכלול המחלות לבעיה נפשית. האחו
את הטיפול התרופתי, קישור בין המטפלים השונים, קישור בין אשפוז לקהילה. מספר 

 גדול.  –המגיעים לאחות בשעה 
  האחות נדרשת מאד גם בהדרכה ומעקב אחרי תחלואה כללית ובריאות כללית– 

 במיוחד לאור טיפול תרופתי שגורם בעיות רפואיות סיסטמיות.
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צריך להדגיש שמרפאת יפו, שהוצגה, אינה מייצגת באופייה. סה"כ יש צורך בהטמעת  ת:הערו

  אחיות בבריה"נ למרפאות השונות. 150
אחות מוסמכת נפש. במרפאה גדולה יש צורך  צריכה להיות/ראשונית בכל מרפאה ברה"נ

את מס'  יקטינואת איכות הטיפול ולא רק  ישפרוביותר מתקן אחד. חשוב שהאחיות 
גדיל את התכנית להקורסים העל בסיסיים ונרכש בגדיל את הידע היש לההאשפוזים. 

  השירותים הקהילתיים.
  יש לחדד את הצורך בשיבוץ אחיות במרפאות בהגדרת כ"א הנדרש במרפאה. 

  
  עו"ס:

לעו"ס תפקיד בפסיכותרפיה בנוסף להיבטי הרווחה והחברה. תהליך הכשרת עו"ס כולל תואר 
או מקצועית נשים בפסיכותרפיה. ההכשרה לא זוכה להכרה או הגדרה חוקית  3שני וקורס בן 

  מתאימה. משרד הבריאות הצטרך לקבוע את תהליך ההכשרה של עו"ס בפסיכותרפיה.
  המומחיות ניתנת דרך משרד הרווחה.

  פסיכותרפיה בישראל. ניסיונות החקיקה כשלו. חוק לגבי הרשאה לאין 
  סוציאלית.-פסיכוהתערבות כ יש לכנות את התפקיד של עו"ס

סוציאלית במרפאה רב מקצועית ניתנת להיעשות גם ע"י עו"ס שסיים תואר -התערבות פסיכו
  ראשון/שני ללא הכשרה פסיכותרפיסטית פרטנית ובלבד שתהיה השגחה והדרכה. 

ליווי  .ההדרכה יכולה להיות גם ממקצועות אחרים ולאו דווקא מעו"ס (רופא, פסיכולוג וכדו')
  יכול להיות גם ממרפאה מרכזית אחרת. 

ניתוב לסוגי המטפלים והמטופלים המתאימים צריך להיות ע"י המנהל המקצועי של 
המרפאה, שיכול לנתב לטיפולים בעלי אופי תמיכתי ורישות חברתי/משולב מערכות. יש לזכור 

י שוקת שבורה. צריך "א ואנו עלולים למצוא עצמינו בפנכשאנחנו הולכים לקראת חסר עצום ב
   את האיזון הנכון. למצוא

סה"כ מדובר בתהליך למידה: יתכן שעם ההתקדמות יכירו בהבדלים בין ההכשרות השונות 
  של עו"ס. כל קופה תראה פרישה ותפעול שיקול דעת עפ"י הצרכים שלה.

  
  ריפוי בעיסוק:

מרפאות בעיסוק,  נייר מפורט יישלח לחברי הועדה. הוחל מפגש עם הקופות. שילובם של
ם לריפוי בעיסוק התפתחותי. עד היום לא גבמיוחד בקטינים, בעל חשיבות רבה. יש להתייחס 

  היו מרפאות בעיסוק רבים. תוך שבועיים יועברו הדרכים למנכ"ל משרד הבריאות.
  

  מטפלים באמנות:
  בגלל החקיקה, ובשלב זה לא נדון בסקטור זה.

  
  דרכים בשיקום:
הציגה מצגת המבטא נייר עמדה של צרכי פיזור המרפאות בהיבט שיקום  גב' רונית דודאי

  פגועי נפש.
  

  מידע:
יעדים: התחשבנות, העברת מידע קליני  3-העברת המידע במערכת משמשת ל – ד"ר נחמן אש

  בין הרופאים המטפלים בקופה, והעברת תיק קליני בין המוסדות.
ועבר י –ילדים). לצורך בקרה -12, מבוגר-9התחשבנות: התגמול יהיה על בסיס מנוי ( .1

אחות או הטיפול באופן פרטני, תוך פירוט הטיפולים ומנות הטיפול, לרבות טיפולי 
בתום השנה תיעשה התאמה בין התשלום לפי "מנוי" לבין הביצוע  איש מקצוע אחר.

 בפועל.
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בתוך קופ"ח: מידע פסיכיאטרי נפשי בתוך קו"ח יעבור לרופא המשפחה. יכלול  .2
חנות, תרופות, מצב תפקודי דרכים שיקומיים, מסוכנות אבדניות, טיפול מרפאתי אב

  כפוי.
  

  צריך להתחשב בממשק הנ"ל. –כבר בהיערכות תיק ממוחשב 
  

יש לבצע דיונים בהיבט המשפטי ושמירת הפרטיות. יש  העברת מידע בין ארגונים: .3
להפריד בדיונים בין כוונה להתחיל להעביר בהדרגה מידע בנוגע לאבחנה וטיפול. יש 

  בגירים לקטינים!
  
  

שאלה  ך לבצע סימולציית אמת של התחשבנות בין הקופה לבין בתי החולים.ויהיה צור יתכן
בין קופ"ח לבין נותן השירותים. זה  Billing-בשלב זה לא נטפל בתהליך בבמשרד.  קזו תיבד

  .2015-יהיה רק ב
  

ווח על האנשים הנכנסים לטיפול כדי הדבר היחיד היא שגם מרפאה ממשלתית צריכה לד
  שיעברו למערכת תקצוב דומה, לבצע הכרה לקטלוג הטיפולים. 

  
  אסור שהבירוקרטיה תהווה חסם לפגועי הנפש.

  
  בריאות הנפש. תרפורמ צוות היגוי מיחשוב ותפגישד"ר נחמן אש ימשיך לקיים 

  
  מיתוג הרפורמה:

הרחב. ניתן לנצל את שבוע ברה"נ בדצמבר יש לבצע שיווק הרפורמה בבריאות הנפש לציבור 
 4קופו"ח. תקבע פגישה לעוד שבועיים עם מנכ"ל משרד הבריאות ונציגי  4בשילוב עם 

  הקופות.
 4. בפגישה זו תוצג פרישת המרפאות של 14:00בשעה  11.11.12-פגישת המנהלת הבאה ב

  קופות החולים ע"י ד"ר גדי לובין.
  
  
  

  ניה וולךד"ר ו :מהרש               
  
  
  

  ד"ר גדי לובין, ראש שירותי בריאות הנפש העתק:
  גב' סמדר סלמן, מזכירת המנכ"ל  


