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022.70.-פרוטוקולמנהלתהרפורמהמה


,פרופ'משהקוטלר,ריססדפרופ'ארנוןאפק,ד"רטלברגמן,ד"ראוהשתתפו:

פרופ'אביבלייך,ד"ראיגורברש,פרופ'אילנהקרמר,ד"רורדעזרא
ד,פרופ'חנןמוניץ,ד"רשמואלפרופ'אלכסגרינשפון,פרופ'יובלמלמ

אל,ד"רגדילובין,ד"ראוריתשטיין,ד"רערדרהירשמן,ד"ריוסיב
אליפרופ'קודש,ד"ראיריסכהןיבין,ד"רארילאודן,ד"ריעלנחמה,

נעםשמיר,ד"רא.גרנט,ד"ריצחקאבנר,חיהישראל,סיבילסירקיס,
ספיבק,עידיתסרגוסטי,עמוס,אמציה,גליתלוי,סלעמליגינתנר,צוי

דפנהלוינסון,תהילהזוכוביצקי,יונתןאמסטר,דניאלרוטנברג,מלכה
דפנההרן,אורליבוני,רוניתבוצר,פרגר,יעלורדי,אריהמונק,לאה

דודאי,אילניתאופיר,אופיראביב,גילרביב,עו"דלירוןרגוט,לימור
עבדאללהזועבי,רבוקרפארן,עינבחדד,רויטלטופ




לא  אדאגתה בפני הפורום שמ הטיפול יום  בי"ח באר יעקב, הביעבמ. מטופלת  .1
 תוכל לקבל טיפול בתקופת הרפורמה.

בפורום זה, על אומץ ליבה להעלות את הסוגיה   מ.המנכ"ל הביע את תודתו בפני  
 והודיע שכל מי שצריך  יקבל את כל הטיפול לו הוא זקוק.

 ר אמר שכך יהיה כמובן גם בבי"ח באר יעקב.פרופ' קוטל 
 כמקרה מבחן.על הנושא  נעקובבמנהלת  

 
הציגה את הקופה  –רייזנר , מנהלת מחלקת ברה"נ במכבי  –ד"ר אורית שטיין  .2

יש פסיכיאטר מחוזי שהוא  הממנהלת בכל מחוז , ב)מצגת מצורפת(. הקופה בנויה 
 הפרעת אכילה, בריאות – ייחודייםשירותים  במחוז,מנהל השירות הפסיכיאטרי 

 , תרגום שירות רפואי.הנפש של האישה
 ללא צורך במעבר במשרד הקופה. 11לציין כי הפנית רופא המשפחה תהווה טופס  
 שירות מתורגמות רפואית. 
 ניהול מודרני של מחלות כרוניות. גרטנר.מוקד מכבי מופעל במכון  -מומ"ה 

 סקטורים הטיפוליים.מה ועלת בחלק תכניות , התכנית פיש  –התמחות 
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 ממליץ לפתח את הנושא מתוך נקודת מבט של הקופה. – מנכ"ל
 

את הציגה  –מנהלת מרפאה רב מקצועית לילדים ונוער במודיעין  – ד"ראיריסכהןלוין
 שותפה לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות.  המערך .

 ל הכלה לילד ולמשפחתו.שהדגם במרפאות הוא  
 

 הביע דאגה מזליגת מטופלים לשירות הפרטי. – פרופ'שמיר
 

מקבלים קצבת נכות מסיבה נפשית ורובם לא יכולים לאפשר  17,777מעל  – םייואבקרי
 לעצמם מטפל עצמאי.

 
דיון
 למטפל עצמאי. האפשרות לפניה מול במרפאה הטיפול  נושא חששות לגבי עלו 

 
ל ולמענה על הלק הפורום לפתוח את לשקול י  אבמסגרת הקמפיין, כד  – ברגמןד"ר

 שאלות.
 

המשך טיפול פרטני לאחר טיפול לאפשר יש מקום להנחות שלא  – עידיתסרגוסטי
 ציבורי. הדבר קיים בתקשי"ר ומצריך דיון בוועדת אתיקה בעת הצורך.

 
המרפאות עובדות גם אחה"צ ובערב. קיים חוסר חמור בטיפול בילדים  – ד"רשטיין

 השירות.ולהנגשת שלוחות למרפאות  מפתחים ונוער.
 

 מטופליםלנקודות שהועלו בדיון ע"י המטפלים, נציגי  ביש קש – ד"ריצחקאבנר)מכבי(
 ועמותות והקופה תעשה מאמץ להיענות לכך.

 
סיכוםמנכ"ל

מלפנות לקבלת  יחשוש ההצגה הייתה מרשימה מאוד והחזון הוא שהאדם המטופל לא 
 .מטרת הרפורמה תושג נפשי ובכךסיוע 

צריך לעקוב על נושא הפניה לטיפול העצמאי. יש לוודא כי פניה למטפל עצמאי הנה 
 מבחירה חופשית של המטופל.

אנו נמצאים באמצע הדרך . צריך לראות גם את ההתקדמות , פיתוח השירותים  וכן מה 
 שנותר עוד לקדם.

 ים.יש צורך בהדרכה וליווי  לרופאי המשפחה ורופאי ילד
 

,משרדהבריאות,02:33,בשעה01.2.02'ביום–קופתחוליםכללית-בישיבההבאה
ירושלים


פרופ'יובלמלמדרשם:

תפוצה:משתתפים


