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  81/8/81 –סיכום דיון מינהלת הרפורמה 
 
 

 : משתתפים
ימימה גב' ססר, אהוד מלמד, ד"ר  ובללוי, פרופ' י-ד"ר טלי ברגמן מר ניר קידר,פרופ' ארנון אפק, 

גב' סיביל סירקיס, גב' מלכה פרגר, גב' חיה ישראל, עו"ס  דניאל רוטנברג,מר אורלי בוני, גב' גולדברג, 
אמציה גינת, ד"ר יעל נחמה, ד"ר אסתר גרנט, פרופ' אלכסנדר גרינשפון, גב' פני ברבלק,  מר רונית דודאי,

לאודן, פרופ' רי רביב, ד"ר אמר גיל קודש,  דראופיר, ד"ר עגב' אילנית בר אל, וסי גב' לאה בוצר, ד"ר י
 עמוס ספיבק.מר עדית סרגוסטי, גב' אבי אורן, מר שמיר, לי א

 
 :מהלך הדיון

שנה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בו נקבע כי האחריות לביטוח הרפואי  20בשנה זו מלאו –מנכ"ל 
 מוטלת על קופת החולים. בתי החולים והמרפאות הינן ספקיות השירות. 

 הטיפול הגופני והנפשי צריך להיות תחת קורת גג אחת, ללא הפרדה.
 כי כך יעשו גם לבריאות הנפש. קופות החולים יודעות לתת שירות מצוין למבוטחים, ואין ספק 

 תפקידי משרד הבריאות יישארו בפיקוח ובקרה.
 

, מצד שני 1.7 -יש מערך של איזונים; מחד על הקופות להיערך, והמידע צריך לעבור לפני ה –העברת מידע 
 צריך לפעול באופן רגיש, זהיר, ובגיבוי משפטי. 
 הרפורמה היא נכונה וצודקת וצריכה להתקיים.

 ת הקופות מצטרפת למערכת הקיימת, והדבר כולל תוספת תקציבים.הערכו
 

 מאוחדת )מצורפת המצגת( –ד"ר ערד קודש 
 מחוזות. עיקר מבוטחים במרכז: כולל ירושלים.  4במאוחדת יש 

 החזון הוא להקים מערך זמין ואיכותי, גמיש. השירות יינתן באופן קרוב למקום מגורים.
תקשורת בין הרפואה הראשונית לברה"ן. תקשורת רוחבית בין מטפלי עם הבטחת רצף טיפולי, רצף ו

 ברה"ן, בשאיפה להיות מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה.
 בנוסף למרפאות הראשוניות, תהיה מרפאה שניונית לחולים מורכבים.

 מרפאות פרוסות ברחבי הארץ השירות כולל גם ילדים ונוער. 104 -כ
 מומחים כגון סכרת, בריאות האישה. מרפאות הפרעות אכילה.במרפאות  –מרפאות שניוניות 

 מתבצע מחקר משותף לגבי אוטיזם עם אוניברסיטת חיפה. 
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 סגן מנהל מערך ברה"ן. –גיל רביב מר 

ביצעו הליך גיוס המנהלים בקופה עם ייעוץ ארגוני להגברת הידע והמודעות לנושא כדי לבנות את תורת 
 ההפעלה והמיון, דגש על תחום השיקום וגיוס אנשי טיפול. 

 כל המטפלים בברה"ן עובדים בתיק משותף.  –הערכות מבחינה מחשובית 
 חלואה פסיכיאטרית קשה.מערכת ניהול תורים מתואמת גם לפסיכותרפיה. יש  רשם ת

 . 4% -ו 2%בתחום האיתור עברו את  
 יש פתיחת מרפאות, הכנת ציוד מתאים למרפאות חדשות.

 הדרכות לרופאים ראשוניים עם כל מקצועות הבריאות.
 שיווק והסברה לעובדים ולמבוטחים, התאמת ספר השירותים, מוקד המידע, אתר האינטרנט.

 הנפש במחוזי ירושלים. מנהל בריאות – רביד מינהרבמר 
 פרוסים במרפאות ראשוניות, וכן שניוניות. 

המגזר החרדי גדול יחסית במחוז. הטיפול במגזר מעלה שאלות ייחודיות. שירות ברה"ן קיים כבר היום, 
 כולל פסיכולוגית רפואה במרפאה שניונית. 

 יש קשר לרבנים. הקהל מגיע. אך יש תת אבחון.

 סגן מנהל מחוז צפון, המגזר הערבי ד"ר שרגא קוניאק,
מקיימים ישיבות צוות עם דגש על למידה ודיון בהיבט רי ערבית. קיים קושי בגיוס אנשי מקצוע דוב

 תרבותי.

 מנהלת ברה"ן בית שמש מיכל לנג,גב' 
רפאה. התיק הרפואי פתוח המטופל ממשיך להיות מטופל של הממודל העבודה במרפאה ראשונית. 

יש מאידך.  פאה צריכה להיערך למטופלים אלו מחד, וכיבוד פרטיות בחדר הטיפוליםהמרלמטפלים. 
 .non show -יש צורך בהתמודדות עם בעיית המטפלי ברה"ן עם המרפאה הראשונית. היכרות של 

 הקמת מרפאה רב מקצועית באשדוד –מנהל ברה"ן מחוז דרום  ,בני ניצןמר 
הפניה למרפאה מיון ראשוני במרפאות הראשוניות.  תהליךקיים היום באשדוד השירות הוא בחסר. 

 שניונית יהיה דרך המיון.

 סגנית מנהל ברה"ן  ,ד"ר קרן חיימוביץ
 צוות רב מקצועי. –הפרעות אכילה 

ורמה הטיפולים יהיו בתוך בזמן הרפת במרפאה של המטפל במסגרת השב"ן. הפסיכותרפיה ניתנ
פרעות אכילה מצריך מגעים רבים: פסיכותרפיה, פסיכיאטר, יש לקחת בחשבון כי הטיפול בההמרפאה. 

 מגעים לשנה. 90 -הערכה של כ –טיפול משפחתי ודיאטנית 

 נקודת מבטו של הכלכלן –מימוש הרפורמה  – כלכלן ,ירון מיארהמר 
 מביעים דאגה לגבי חלוקת המקורות.

 דיון
 האם המוקד ייתן מענה? –עלתה שאלה לגבי הפניה לחדר מיון כללי 

 האם אין מתן עדיפות/הסטה למיון של בית חולים פסיכיאטרי ולא למיון כללי.
מגעים  70,000פסיכותרפיה בשב"ן. )= –במרפאה עצמאים  7,000מטופלים במרפאות.  30,000כיום יש 

יין, אך יש המדיניות כלפי הטיפולים במרפאות הממשלתיות הינה להמשיך בהם אם המטופל מעונ. לשנה(
ברפורמה המטופל יוכל לבחור פסיכותרפיה במרפאה ללא תשלום או  צפי למעבר חלקי למרפאות הקופה.

 אצל המטפל העצמאי עם השתתפות עצמית. 
 
 

 פרופ' יובל מלמד :םרש                               


