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000063סימוכין:


022.80.-פרוטוקולמנהלתהרפורמהמה


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

פרופ'יובלמלמד,פרופ'חנןמוניץ,,רפרופ'שלמהוינק,ד"רורדעזרא
ראוריתשטיין,ד"רערדקודש,ד"ראל,ד"רגדילובין,ד"רד"ריוסיב

ד"ראסתרבןחיים,ד"ראלישמיר,פרופ'ארילאודן,ד"ריעלנחמה,
ד"רחגיתגורזיו,ד"ריוסיאסתרגרנט,ד"רשושארבל,ד"רברוךרונן,

ספיבק,דפנהלוינסון,דניאלעמוסחיהישראל,סיבילסירקיס,ולפיש,
פניברבלק,,עדיתסרגוסטי,ריהמונק,רוטנברג,מלכהפרגר,יעלורדי,א
מונקאביב,אביאורן,חני,פשקוסאורישוחט,יואבקריים,שלמה

שליט,מירידנון,אביבהבס,תמירהחפץ,


שירותיבריאותכללית
 )מצגת מצורפת(.  הכללית לרפורמה הערכותד"ר יוסי בראל הציג את 

 .וער ילדים ונ  23%סה"כ  .מיליון מבוטחים 4.3
 .קהילהה תבתי חולים וחטיב תחטיבכולל 
 מיליון מבוטחים במחוז. כחצימחוזות , כולל שמונה  :המחוז התפעולי:הגוף 

שירות פסיכיאטרי בבתי חולים  .ושלוותה גהה  :לבריאות נפש מרכזים קיימים שני
 .כלליים

 עמדות טיפולי יום 00 -מרפאות ומרכזי בריאות נפש קהילתיים ו 11
 .יק ייעודי לבריאות הנפש בקהילהת קיים

 .קמה בכל מחוזההוקם צוות 
 ובעמק. בסורוקה ובעתידנפתחה מחלקה בבי"ח שלוותה  –תוספת מיטות 

 במרפאות ראשוניות 0   ממייןשירות: פסיכיאטר/פסיכולוג ה
 מרפאה לבריאות הנפש

 מטפלים עצמאיים
 רופאים עצמאיים

 , הפרעות אכילה.PTSD, ADHD: בשלב מאוחר יותר יוקמו מתמחים  םשירותי
 מרפאות חדשות נפתחו. 11

 בהיקף המינויים במרפאות החדשות. 12% שליש גידול 
העברתמידע

 ביקור רגיל.מביצירת יכולת העברה נפרדת יש צורך  -פניות למיון, סיכומי ביקורלגבי 
 בנושא. תקשורתימתוכנן מתן מידע 

 פניות הציבור בנושא.למערך קיים 
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מעכביםנושאים
 חסר בכ"א מקצועי.

בקשותלדיון
 רופא משפחה.סודיות רפואית, שיתוף מידע בין האדמיניסטרציה , רופאים, 

 סוגיה של השתתפות עצמית בטיפול פסיכיאטרי.
מנכ"ל

 של בריאות הנפש.הסגרגציה  זהו סיום עידןנפשי. הטיפול הרופא המשפחה צריך לדעת על 
 רופא המשפחה הוא האחראי על המטופל .

 יו"ר איגוד רופאי המשפחה – פרופ'וינקר
 המשפחה והצגה של תחום בריאות הנפש בנושא. ברפואתמסלול התמחות  הסביר על 

 שליש מקורסי הלימוד קשורים לבריאות הנפש.
  בראלד"ר

 ביקורי בית
 תמריץ לביקורי בית. ליצוריש 

 .ישבתי חולים באילת(. ב למעטקופות אחרות )לחברי שירותים  מתןבמרפאות אין 
 ילדים ונוער. 1מבוגרים  6ממוצע טיפולי : 
 הטיפול ברמת חן.להמשך מפנה בקשה  – ד"רארילאודן

 .השמותתעביר לקופות את  טל ברגמןמדובר במספר קטן של מטופלים וד"ר   - ד"רבראל
בהליך מתקדם , נלווה את התהליך יקטע טיפול באמצע . מדובר ילא  - טלברגמןד"ר

 במשרד ונתמודד עם כל קושי.
  יש מחסור בעמדת טיפולי יום. – פרופ'שמיר

 נה נקודה חשובה שצריך לתת לה דגש.יהסוגית טיפולי יום  – מנכ"ל
האם יש מקום  –עלות לדיוני המשך בנושא מול הקופות והמערכת המנהלתית הליש 

 להגדיל את העמדות.
 הביע דאגה לגבי המטפלים העצמאיים. – מראביאורן
 רב מקצועיות. –במרפאות  יינתן עיקר הטיפול – ד"רבראל
 נעקוב אחר נושא זה. – רויטלטופר

  מנכ"לסיכום
 את התורים. נפרסם

 .עקה זוהרפרופ' אורלי מנור, ד"ר ענת  – בקהילהמדדי איכות  בעתידלהציג יש 
 

. שלה ערכותיולהיכה. תודה רבה לכללית ממשהתקדמות וההכנה לרפורמה הסה"כ 
 את הנושא. וללוותנמשיך לעקוב 

 
במשרדהבריאות,ירושלים.02:22בשעה01.3.02יוםא'הדיוןהבא:

 אפשר להעביר שאלות לדיון המופנות לקופות ו/או למשרד. 
 להתכונן.מראש כדי לפרופ' מלמד  יש להעביר במייל 


פרופ'יובלמלמדרשם:

 משתתפיםתפוצה:


