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 91.9.1.91סיכום דיון מנהלת הרפורמה מיום 
 
 

 : משתתפים
, ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, ד"ר וניה וולך, גב' סיביל , פרופ' ארנון אפקפרופ' רוני גמזו, ד"ר בעז לב

אל -דית סרגוסטי )ארגון "בזכות"(, פרופ' משה קוטלר, ד"ר יוסי ברסירקיס, מר דניאל רוטנברג, גב' עי
)כללית(, ד"ר ליביו סיגלר )מכבי(, פרופ' אלי שמיר, גב' אורלי בוני, פרופ' אבי בלייך, פרופ' יובל מלמד, 

' גבנון, גב' ימימה גולדברג, גב' מלכה פרגר, גב' חיה ישראל, גב' ענת שליו, -ד"ר ערד קודש, ד"ר יוכי בן
לוין, גב' רונית דודאי, -אדיג'ס, ד"ר ענת עקה זוהר, מר נעם ויצנר, גב' שלומית קרפיבקה-אריאלה תורן

מר עבדאללה זועבי, מר דודי ניניו, מר אביגדור מזרחי, ד"ר אסתר גרנט, גב' אורנית אסף, מר יונתן גרין, 
ן, מר אורי שוחט, מר גיל רביב, גב' מלי גב' שירי שלום, גב' דפנה לוינסו גב' אורית בוצר, ד"ר צחי בן ציון,

  ליטבסקי, גב' אמציה גינת.-חיים גב' דוריתסלע, גב' פנינה ברבלק, גב' ענת מן, ד"ר לינה ליפסקיה, 

 :מהלך הדיון

 -ד"ר טוביה חורב -כ"א

 יש להתייחס לסקטורים הבאים:
 רופאים 

 אחיות 

 פסיכולוגים 

 עו"ס 
 

 1350שיונות לרופאים פסיכיאטרים. מהם יר 1500כיום קיימים  חס לרופאים בלבד.יבמצגת הנוכחית נתי
מצאים מהם  413כיאטרים עובדים בבתי"ח. פסי 650 .65-מהרופאים הינם בני גיל נמוך מ 1000 מומחים.

 .55-65גילאי 

 נפש:  1000-כיום שיעור הפסיכיאטרים ל

  0.19 - 65מעל גיל. 

  0.17 –למבוגרים 

 0.03 -לילד ומתבגר 

  (.65וכאלה שידוע שמועסקים מעל גיל  65) כולל מומחים עד גיל  0.14 –פעילים 
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(. 0.11( ובת"א ובירושלים )0.12נפש הגדול ביותר מרוכז במרכז ובחיפה ) 1000-מספר הפסיכיאטרים ל
, במדינת ישראל שיעור הפסיכיאטרים מעט גבוה  OECD-בהשוואה ל בצפון ובדרום השיעור נמוך יותר.

אה לארצות אחרות. הדבר נובע ממבנה שונה של מערכת הבריאות, צרכים שונים ותמהיל יותר בהשוו
כיום תקני הפסיכיאטרים נגזרים ממספר  ה צעירה יותר. יכאשר בישראל האוכלוסי -ה שונהיאוכלוסי

 המיטות. הצפי הוא שהשימושים בתחום יוכפלו ברפורמה והתקנים ייגזרו גם מהטיפול בקהילה.
 

 כת כמות הפסיכיאטרים שתדרש מתבססות על:ההנחות להער

 עפ"י הערכת למ"ס בינונית. כיום במדינות -יהיגידול והזדקנות האוכלוסOECD  שיעור הזקנים כ-
 .2035. ישראל תגיע למצב זה סביב 14%

  ( 4.5%שיעור המתמחים בפסיכיאטריה יישאר קבוע )מהמתמחים בישראל 

 ת הילדים/מתבגרים ) אין הסכמה לגבי ימאוכלוסי 2%-ו ית המבוגריםימאוכלוס 4%-דרישה לטיפול ב
 נתון זה(

 )שיעור גבוה יותר של תחלואה כפולה ) שימוש בסמים וכיו"ב 

  הוזכרו נושאים נוספים  בהערות הקהל כגון עליה בשיעור המשפחות החד הוריות עם התחלואות
 הפסיכולוגיות הנלוות

 יה.יהאוכלוס עליה בשיעור הפסיכוגריאטריה המשנית להזדקנות 
 

ירד  2025-2035-, וב0.14-נפש יעמוד על כ 1000-שיעור הפסיכיאטרים ל 2013-2015-לאור הנחות אלה, ב
 יה מתבגרת עם שיעור נמוך של פסיכיאטרים.יאז נגיע לגבול סכמה שמדברת על אוכלוס -0.12-ל
 

ה בביקושים מהסיבה נפש, עלי 1000-אנו צפויים לירידה בשיעור הפסיכיאטרים ל 2035-ב -לסיכום
 שהוזכרה וחסרים ספציפיים בתחומים יחודיים כגון קשיי שפה ומגדר.

סיון לטייב את הנתונים על ידי הצךבה לא שמית בין נתוני מס ייש לציין שכעת עובד משרד הבריאות על נ
 פסיכיאטרים שעובדים במגזר הפרטי בלבד.  300-400שיונות. כנראה ישנם יהכנסה לבין ר

 
 עלינו לעסוק בשאלת הגדלת כמות הפסיכיאטרים כבר כעת.  -מנכ"ל

 מדובר במיעוט ולכן לא נראה שזה יפתור את הבעיה  -משיכת פסיכיאטרים מהמגזר הפרטי לציבורי
 בצורה כוללת.

 גם כן לא יהווה פתרון כולל. -הכשרת עולים חדשים לעבודה בארץ 

 שעומדת לרשותנו לצורך רכישת שירותים קיימת כעת מסגרת תקציב  -עידוד התמחות בפסיכיאטריה
 15. אם ניקח מתוך תקציב זה 2015אמבולטורים של משרד הבריאות מקופות החולים עד ליולי 

 מתמחים. 50-60-נוכל לתת מענקים לכ -לשנה לצורך מענקים בשיתוף עם האוצר₪ ליון ימ
 

כיוון שזוכים  -₪ 300,000במקום  400,000הוצע, כי להתמחות משולבת יוענק מענק גדול יותר של 
 בהכשרה כפולה של אותו אדם. לצורך כך יש לבקש תוספת תקציבית.

 הנושא ייבדק.
 

 שם יש דרישה אך אין תקנים. -הצורך בתוספת תקנים לילדים ונוער -הערה נוספת שעלתה
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 סיביל סירקיס ויהודה רון. -שאלות תקציביות במסגרת הרפורמה
תקציב לצורך בינוי בבתי חולים לצורך תוספת מיטות, שיפוץ מרפאות של בתי החולים,  הוקצה -בינוי

 שיפוץ ובינוי מרפאות קופ"ח ורכש שירותים אמבולטורים.
₪ ליון ימ 100יש לציין כי עוד טרם הקצאת הכספים לצורך הרפורמה משרד הבריאות הקצה מעל 

 ברבנאל, מזרע ובאר שבע.מתקציבי הפיתוח שלו לצורך תכניות בניה ושיפוץ בא
תוספת המיטות ושיפוץ המרפאות המשרד יוסיף מתקציבי הפיתוח יליון שיועדו לבינוי בשל המ 100גם על 

מלש"ח. מדובר בתהליכים רוחביים שכוללים בתי חולים כלליים ממשלתיים ושל הקופה,  30-שלו עוד כ
 ובתי חולים פסיכיאטרים.

 מיליארדי שקלים. 3-כעד כה בקו"ח כללית הושקעו בתחום 
שכן אז  -2016ע על קופת החולים לוודא שהיא מסוגלת להרים תשתיות שיתמכו בפתיחת מיטות עד אמצ

 מיטות כדי שלא נאבד את ההקצאה. 185יבות של פתיחת עלינו לעמוד במחו
יש להדגיש שאין הלימה בהכרח בין חלוקת המיטות לבין הבינוי. בחיפה ובירושלים לא קיים חסר 

 ולכן ההקצאה שם היתה קטנה וייעודית ) להפרעות אכילה בירושלים, לדוגמא(. -במיטות
הסטה של מיטות ועובדים קיימים מבתי חולים פסיכיאטרים לכלליים בעייתית. תוספת מיטות נוספת 

מה שעלול למוטט את המהלך כולו, ולכן יש לנוע בזהירות בין  -משמעותה הגדלת תקציב הרפורמה
טח שמתחשבים גם במציאות המיטות בבתי חולים פסיכיאטרים  למצב אידיאלי של הגדלת הצרכים בש

 זורי.לים כלליים בפרספקטיבה של צורך אמיטות שאינן מהוות כורח בבתי חו
שהעובדה שמתבצע שיפוץ במרפאות הממשלתיות מעידה על כך  -מה שחשוב ביותר להדגיש הוא

ים כעת להקמת מרפאות בקופה עצמה כדי להגשים הרחבת שהמשרד ער לעובדה כי למרות התמרוץ הקי
 עדיין יהיה צורך ברכש שירותים מהמרפאות הקיימות במדינה, והן תשתלבנה ברפורמה. -השירות בפועל

 -ד"ר ענת זוהר -מדדי איכות
 מדדים שונים. 69, המקיפה כיום  2004-בקהילה קיימת תכנית מדדי איכות החל מ

כנית לאומית למדדי איכות בבתי חולים. המהלך התאפשר תודות לשינויי החלה להתקיים ת 20133-ב
 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי בנושא האיכות שכלל:

 חובת מסירת מידע כספי, רפואי או ניהולי הנדרש לאמידת מדדי איכות .1

 אפשרות וזכות לפרסום הממצאים לציבור. .2

 
על בתי החולים  2014-מ ים ופסיכיאטרים.בינואר השנה התכנית החלה לכלול גם בתי חולים גריאטר

 :מדדי איכות 5-הפסיכיאטרים לעמוד ב

 יום 30שיעור אשפוז חוזר בברה"ן תוך  .1

 סכום מחלה מפורט תוך שבועיים מהשחרור .2

 קביעת תור למשוחררים מאשפוז להמשך טיפול בקהילה -הבטחת רצף הטיפול לאחר השחרור  .3

 ימים מהקבלה לבית החולים 5תוך תכנית טיפול מלאה מתועדת בתיק המאושפז  .4
 הערכת מסוכנות המטופל בקבלה לאשפוז  .5

 
המדדים יתרחבו ויועמקו עם הזמן. בעתיד יהיו גם מדדי איכות בטיפול בקהילה שימדדו על ידי קופות 

 החולים.
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 הערות:
 ,יש למדוד גם יצירת קשר וסיוע למשפחות 

 ממשקים בין הקהילה לבית החולים 

 סכרת, יתר ל"ד וכ"ו(בין מדידות מדדי בריאות כלליים )ין הטיפול במחלות נפש לאינטגרציה ב 

 רפואיים לפורום שקובע ראת מדדי האיכות.-יש לצרף גם אנשים מתחומים פרא 
 
 

והוצג ודק את היערכות הקופות ברפורמה )מכון ברוקדייל, שב הועלה גם שיתוף הפעולה המתבצע עם
 בישיבת מינהלת בעבר(

באר יעקב, שער מנשה וטירת הכרמל( נכנסים לתהליך בתי חולים ) 3-ינה העובדה שוכמו כן צ
 מה שוודאי יוביל לשיפור תהליכי איכות. -אקרדיטציה

 
 
 

 ד"ר וניה וולך :מהרש                                 


