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ה"תשעניסןב"י
5105אפריל10


005067סימוכין:


01.3.05-פרוטוקולמנהלתהרפורמהמה


חנן,פרופ'פרופ'אילנהקרמר,פרופ'משהקוטלרפרופ'ארנוןאפק,השתתפו:

נציבה,ד"ר–לאומית,אסתרבןחיים–ד"רארילאודןכללית,–מוניץ
ורברש,ד"רמאורנאמן,ד"רורדגדילובין,ד"ראוריתשטיין,ד"ראיג

כללית,–בראליוסיעזרא,ד"רשמואלהירשמן,ד"רטלברגמן,ד"ר
יואבקריים,גב'לאהבוצר,ד"ראודיססר,סיבילסירקיס,יאירמשמור,

פרופ'יובלאריאלהתור,יוכיציבוטרו,עידיתסרגוסטי,אביאורן,רוני,
מכבי,אביגדור–ברוקדייל,אילניתאופיר–,ברוךמהגולדברגייממלמד,

נעםויצנר,חייםהופרט,מזרחי,אורליבוני,דפנהלוינזון,עינב


דר'ארילאודן–סקירהקופ"חלאומית


  מהם מבוגרים. 46%מבוטחים ,  000,777מהאוכלוסייה .   9%מבטחים 
 .ירושליםו ריכוז מטופלים בערים נתניה . קייםמחוזות 6יש 
שהרופא, סיעוד, בית מרקחת, נציגי קשר )אדמיניסטרציה( ורפואה היא שה הגי

 למטופל. קרובים שניונית 

 תיק רפואי מרכזי –תמר  –תיק רפואי ממוחשב ברשת  –בקרת אשפוזים  מתבצעת 
 .פולס –ניהול ידע 

 לקראת הרפורמה.הוקמה וועדת היגוי בראשות המנכ"ל 
אשדוד, נתניה,  –רים וילדים ונוער מבוג –סניפים לבריאות הנפש  6הוקמו 

  ירושלים ויוקנעם.
נקודות שירות עם פסיכיאטר , לכל פסיכיאטר יש מספר נקודות  07 -כסה"כ 
 מודל עו"ס שמבצעת אינטייק. .עבודה 

 ותלם. ך"עם עמ יםיש הסכמ

 . ד"ר בורנהיימר הציג את הפעילות בסניף ירושלים.מרפאה מחוזית עם שלוחות 
 כיאטרית של הילד והמתבגר.יש מענה לאוכלוסייה חרדית.יש מענה לפסי

 יש שיוך לרופא המשפחה. –יש קשר לרופא המשפחה )מבחינת התיק הרפואי( 
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דיון
שתכרות עצמית .נושא המטפלים העצמאים והעלה 

 בשעות אחה"צ ולילה. בקהילהמענה במצבי חירום הצורך ב
העלהשאלותלדיוןד"רבראל

 רפורמה.המה התוכנית לגבי תקשור  .1
 יכולת איוש הוועדות. לגבי דאגה  –שיקום  .0
 מה המדיניות לגבי הסכמים. –מפגשים עם בתי החולי ם  .0
 יש מקום לדיון ושינויים. –לגבי אשפוז אמבולטורי  –אזוריות  .6
 

דגשימנכ"ל 
יגבלות יכולת הקופה סה"כ המצב המוצג הנו טוב יותר מהקיים ויש לקחת בחשבון את מ

 עקב הגודל.
 והרצון הטוב.ההתלהבות לנושא  ציין לחיוב את מצגת הקופה, 

אין עדיין החלטה בנושא הסכמים. הנושא יוצג לקבלת חוות דעת של משרד הבריאות 
  והאוצר .

צריך להיות על הרחבת  דגשהרפורמה היא מהפכנית בעצם קיומה וקידומה .הבסיס וה
 הטיפול המרפאתי.

רפאות החוץ של בתי החולים יצטרכו להתמקד בתחומים שבהם יש להם יתרון יחסי. מ
 כגון התמודדת עם טיפול בחולה עם מרכיבים של מסוכנות.

 .באשפוז ומעבר לקהילה והתקציבים בעתיד יהיו בהתאם ירידה שתהיה  יש צפי 
 
מכבי–05:11בשעה01.4.05-בישיבההבאהה


פרופ'יובלמלמדרשם:
פוצה:משתתפיםת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


