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 : משתתפים

גב' שוש קמינסקי, פרופ' יובל מלמד, גב' ימימה גולדברג, גב' אורלי בוני,  פרופ' ארנון אפק,מר אבי אורן,

' חיה ישראל, גב' מלכה פרגר, מר אמציה גינת, ד"ר יעל  נחמה, ד"ר ורד עזרא, גב' אריאלה אדג'ס תורן, גב

אורי פרופ' ד"ר אסתר גרנט, גב' נעמה רון, ד"ר גדי לובין, פרופ' אלכסנדר גרינשפון, פרופ' אילנה קרמר, 

ר, גב' עדית סרגוסטי, ד"ר ברוך שוחט, גב' לאה בוצר, גב' אילנית אופיר, ד"ר מאיר נעמן, פרופ' אלי שמי

לוי, ד"ר אהוד ססר, גב' דפנה לוינסון, גב' סיביל סירקיס, גב' עינב חדד, ד"ר יוסי -ד"ר טלי ברגמן ן,רוז

  רוני בן צור, ד"ר שוש ארבל, ד"ר חגית גור זיו.גב' בראל, פרופ' חנן מוניץ, ד"ר טניה אברט, 

 

 :מהלך הדיון

 מקומם של –צרכנית עמדת התנועה ה –מר אבי אורן נציג עמותת "לשמה"; הרפורמה בבריאות  .1

אנשים עם מגבלות פסיכיאטריות בקהילה. העלה את הציפיות לטיפול רב מקצועי, לא "הקצר ביותר" 

הוא הממוצע ובפועל צריך להיות לפי הצורך, ולא  9,12או "היעיל ביותר". מדגיש שמספר הטיפולים: 

ם הכלליים. טיפול במסלולים של מימון עצמי. בעד פתיחת מחלקות פסיכיאטריות בבתי החולי

יש להנגיש ולתת הסברים מצד  –וקושי בירוקרטי  17קהילתי פעיל כמונע אשפוז. הביע חשש מטפסי 

 הימנעות מהעברת תקציבים לתחומי רפואה אחרים. –הקופה, פישוט נהלים. בקשה לתקציב צבוע 

יו. הבענו תודתנו נפרד מהמינהלת, תחליף אותו ד"ר חגית גור ז -עמותת עוצמה  –פרופ' אלי שמיר  .2

לפרופ' שמיר על כל פעילותו הרבה. מעוניינים בגוף של בוררות מחייבת שיכריע בוויכוחים בין 

הממשלה, קופות והצרכנים. הביע דאגה מעליה בצווי אשפוז במסלול הפלילי, יש צורך בביקורי בית 

ליום. תקצוב ותקנים  ופניה לפסיכיאטר המחוזי ומניעה ממעצרים מיותרים. תיגבור וחיזוק טיפולי

ישמש כקרן לקראת  40%–לשירותי מית"ל )ייעוץ ותמיכה למשפחות(. חלוקת קצבאות ביטוח לאומי 

 השחרור. שיתוף המשפחות בטיפול. 
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יש עליה במימון הפרטי בטיפול האמבולטורי בבריאות הנפש.  -גב' עידית סרגוסטי  –עמותת בזכות  .3

ה. ציפייה למעורבות רבה של משרד הבריאות עם בקרה כלכלית הציפייה שיהיה דגש על טיפול בקהיל

הדוקה על הכספים המיועדים לבריאות הנפש. הפרדה ברורה בין טיפול ציבורי לפרטי, קביעת 

סטנדרטים לזמינות ונגישות של השירותים, שעות פעילות מרפאה נוחות, המשך פעילות המרפאות 

 ים במצב הבריאות.הממשלתיות, מתן אפשרות בחירה, צמצום פער

 ייצגה גם אקי"ם, אלין ישראל -גב' שוש קמינסקי  –בית איזי שפירא  .4

מוגבלות שכלית התפתחותית  –הציגה את המודלים בעולם המתייחסים לטיפול בתחלואה כפולה 

יש גם בעיות  1/3 -איש המוכרים ע"י השירות למפגר ומתוכם ל 35,000והפרעה פסיכיאטרית. 

צורך בשירותים אמבולטוריים מותאמים. קיים מודל בבית איזי שפירא בשיתוף פסיכיאטריות. יש 

בי"ח שניידר. בקשה ליחידות טיפול מיוחדות צוות רב מקצועי. תהליך הטיפול הזה נמשך כשנה. כולל 

ביקורי בית המטופל. הטיפול כולל הדרכת המשפחה וצוות הטיפול. יש צורך בהליך לימוד בנושא 

צל הפסיכיאטרים בפרט. היחידות הקיימות היום )שתי יחידות( מתבססות על כספי לרופאים בכלל וא

תרומות. השירות לא ניתן לכולם וישנם תורי המתנה. בעוד שזכות המטופלים לקבל את השירות 

 מהקופות. 

 

הכללית תשתמש בשירותים של המרפאות הממשלתיות, פתיחת שירותים תתבצע רק  – ד"ר בראל

הם שירות. כיום שיבא מצמצם את הטיפול במרפאות והדבר יוצר בעיה. קיימת בעיה במקומות שאין ב

 –יכולת המרפאות הממשלתיות ליותר נפח עבודה. יש צורך לתמרץ פתיחת טיפולי יום נוספים  לגבי אי

אבל עידוד  –עמדות יום. התמחור אינו מעודד טיפולי יום. ביולי המצב ישתנה  400 -כיום יש תקצוב ל

 עמדות. טיפולי יום ע"י הקופה יגרום לירידה בכספים לאשפוז. יש בקשה שלא יהיה צורך ברישוי למספר

 תוספת תקציב, וחלק ממנו יכול להגיע לטיפולי יום.₪ מיליון  300יש  – ד"ר לובין

 הסדרי הבחירה צריכים להיות כמו ברפואה הכללית.

: הדיווח מבתי החולים לגבי טיפול ואשפוז יום הוא ביחד ויש להפריד ביניהם, ויש צורך פרופ' מוניץ

ם מרפאות מתמחות אלא מכשירים חלק מהצוות במרפאות לא מקימי –בהבדל בתמחור. תחלואה כפולה 

 אם יוקמו מרפאות אזוריות מתמחות הקופה תצרוך מהם שירותים. –הקיימות. לחילופין 

יש להידרש לנושא של טיפולי יום, עם דגש על בתי חולים כלליים בד בבד עם דאגה  – פרופ' שמיר

 לאיתנות הכלכלית של בתי החולים הפסיכיאטרים.

אין טיפול אחד בא על חשבון השני, יש צורך גם בטיפול יום, אשפוז יום, אשפוז וטיפול  – ' גרינשפוןפרופ

 אמבולטורי. יש צורך בכולם.
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הכנסת הטיפול והמטופלים לקופות מהוות חלק מתהליך הורדת סטיגמה וקבלת  – )מכבי( גב' אופיר

ומיוחדים ולא על הכל ניתן להיענות. הנהלים המקובלים בקופה לכלל המטופלים. יש צרכים רבים 

 הציפייה שמענה לאוכלוסייה ייחודית כמו תחלואה כפולה צריכים להינתן ע"י המשרד.

ככל שקוצצו מספר המיטות הייתה עלייה במספר האשפוזים הכפויים. זה צריך להיות  – ד"ר לובין

 תמרור אזהרה.

 

 

 סיכום

אלפא אפס  2016-לי היום. יש לקחת בחשבון שאם ביש לשים דגש ולפתח את טיפו – לוי-ד"ר ברגמן

 ישתנה, יהיו תמריצים לקופות לפתח. הציפייה כלפי כלל ההפרעות הנפשיות הינה שיינתן מענה לכולם.

 חשוב היה לשמוע את המתמודדים, המשפחות והעמותות. גם אם לא הכל ניתן ליישום –פרופ' ארנון אפק

משרד הבריאות מעביר את האחריות  1.7.15-יה כיוון ומטרה. בולמתן מענה מיידי. חשוב שלקופות יה

הביטוחית לקופות ויש בכך מתן שוויון בהתייחסות כלפי רפואת הגוף והנפש. הליך הראשון הוא קליטה 

ולכן נוספו משאבים , ותפקיד משרד הבריאות כרגולטור אשר יצטרך לפקח על כך. משרד הבריאות לא 

ר על השירותים הקיימים כל עוד יש להם ביקוש. ועם יצירת המרפאות יזום שירותים, המשרד ישמו

 החדשות של הקופות יהיה יותר מתן שירותים. 

 ככלל יש הטיית שירותים מבתי החולים לקהילה, כי זה מנגנון הפעולה של הקופות.  –לגבי האשפוז 

 ומי ואוכלוסייה מבוגרת. בעתיד יש לייחד דיון נפרד למרכזים רפואיים כוללניים: גופני, נפשי שיק

כאשר יש צורך בפתרון למספר חולים מצומצם הדבר אפשרי במרכזי מצוינות, מרכז מתמחה שהקופות 

 קונות ממנו שירות או מתן מענה במסגרת הקופות.

בחצי שנה אחרונה לפני תחילת הרפורמה כל קופה תציג את היערכותה לרפורמה, לביצוע וקבלת 

 האחריות.
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 עולהלפ

 

 אחריות  טיפולי יום

תמריץ, תמחור, העלאת מספר 

 עמדות?

דיון באגף ברה"ן עם אגף 

 הכספים

 לוי-ד"ר טל ברגמן

טיפולי  -הפרדת הרשים והדיווח 

 יום/אשפוז יום בתי חולים

 גב' רינת יופה יחידת רישום ובקרה

קמפוס פסיכיאטרי כוללני בבית 

 חולים כללי

 תדיון עקרוני וקביעת מדיניו

 לוי-ד"ר טל ברגמן אגף ברה"ן, מינהל רפואה

 ד"ר ורד עזרא

 

 

 

 1..:34-.32:1בין השעות  31/3/33ישיבת המינהלה הבאה תתקיים ביום א' 

 

 ד"ר ערד קודש וצוותו. –: קופ"ח מאוחדת על הפרק

 

 

 רשם: פרופ' יובל מלמד                               


