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 י' סיון תשע"ו
 6161יוני  61 

 
 666261סימוכין:  

 
 61.5.61 -פרוטוקול מנהלת הרפורמה מה

 
ד"ר טל ברגמן, פרופ' יובל מלמד, ד"ר אודי ססר, ד"ר פרופ' ארנון אפק,  השתתפו:

ד"ר יעקב פולאקביץ, ורד עזרא, ד"ר איגור ברש, פרופ' אלכס גרינשפון, 
ד"ר ,ד"ר יעל נחמה"ר אורית שטיין, ד"ר יוסי בר אל, פרופ' חנן מוניץ, ד

גב' ימימה גולדברג, גב' חיה ישראל,  עוזר מנכ"ל,-נרצנעם וי ארי לאודן,
מר  מר עמוס ספיבק,,  מר יונתן אמסטר, מר אמנון מילר, רביב גיל מר 

, גב' גב' אריאלה אדג'ס, גב' עידית סרגוסטי,  מטריואב קריים, מר רמזי 
 אגף תקציבים  -יסדפנה לוינסון , גב' ליאת פ

 
 

 .5102דצמבר -הציג את תמונת המצב ברפורמה , יולי  -, אגף ברה"נ יונתן אמסטר
 מספר המטופלים במרפאות הממשלתיות ירד ובמרפאות קופ"ח עלה. –אוקטובר  -יולי

עקב  ברישומיםמטופלים. יש לציין כי בתקופה זו היו קשיים  01,111סה"כ יש עליה של 
 הממשלתיות.עיצומים במרפאות 
לעומת  0.51%בילדים ונוער, בחצי שנה בממוצע  5%היעד הנו  – שיעורי המטופלים

 בתחילת הרפורמה. מכאן שיותר ילדים ונוער מקבלים טיפול. 1.0%
בממוצע בין  5.22% -יש עליה ל בתחילה.  0.2%לעומת ,  4%היעד הנו  – במבוגרים

 הקופות.
 ממוצע  מגעים

 מגעים. 4.0בחצי שנה יש  –מגעים  05 היעד היהילדים ונוער ב
 מגעים בממוצע. 4בחצי שנה היו  –מגעים  1היעד היה  –מבוגרים 

 טיפול.  מקבלים בהמכאן המערכת מתרחבת ויותר 
 מספר המגעים טרם הושג. יעד יש התקדמות משמעותית בהיקפי הכיסוי, אך

כיום , הנושא נבדק  – המתנהיש להמשיך בפריסת  השירותים . יש תורי  –לגבי העתיד 
 .לאתר המשרדויעלה 

 סגן מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש  –ד"ר איגור ברש 
וכן  ,שמשבית  בינוניות:החל ממרפאות גדולות, קריית יובל ,  –אמבולטורי גדול מערך 

 לפי התמקצעות פורנזי, גיל הרך, טיפול יום בקהילה.
 יש שיתוף פעולה פורה עם הקופות.

פניות ירדה עם תחילת הרפורמה. בהמשך כמות ההפניות כמעט חזרה למה כמות הה
 עבר.השהיה קודם. כיום יש רשימת המתנה , אך פחות מ
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 . יש מחסור בכ"א מזכירותי.00מוקדש לאדמיניסטרציה וטפסי זמן רב 
 –התמקצעות המרפאות  ישארו כפי שהן?האם המרפאות הממשלתיות  –חשש מהעתיד 

צוותים לנושאים  -את נושא הפיזור הגאוגרפי ולאבדפאות לפי נושא  מר להבנותהאם 
 כגון: פסיכוזה ראשונה, גיל רך.

 יש חוסר של פסיכולוגים במרפאות.
אין  –אבחונים דידקטיים  – מוקסו , מבחןפידבק  ביו  -מכירת שירותים לקופות 

 שירות  בתשלום לקופות. ורכלמאפשרות 
 הפרעות אכילה , סטיות מיניות. -להיות מתומחרים אחרת צריכים  -  מיוחדים טיפולים 

 בית חם תפארת מנהל מרפאת –רועי בן דב 
 נתן הקדמה על השירותים במגזר. – רמזי מטר

 יש הסכם מול הכללית , אך לא מול שאר הקופות.
 ופלים ומספר המגעים מול כל הקופות.טיש ירידה חדה בכמות המ

 יעה רחבה.במרפאה בירושלים המזרחית יש פג
 מנהל המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל –ד"ר פולאקביץ 

 מרפאתיותיש שלוחות 
 בית החולים

 תפוסה פעילה. 001%
 ממושכת 38%
 נוער 35%

 .13%ממוצע של 
 מהכללית.(  20%רוב המטופלים )

 יש עליה בחולים אקוטים ביחס לחולים ממושכים.
 ת.גורם להפסד הכנסות במכבי ומאוחד CAP -הסכם ה

 קיצבהפיצול  
 לבדוק מול הקופות מה ההתמודדות בנושא.

 לא מוסדר עדיין. –מימון בדיקות גופניות 
)הועבר והתקיים בתי החולים  להעביר לראשת חטיבת - 31%כללית  –תשלום הקופות 

 דיון(.
 .00 -היום ה סוגיית -וועדת סל שיקום 

 הרפואי בהתאם לדרישות הקופה. הרישוםלשפר את יש 
 אחריות הקופה.  -יש חוזר של משרד הבריאות  –שיקומי  –טיפול גופני 

 לטיפול זהבה רומנו. 
 

 דיון
לטיפול. יש לטפל בכל מי שמצבו מצריך  סיבהנו יחשד לאבחנה ה – פרופ' ארנון אפק

 טיפול. ההנחיה היא לטפל בכל מי שצריך, לפי שיקולים מקצועיים.
 נ.לאגף ברה"אם יש בעיה , יש להפנותה 

 לטיפול. סיבהנו יגם חשד לאבחנה ה – ד"ר בראל
 מגעים עם לחץ להגיע לאבחנה. 5-8 רק חשד לאבחנה מאפשר – ית סרגוסטידעי
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על הרופאים לדייק בתיאור המצב כולל את החשד  –בבדיקה במרפאות – ד"ר ברגמן
 לאבחנה. לא נצפתה בעיה של זכאות לטיפול מול הקופות.

 לאבחון יאפשר בירור. כל הדרוש – ד"ר אהוד ססר
 אין כל בעיה בנושא מצד הקופה. – פרופ' מוניץ

אבחנה יש לרשום ולדייק, כמו ברפואה הכללית. אחרת יש הנצחת  – פרופ' אפק 
גם בעתיד, אך יתכנו שינויים לפי צרכי  נדרשתהסטיגמה. המערכת הממשלתית 

 האוכלוסייה ותיאום עם הקופות: התמחות, טיפולי יום .
 ?כאשר יש מחסור כ"א דאיך ניתן למכור שירות מח – אדג'ס  אריאלה

. השלמת התמונה חסרה     ADHD -מדובר באבחנות של ילדים ל – ד"ר פולאקביץ
 לעיתים. יש מקום לעשות אותם במקום אחד.

 היה צריך להיות בסל. Tova , Moxoנושא מבחני   – ד"ר בראל
  לגבי ביו פידבק.ן והפיקוח על הקופות וכן נושא זה ידון בנפרד עם ד"ר אורלי ויינשטיי

שהוצגו הם  בטוח שמספריםכל פניה מהמגזר תקבל התחייבות. לא  – ד"ר בראל
 מדוייקים.

 כי יש ירידה. מודעותהנושא איננו  – יואב קריים
 צריך לבדוק אחוזי טיפול לפי גודל האוכלוסייה. – פרופ' אפק

 רי ערבית.יש מחסור במטפלים דוב – גלעד בודנהיימר
בהפסדים בנושא בריאות הנפש . על הקופות שרוצות לשמר את המרפאות אנו  –רמזי 

 ליצור הסכמים.
ולכן אין קליטת מתמחים . זה יוצר מחסור  המלגותיש בעיה עקב נושא  – גיל רביב

 בהתמחות של פסיכולוגים קליניים.
מתמחה נקבעה ע"י אין קשר לנושאי הרפורמה. תקצוב עלות העסקת  –גולדברגימימה 
 מנכ"ל לאור העמדות השונות וההתנגדויות.מחכים להחלטת  ,וועדה 

 המתמחים תמכו בכך כי הדבר מקדם את רשימת ההמתנה להתמחות.
מיליון לעומת העבר וזה כחלק  01לנושא המלגות , שהוא תוספת של ₪ מיליון  83הוקצו 

 מהרפורמה, כדי לפתות את דור העתיד.
 

 םפרופ' אפק  מסכ
הצגת הנתונים  דיוק  והמשיכו השאר , יש לוודא את מהנקודות שיונתן הציג  החל .0

 לצורך מעקב.
 הוא חד משמעי ואם יש בעיות יש להעביר לאגףמתן טיפול רפואי לכל מי שזקוק  .5

 .ברה"נ
 , ומזרח ירושלים. חםאום אל פ –להתעמק בכך  -מרפאות במגזר  .8
 וידון מול המנכ"ל. מאודחשוב  נושא –מתמחים בפסיכולוגיה  .4
 

 פרופ' יובל מלמד      רשם:
 תפוצה:   משתתפים

 זהבה רומנו       


