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  משתתפי הפגישה
  
  

 24/11/2013סיכום דיון מנהלת הרפורמה מיום 
  
  

  : משתתפים
ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, ד"ר וניה וולך, גב' סיביל סירקיס, גב'  ד"ר טוביה חורב,פרופ' רוני גמזו, 

מר אבי אורן (ארגון "לשמה"), גב' עידית סרגוסטי (ארגון "בזכות"), מר אדר שץ, ד"ר אלכסנדר גרינשפון, 
אל (כללית), ד"ר ליביו סיגלר (מכבי), פרופ' אלי שמיר, ד"ר -יואב קריים, פרופ' משה קוטלר, ד"ר יוסי בר

- יוכי בן, ד"ר פרופ' יובל מלמדיעל נחמה, ד"ר שוש ארבל, מר יונתן גרין, גב' אורלי בוני, פרופ' אבי בלייך, 
, גב' מר דודי ניניו (מכבי), ד"ר ענת עקה זוהרשיף, גב' מלכה פרגר, גב' חיה ישראל, -נון, פרופ' רחל לוי

רונית דודאי, מר נעם ויצנר, גב' מלי סלע, מר אורי שוחט, מר יובל בלינקי, ד"ר אסתר גרנט, ד"ר יצחק 
  וינסון.מר גיל רביב (מאוחדת), גב' דפנה ל (צחי) בן ציון (לאומית),

  
  

  :מהלך הדיון

קיימת תנועת כוח אדם בין הקופות ובין בתי החולים לקופות. הדבר גורם לזעזועים במערכות קיימות או 
תוך קביעת כללי העסקה מוסכמים בין  -מוקמות. במנהלת הבאה נקיים דיון בטיפול בהסטת כח אדם

  .הגופים
  
 הצגה ע"י ענת שליו -מית"ל

לת הנפש של המטופלים. כיום רואים במשפחות חלק מהמערך הטיפולי. בעבר משפחות הואשמו במח
לטיפול במשפחות הוכחות הצלחה ברורות עם הארכת תקופות הרמיסיה ממחלת הנפש, קיצור משך 

  אשפוז, שיקום מוצלח ומניעת נשירה מטיפול. במקביל ישנה גם שביעות רצון גדולה יותר מן הטיפול. 
ולכן היוזמה צריכה בוא  -למשפחות לעיתים קשה ליזום גישה לטיפול חלק מהקשיים שהוצגו היו כי

  מהצד המטפל.
יש  -כ"כ ציינו שבמקרים בהם לבן המשפחה יש שיוך למטופל או שהוא מוכן לרשום את הטיפול על שמו

ולכך צריך  -מענה חישובי. הבעיה קיימת במקרים בהם המשפחה מסרבת להזדהות בכתבים טיפוליים
  התחשבנות. למצוא פתרון

נתמך ע"י מערך השיקום. נכון להיום קיימים  -ונבנה מודל שאומץ ע"י ברה"ן. בנגב 1999-מית"ל הוקמה ב
מלש"ח. המרכזים עובדים בשת"פ עם בתי החולים ומצויים  7-מרכזי יעוץ למשפחות, עם תקציב של כ 14

  בעיקרם בקהילה.

  בהצגה זו הוצע כי:

 תהיה הכרה בחיוניות השירות 
 מיסוד מרכזי משפחות יהיה 
 הנוהל כעת נמצא בשלבי כתיבה בהנחיית ד"ר גדי לובין. -תהיה הטמעת נוהל עבודה 
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  מוצגת במצגת. -טבלת המשאבים הנדרשים
  ינו מעלה.להשקעה קטנה בשירות מהסיבות שצו סה"כ מדובר על חסכון ניכר שיכול להיות משני

  
  הערות:

מהווים כלי טיפולי קהילתי בעיקרו. לפיכך יש מקום לפיתוחם אלא  -מרכזי היעוץ אינם תחליף שיקומי
  יש להם מקום גם בהליך השיקום. –במסגרת הקופה. עם זאת 

בעיקר במקרים של מטופל בלתי  -יש מקום להגדיר מסגרת תקציבית למשפחות הזקוקות לטיפול תומך
  שכן טיפול משפחתי במטופל מזוהה נמצא בסל. -מזוהה

  התייחס לעגלי תמיכה רחבים יותר הכוללים גם בתי ספר.בילדים ונוער יש ל
מבנה השירות, הצוות הנדרש,  נקיים דיון לגבי מקורות ודרכי התחשבנות בבתי חולים ולגבי -מנכ"ל
  יבות והיקף הפעילות הנדרש בקהילה.המחו

  חודשים. 3ימונה צוות שיתן מסקנותיו תוך 
  

 האשפוז בשנים הקרובות תכנית חלופית לגבי עתיד מערך -פר' אלי שמיר

  תגבור חלופות על חשבון קיצוץ במספר מיטות האשפוז.  -עיקרה של התכנית
ישנן מספר שיטות לטיפולי יום. כיום בהיקף גדול מתבצעים טיפולי היום בעיקר ביפו וברמת חן, 

  עמדות. 200-סה"כ קיימות כ ובהיקפים קטנים יותר גם במקומות נוספים.
מיטות אשפוז לחלופות אשפוז ( טיפולי  500בתכניתו מציע פר' שמיר רפורמה מדורגת בה יומרו בהדרגה 

תוך שימוש בסגל הפסיכיאטרי הקיים כיום לצרכי אשפוז  -יום) באופן הדרגתי במהלך השנים הקרובות
  לטיפולים במסגרת זו.

  הנימוקים למהלך:

 יעדי אשפוז מלא מושגים בחלופת אשפוז 
 אשפוזים בשנה ניתנים למניעה או לקיצור 20,000וך חלק מת 
 הקטנת העומס בבתיה"ח והגדלת איכות הטיפול למאושפזים 
 .חסכון כלכלי כתוצאה מהנ"ל 
 שיפור רצף הטיפול 
 הפחתת הסטיגמה הוגדלת היענות 
 סיון להעברה אינטנסיבית מאשפוז לקהילה. מציע יבחו"ל הסיבות לכשלון המהלך היה נ

 באופן הדרגתי עם לימוד תוך תנועה. שההעברה תתבצע
  

  הערות:

עות רחב לגבי ההשפעה של טיפולי יום על שיעורי האשפוז. יש המעריכים כי ההשפעה תהיה קיים מגוון ד
  כולל מענה בהוסטלים.  -סיון הקיים עם מערך השיקוםימינימלית לאור הנ

יה. שיעור ימקביל לגידול באוכלוסב 50%-שפוז קוצץ ברפורמה המבנית בכלזכור כי מספר מיטות האיש 
  נפש.  1000-ל  0.4-ועומד על פחות מ OECD-נפש נמוך מאד יחסית ל 1000-מיטות האשפוז בישראל ל

איש. היעד הוא לתקנן באופן מתאים מגורים אלה.  15בוצע אפיון של מגורים שיקומיים לקבוצות של 
 320-קצות לו חלק מתוספת התקציב של הנדרש, ויש לה -פיתוח של מודלים נוספים לטיפול בקהילה

  אסור לזנוח את מצבי החולי הקשים, ומה שהוצג במצגת לא הולך להתרחש.  -מליון. עם זאת
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מיטות לאשפוז מלא ולא לשיקום או מודלים של טיפול בקהילה, ולטענת חלק מהמשתתפים  185נוספו 
להסיט מיטות לבתי חולים יתה להוסיף וזה מהווה פגיעה במטרות הרפורמה. המלצת מבקר המדינה ה

  ילדים) ולא להוסיף מיטות בבתי חולים פסיכיאטרים.כלליים (
בתגובה נאמר כי משמעות המלצת המבקר הינה השקעה של כחצי מיליארד שקל. זהו מהלך שדורש 

סיונות להסיט מיטות מבתי חולים פסיכיאטרים לכלליים בחלק מהמקומות יעשרות שנים. במקביל נ
  תקלו במכשולים, חלקם פוליטיים.נ

 -, יש לזכור כי ההשקעה בקהילה בזכות לחצים של נציגי הארגונים השונים היושבים במנהלתלמרות זאת
  מלש"ח כל שנה. 80מלש"ח וקידום של  400השתנתה בשנים האחרונות ללא הכר עם תוספת של 

אור השנויים שנעשו בשנים עברו, ללא יש לזכור, כי גם בתי החולים לא נמצאים במצב האידיאלי שלהם ל
ולכן לא צריך לנסות לפתח את הקהילה על חשבון המציאות  -היתיקון מתאים לשינויים בגודל האוכלוסי

האשפוזית הבעייתית ממילא. אין ליצור אנטגוניזם בין שתי החלופות הללו שמשלימות זו את זו ואסור 
  שיבואו זו על חשבון זו במציאות הנוכחית.

  ספת הדלה נועדה לסגור פערים משמעותיים שנוצרו בתחומים שונים כגון הפרעות אכילה וכיו"ב.התו
וצריך להמנע  -עשוי למוטט את מהלך הרפורמה כולו -כל מהלך לסחוב את התקציב באופן חד כיווני

  כיוון שזה בהחלט לא משקף את המציאות בתהליך. -מלצבוע את כל תהליך הרפורמה בשחור
  
  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש                                 


