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 ד"התשע, בחשון ד"כ
  2013 אוקטובר 28 
  60484913ספרנו: מ

  
  
  אל

  משתתפי הפגישה
  
  

 27.10.13סיכום דיון מנהלת רפורמה מיום 
  
  

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

סנדר גרינשפון, מר אבי אורן (ארגון "לשמה"), גב' עידית סרגוסטי , ד"ר אלכרוטנברגבוצר, מר דניאל 
(ארגון "בזכות"), גב' אילנית אופיר (מכבי), פרופ' חנן מוניץ, מר יואב קריים, פרופ' משה קוטלר, ד"ר יוסי 

ן, ד"ר יעל נחמה, ד"ר שוש ארבל, מר יונתן גריאל (כללית), ד"ר ליביו סיגלר (מכבי), פרופ' אלי שמיר, -בר
 נון, גב' ימימה גולדברג,-גב' אורלי בוני, פרופ' אבי בלייך, פרופ' יובל מלמד, ד"ר ערד קודש, ד"ר יוכי בן

  שיף, גב' מלכה פרגר, גב' חיה ישראל, גב' ענת שליו.-פרופ' רחל לוי

  
  :מהלך הדיון

  עדכון סטטוס פתיחת מרפאות ע"י קופות החולים  .א

 10של  2014-. זליגה ל2013יופעלו עד סוף  17ו אחרת. מרפאות פועלות ברמה כזו א 12 – כללית
  מרפאות.

  נותרות יופעלו עד סוף השנה. 3מרפאות.  13מפעילה מזה שבוע וחצי  – מכבי
  יופעלו עד תום השנה. 22מרפאות פועלות,  23 – מאוחדת ולאומית

  
  פירוט במצגת המצ"ב

  אמורות לעמוד בסטנדרט זה. הוגדרו דרישות סף לאיוש צוות בכל מרפאה. המרפאות שנפתחו
  יום. 45ימונה צוות מבקר שיבדוק את האיוש והתפעול במרפאות שנפתחו וימסור דו"ח בתוך 

זאת לפי אזורים.  2013מול  2012 -ב מגעים לכל קופההמספר  במקביל נמנה גם צוות מעקב שיציג את
המידע יימסר  .תיותמעבר לפתיחת התש -בפועל הגדלת השירותאת השתקפות לבדוק גם  על מנת

   ברמה רבעונית למנהלת.
יונתן ודניאל יציגו סטטוס תקציבי של תכנית מול ביצוע בהיבט הכלכלי של הקמת המרפאות 

  והמנויים.

  . 2014-ל זלג , שיישומה2013מדובר בתכנית ש יש לשים לב,

  הקופות.מעם כל אחת  2014אמצע דצמבר ותסגר עד  2013 תתחיל להבנות בספטמבר 2014תכנית 

ברכש שירותים מצד ג' (לא שירותי מדינה ולא שירותי  מעוניינים בשלב זה, איננו -משרד הבריאות
  האם הדבר סביר?השאלה קו"ח). 
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דיון: מיקור חוץ נעשה במקומות בהם היה קושי לפתוח שירות, וצפוי שיהיה קושי דומה גם לקופות 
רובם מיזמים משותפים ולעיתים לא  –יוניים יחודיים במגזר החרדי והערבי קיימים שירותים חהחולים. 

עם זאת, קיימת בעיה בבקרה מקצועית  או דווקא צריך להרחיבם.ם תניתן לומר האם כדאי לבטל או
  וכספית.

  

קבוצות מוחלשות יסבלו כמדיניות מפעילות מקצועית ברמה נמוכה יותר לא יתכן שחשוב להדגיש, כי 
  משרד הבריאות כרגולטור חייב לחייב את הקופות לפתוח שם שירות. לכן בקרה. בשל היעדר אפשרות 

השאלה מה עושים בתקופות הביניים  –הבעייתיות היא שכעת יש הדרגתיות בפרישה  משרד הבריאות:
  בעוד שהקופות לא ערוכות לפתוח מרפאות. בה הגופים רוצים הגדלת מנויים

ותים במקום בו אין שירותים טובים. לכן במקום אסטרטגית קו"ח היא לפתוח שיר קופת חולים כללית:
   ולאפשר לנו לרכוש מהם שירותים., בו יש שירותים טובים חייבים לאפשר להם להמשיך לתפקד

  יש מקום לאפשר כבר כעת מיקור חוץ/שת"פ.: מכבי 
  

  .  2015-לרכש שירותים בן ולהעבירכדאי לטפח  לגבי תכנית עתידית, מרפאות עצמאיות טובות

  .2014-לשלב את המרפאות הממשלתיות ביש 
  

  מצב כ"א  .ב
  גרים.ובמב ביקוש להתמחותחסר , ולעומתם כמות הפסיכיאטרים יורדת. חסרים תקנים בילדים ונוער 

קיים חסר גם בפסיכולוגים התפתחותיים וקליניים המתמחים בילדים ונוער. פסיכולוגים קליניים 
  למבוגרים לא חסרים.

פרופ' אפק וד"ר חורב יכינו סטטוס וש להתמחות בפסיכיאטריה אינו ברור דיו. משבר הביק – פרופ' גמזו
  מצב המתמחים בפסיכיאטריה + השלכות.

  
  ( מצ"ב מצגת) ד"ר יוכי בן נון -הצגת תחומי הפסיכולוגיה והשתלבותם ברפורמת בריאות הנפש

  
  תחומי פסיכולוגיה 4קיימים 

  עיקר העוסקים בברה"ן בתי"ח ומרפאות.  –קלינית 
  מכוני התפתחות הילד.0-9גילאים  –התפתחותית . 
  נפגעים בתחום ברה"ן.מטופלים גם באוכלוסייה  –שיקומית 
  במצוקות הנובעות ממצבי חולי. ולטיפ –רפואית 
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במערכת הפסיכולוגים  ת כללאגד א היא עמדת ארגון הפ"י לכן  .ףרופ –כיום הקשר בין בריאות גוף ונפש 
  הבריאות לגוף אחד במערך ברה"ן והרפואה הכללית, ולהשיג אינטגרציה ורצף טיפולים.

כוללת שת"פ בין המקצועות השונים לרבות הפסיכולוגים על ואינטגרטיבית צריכה להיות ברה"ן  תמרפא
ור לרפואה הראשונית תחומיהם השונים. הצלחת הרפורמה תלויה באינטגרציה ובתפיסת העולם של חיב

  ולא השניונית. כיום הפסיכולוגים השיקומיים וההתפתחותיים משולבים בעיקר במרפאות בתיה"ח.

  להדגיש את החשיבות והתרומה גם למקצועות הנוספים. זאת למרות חפיפה בין מקצועות ההתמחות. יש 

  שימוש מושכל במשותף בלי לבטל את הייחודי.יש לבצע כ"כ 
  

  ( מצ"ב מצגת)גב' מלכה פרגר  -ברפורמה הסוציאלית הצגת העבודה 
  

  עו"ס. 2000
  . עובדים בתחום הקשור בבריאות הנפש במערכת הבריאות מכלל העו"ס 35%

כמות קטנה.  -בכללית. במכבי ובלאומית  מרביתם מועסקיםמרבית עו"ס עובדים בחלקיות משרה. 
  במאוחדת רכש שירותים חיצוני.

  
טיפול מנוהל כאשר הלקוח והמטופל במרכז הטיפול והעו"ס מתאם, מגשר עם כוללני.  –טיפול עו"ס 

זכויות, הבטחת רצף מיצוי מיידעים לגבי  -מול המטופלפסיכוסוציאליים.  תנאיםהצוות ומיידע לגבי 
  הטיפול, תנאים להחלמה והנגשת זכויות.

  העו"ס מפתח מענה לאוכלוסיות מיוחדות, הסובלות גם מהפרעות נפשיות.
  

  יבות עו"ס בברה"ן: חוויה הוליסטית, טיפול במשבר, עבודה עם משפחות.חש
  

   –המלצות 
  "ס בברה"ן גם באשפוז וגם בקהילה.שילוב עו

  
הדרכה  –עו"סים. במרפאות קטנות  6מדריך עו"ס מומחה בברה"ן במרפאות גדולות מעל  –הדרכה  .1

 באחריות מחוז.
 גיוס: -עו"ס  200חוסר  .2

 ניהול וכיו"ב. לשפר תנאי העסקה. שכר,  .א
 הרחבת ריכוזי נושא.  .ב
 תמריץ לביקורי בית.  .ג

 המשך פרויקטים ייחודיים קיימים. .3
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  משימות:
      מועד  אחראי  משימה

מינוי צוות בקרה 
למספר 

/ מבנה הטיפולים
  ותפעול מרפאות

 2012 -( השוואתי
  )2013מול 

  .מיידי  ד"ר וולך
דיווח ראשון 

של בפגישה הבאה 
  המינהלת.

בצוות: גב' סיביל 
סירקיס, גב' 
עידית סרגוסטי, 
פר' יובל מלמד, 

  ד"ר יוסי בראל.

  מנויים ישלחו

 -סטטוס תקציבי
תכנית מול 
ביצוע.: פיתוח 
מרפאות, ממוצע 

  מגעים

(יאיר  יונתן, דניאל
  אסרף)

לישיבת הרפורמה 
  הקרובה

    

סטטוס מצב 
המתמחים 

  בפסיכיאטריה

ישיבה עם המנכ"ל   פר' אפק, ד"ר חורב
  עוד שבועיים

    

פרישת מרפאות 
2014  

נציגי ישיבה עם     מיידי  ד"ר גדי לובין
  הקופות

  
  

  - בה הבאהינושאים ליש
  

 ענת שליו. –ל "מית .1
 מר יאיר אסרף –תקציב  .2
 הצגת תמונת מצב נוכחית וצפי. –צפי כ"א  .3
 ענת זוהר–מדדי איכות לרפורמה  .4
  בקרת מרפאות שנפתחו. .5

  
  

  ד"ר וניה וולך :מהרש                               
  
  
  
  
  
  

  פרופ' ארנון אפק, ראש מינהל הרפואההעתק: 
  ד"ר טוביה חורב, סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי  
  מר יאיר אסרף, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור  
  ותגב' ענת עקה זוהר, מנהלת המח' לחקר שירותי רפואה, סגנית מנהלת האגף להבטחת איכ  
  גב' סמדר סלמן, לשכת מנכ"ל  


