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 כ"ז באייר, התשע"ג
 2013מאי  07 

 25679113ספרנו: מ
 
 

 אל
 משתתפי הפגישה

 
 

 31.4.82סיכום דיון מינהלת הרפורמה מיום 
 
 

 : משתתפים
, גב' ימימה גולדברג, ד"ר גדי לובין, ד"ר איגור ברש, ד"ר וניה ד"ר בעז לב, מר דב פסט פרופ' רוני גמזו,

מר דניאל  גב' אדר שץ, גב' אורלי בוני, גב' רונית דודאי,וולך, מר נעם ויצנר, גב' סיביל סירקיס, 
, פרופ' )ארגון "בזכות"( וולנברג, ד"ר אסתר גרנט ,מר אבי אורן )ארגון "לשמה"(, גב' עידית סרגוסטי

אל )כללית(, מר רועי בן משה )מאוחדת(, ד"ר ליביו סיגלר )מכבי(, מר אורי -משה קוטלר, ד"ר יוסי בר
ר יעל נחמה, ד"ר צחי בן ציון )לאומית(, ד"ר ערד מיר, ד"ר גרסיאלה כרמון, ד"שוחט, פרופ' אלי ש

 , גב' איבון מנסבך, ד"ר דפנה לוינסון.קודש )מאוחדת(, מר גיל רביב )מאוחדת(
 

 :מהלך הדיון

 2013 –פריסת מרפאות ברה"ן  ד"ר גדי לובין:

 הגדרת מרפאות:
  מנויים. 350קטנה עד 
  מנויים. 350-1000בינונית 
  מנויים. 1000גדולים מעל 

 
: פריסה דלה בעכו,נהריה וברמת הגולן. באחריות משרד הבריאות לחזק אזורים אילו  בצפון

 בתכנית הפריסה הבאה.
 

הערות: קיימת שחיקה מנטלית בעוטף  2: כללית פותחת מרפאה גם בפזורה הבדואית. דרום
 כולל בשגרה. -ם ונתיבותבדגש אופקי 2014-עזה . יש להסתכל על עוטף עזה בתכנית ל

שבע יחד עם כללית. יש שאיפה להעביר אותה -אילת: כעת מרפאה מתופעלת ע"י ברה"ן באר
 הקופות האחרות. 3-רכש ל תעשויה להיות בעיי –לכללית. הבעיה 

 
הגעה ראשונה = מינוי. חישובי העברת כספים בוצעו  –: לפי הסכם עם הקופות היקפי פעילות

 מפגשים לילד. 12 -גר ומפגשים למבו 9לפי 
 

 תהליך פתיחת המרפאות מורכב: : ,כלליתאל-בריוסי ד"ר 
 איתור כ"א. .1

התאמת הנכס לתב"א מו"מ עם בעלי הנכס  –איתור נכסים לפתיחת מרפאות  .2
 והתאמתו למרפאה. תהליך שיכול להיות ממושך.
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 כל מחוז קיבל הנחייה להקמת המרפאה. –התהליך מחוזי 

 
 קטינים מבוגרים

. ייתכן ויהי צורך בעיית כ"א ומבנה -רתנצ
 בפיזור לכמה אתרים.

שילוב מרפאות בחוק בריאות ילד  –התחילה 
 2014 -. תיתכן גלישה למצומצמת

 תוך חודש. מו"מ לנכס בריאות הילד טבריה 
*יתכן אותר מקום למרכז בריאות הילד.  ק"ש

שימוש במבנה עירייה או כפר סמוך. תתכן 
 .2014-פאות לגלישה לפתיחת המר

 
 -מעלות

 צריך להעביר מכון פיזיו לשם תעבור המרפאה.
 -גוש שגב

 אותר שטח בשירות פסיכולוגי של המועצה.
 -סכנין

 אם לא תמצא חלופה. 2015-מנסים לאתר נכס. יתכן שם ייתכן שיפתח רק ב
 -כפר סבא/רעננה/הרצליה

 ל מקור חוץ עם צוות משלוותה.שילוב כ"א מבי"ח שלוותה. יאתרו מרפאות ושם יהיה סוג ש
ייבחנו הצרכים לפתיחת  -/קלנסואהטייבה

 2מרפאה נוספת. כיום יש שירותים בכל 
יש צורך במרפאות,  –מרפאות. הערת משה"ב 

 התורים שם ארוכים והשירות לוקה.

 
יש צוות מקומי )כעת פסיכיאטר בלבד(. 

 יעבוד עם פסיכולוגית ועו"ס

 אשדוד
 מאותר מקום

 ה בדואיתפזור
אין אפשרות להקים המרפאה בישובים אלה )כסייפה, לקיה וכו'( כיוון שאין חיבור תחבורתי 

באזור באר שבע ובראשה יעמוד  תבן הישובים. לפיכך כנראה יפעילו את המרפאה הייעודי
קיימת העדפה להגיע לטיפול ברה"ן בבאר שבע ולא  -גם מבחינה תרבותית מטפל בדואי.

 ויבררו איפה העדפות הטיפול. -דיון עם נציגי הפזורה בישובים. יזומן
 –ר"ג גבעתיים 

כנראה לא תפותח מרפאה קלינית שם, כי מנתונים שנאספו אחוזי השימוש של הקטינים  
ולכן לא צפוי ביקוש נוסף. הנתונים נאספו מגהה, תה"ש, מרפאות  4%-מגיעים כבר כעת ל

  ממשלתיות.
 ם חוסר השימוש משני לחוסר היצע. אול -יש תוריםמשרד הבריאות: 

 מבקש לראות נתונים על איזור זה בטרם יוחלט שלא לפתוח מרפאה. פר' גמזו:
  –ירושלים המזרחית 

 –שתי קומות: מבוגרים  –מרפאה גדלה 
פסיכיאטרים  2התחילה לפעול מרפאה עם 

 רפואי.-אליהם יתווספו כ"א פרא

 קושי למצוא כ"א מתאים -קטינים

מהמרפאות. ההנחיה שניתנה לקופות היא קודם כל  70-80%נה בהערכה יפעלו עד סוף ש
 לפתוח מרפאות חדשות.

 
 בעיות נוספות:
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 .2015קושי בגיוס כ"א: פסיכיאטריים, פסיכולוגים, עו"ס עד יולי  .א
קושי בהגדרת "אחות" בתחום בריאות הנפש. לא ברור עבור כמה מטופלים יש צורך  .ב

 ר עבודה של הכללית.בתקן אחות. יצא על כך ניי
 

אנו עורכים מבצע טלפוני לאיתור פסיכיאטרים שלא עובדים במגזר הציבורי. דר' לובין: 
 שיסכימו להשתלב במגזר הציבורי ערב הרפורמה. םהערכה כי יאותרו עשרות פסיכיאטרי

 
 סיכום החלטות שירותי בריאות כללית:

 ך נתונים.גבעתיים על סמ -יש לבחון אי פתיחת מרפאה באזור ר"ג .א

 יש לפתוח מרפאה על אף מרפאה בפרדסיה. -באזור המשולש .ב

 יתקיים דיון עם ראשי רשויות בדואים בדרום לגבי פתיחת מרפאה ייעודית. .ג
 

ראשית מתנצל על כך שלא הבין כי היה צורך להכין ולהביא לדיון מכבי: -דר' ליביו סיגלר
 למנכ"ל תוך שבוע ימים.  נתונים ברמת פירוט מדוקדקת. הנתונים קיימים ויועברו

 
קופ"ח מכבי חתמה סופית מול משרד הבריאות על ההסכם לפתיחת מרפאות. המרפאות 

ויתר הטיפול ייעשה במסגרות של אשפוז יום. כעת  הכשלעצמן יתנו מענה חלקי לאוכלוסיי
נעשית עבודה ברמת המחוזות של איתור מבנים וכ"א. תהליך התכנון נמצא בעיצומו כאשר 

 .2014-ומיעוטן יגלוש ל 2013ה היא שמרבית המרפאות יוקמו עד סוף שנת ההערכ
 

 סיכום החלטות מכבי:
יש להעביר תוך שבוע למנכ"ל משרד הבריאות סטטוס על הקמת המרפאות כולל בעיות 

 מבנים וכ"א.
 

מנכ"ל הקופה אישר את תכנית פריסת המרפאות מיד לאחר יום מאוחדת: -מר גיל רביב
העצמאות. כל מרפאות ברה"נ במאוחדת יהיו בתוך מרפאות קיימות כך שיש צורך בשינוי 
בינוי פנימי. מבחינת הלו"ז כרגע נראה כי עד סוף הרבעון השלישי יפתחו כל המרפאות בקופה 

. כרגע לא נראה קושי בגיוס 2013 -י בלמעט מרפאה באשדוד שתיפתח כד סוף הרבעון הרביע
 כ"א.

 
 נתקלים בבעיות בגיוס כ"א מכמה סיבות:לאומית: -דר' צחי בן ציון

פסיכיאטרים בטענה ששכרם גבוה מדי.  2ממונה על השכר באוצר מנע גיוס של  -
 מנכ"ל: ערב אותי אם צריך.

 קיימת בעיה בגיוס כ"א בפסיכיאטריה של הילד. -

 משמעותית מאז כינון הרפורמה. מחירי הפסיכותרפיה עלו -

 יש בעיה עם גובה שכר האחיות. -
 

סטטוס פריסת מרפאות: החודש תוקם מרפאה ראשונה באשדוד. ביוני תוקם מרפאה 
מרפאות בירושלים. קיימת בעיה בנגישות במרפאה בירושלים ונעשו  2. ביולי יוקמו םביוקנע

ם מרפאה שנדחה כרגע נוכח התנגדות מאמצים לטפל בעניין זה. בבית שמש נעשה ניסיון להקי
 של אנשי המקום. 
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יוקמו כל מרפאות לאומית. וועידות סל שיקום יועברו  2013עד סוף הרבעון השלישי של 
 למרפאות. נבקש את אישור משרד הבריאות לפתיחת מרפאה נוספת בת"א. 

 
 -ע"י הקופות קניית שירותים

ותים של האגודה לבריאות הציבור, לדוגמא במקומות בהן אין פעילות של הקופות אך יש שיר
האם ניתן להרחיב שירותים באמצעות  באום אל פאחם, האם ניתן לרכוש שירותים מהאגודה?

רכש במקומות בהן אין פעילות של הקופות? יש מקום לחשוב ולראות כיצד תראה פריסת 
 דימהולפי זה לפעול ולא בראיה של מס' חודשים ק 2015המרפאות הרצויה ביולי 

 
משרד הבריאות רוכש שירותים ממרפאות האגודה לבריאות הציבור בשלב פרופ' רוני גמזו: 

זה. עם זאת נרצה שבראשית הרפורמה הקופות יקימו ויפעילו את המרפאות בעצמן ורק לאחר 
מערך מרפאות ברה"נ  נאשר. לא גם אז מתוך מדיניות נגד כיוון זה קניית שירותים בחןמכן נ

 ת וקניית שירותים נרחבת.מצומק בקופו
לכן המדיניות שלנו הינה לחייב את הקופות לפתוח מרפאות גם במקומות שלא משתלם להן. 

 -יש שירותי ליבה שחייבים לתת בעין ולא בקניית שירותים. מסיבה זו, בשלב זה גם טלה
מדיסין אינה חלק מהרפורמה. עם זאת, מקבל את ההצעה לבחון את פריסת המרפאות לאור 

 .2015מצב רצוי ביולי 
 

 -פרסום הרפורמה
 

, נפרסם 2013כאשר תיפתח מסה קריטית של מרפאות חדשות, בספטמבר פרופ' רוני גמזו: 
 לציבור. כרגע אין מקום לבלבל את הציבור.

 
 מצ"ב מצגת(.ד"ר גרסיאלה כרמון.) – פערים בשירותי בריאות הנפש בחברה הערבית

 
 עיקרי הפערים:

מגזר יהודי לערבי הנובע מפריסת שירותים. אזורים שלמים בצפון פער טיפולי בין  -
הארץ ודרומה ללא שירותי בריאות נפש כיום. הפער כאמור לא נובע רק מדעות 

 קדומות בחברה הערבית על טיפול נפשי אלא בעיר מפריסת שירותים.

ת אחוזי נכשלים גבוהים בבחינ -קיימת בעיה בכ"א דובר ערבית בתחום בריאות הנפש -
ההסמכה בעל פה בפסיכיאטריה של הילד. נסגרה מחלקה לפסיכולוגיה קלינית לדוברי 

 ערבית בחיפה.

 אין מענה לילדים דוברי ערבית באשפוז ובטיפול אמבוטורי. -
 

 הבעיות וההמלצות יידונו ויקבלו מענה במשרד הבריאות.
 
 
 

 ד"ר נחמן אש: -העברת מידע
העברת המידע סוכם נוהל המהווה מעין פשרה בין בהמשך לדיון במינהלת הרפורמה על נושא 

המעדות השונות. גורמי ברה"נ יעבירו לרופא הראשוני בקופה אבחנה פסיכיאטרית, תרופות 
וטיפולים נוספים. יועבר מינימום נדרש מבלי לחשוף מידע רגיש לא לצורך. המידע יועבר תוך 
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ש מיוזמתו עוד מידע מהפסיכיאטר על יידוע כי מדובר במידע רגיש. כל רופא ראשוני יוכל לדרו
 מצבו הרפואי של המטופל. אפיק העברת המידע המדובר לא ידרוש מהקופות השקעה כספית.

 
בקופ"ח מכבי הבענו התנגדות לסיכום הנ"ל. אנו חושבים שיש מקום  דר' ליביו סיגלר:

ידו. צריך להרחיב את היריעה ולהעביר יותר מידע לרופא הראשוני גם לא באופן יזום על 
 להעביר כל מידע פסיכיאטרי שיש לו השלכות רפואיות אחרות. 

 
יש מקום לחדד מה נעשה עם ההבחנה המתקבלת אצל הרופא הראשוני. גב' עידית סרגוסטי: 

 חשוב שהמידע והאבחנות לא יופיעו בכל טופס.
 

 שר פתיחות.לא ניתן למדר כל מידע. אם רוצים להתקדם ברפורמה צריך לאפדר' צחי בן ציון: 
 

כאמור, הנוסחה המוצעת היא פיתרון ביניים בין העמדות השונות. עם הזמן משרד הבריאות: 
 נלמד ונשפר מה שנדרש.

 
 סיכום מנכ"ל:

שרת הבריאות החדשה תומכת ברפורמה ומצפה בקופות החולים לספק שירותי איכותי. 
 יתכן שהיא תגיע לשאת את דבריה במינהלת הבאה.

 
באה: גב' רונית דודאי תציג כיצד מערכת שיקום נכי נפש תתמודד עם הגידול עוד במינהלת ה

ופיזור המרפאות. נציג את השינוי וההכוונה באשפוז ובמרפאות החוץ של בתי החולים. מה 
יקרה בבתי החולים נוכח יותר מגעים עם מטופלים? נחדד איך ייעשה שחרור בין בית חולים 

 למרפאה של הקופה.
 ת פיזור מיטות פסיכיאטריות בבתי החולים הפסיכיאטריים והכלליים.תוצג גם תכני

 
 
 

 מו: ד"ר וניה וולך ומר נעם ויצנררש                                                                                             
 
 
 
 


