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 21/9/14ישיבת מינהלת הרפורמה 
 
 

לוי, פרופ' יובל מלמד, ד"ר אודי ססר, גב' ימימה גולדברג, -: פרופ' ארנון אפק, ד"ר טל ברגמןמשתתפים
ד עזרא, מר דניאל רוטנברג, גב' חיה ישראל, גב' אורלי בוני, גב' דפנה לוינסון, גב' נאוה זיגל כהן, ד"ר ור

גב' סיביל סירקיס, גב' רונית דודאי, מר אמציה גינת, גב' אורית בוצר, פרופ' אבי בלייך, ד"ר יעל נחמה, 
מר אביגדור מזרחי, פרופ' אלכס גרינשפון, פרופ' אילנה קרמר, גב' פני ברבלק, מר אורי שוחט, גב' לאה 

ד"ר אבי אורן, גב' עדית סרגוסטי, ד"ר צחי בן ר יואב קריים, ד"ר שוש ארבל, בוצר, גב' רוני בן צור, מ
 ציון.

 גולדמן, גב' גילה שחר, גב' רגדה חכים, גב' גלית לוי. , גב' דורית: מר אבו חוסיין חאלדמוזמנים
 

 סיעוד פסיכיאטרי
ריה בכלל, ' גלית לוי, יו"ר עמותת הסיעוד הפסיכיאטרי הציגה את תפקיד האחות בפסיכיאטגב

 ובמרפאות בפרט; בריכוז טיפול, סיוע בהליך השיקומי מעקב טיפולי, טיפול במרכיבי סיכון ודחיפות.
 העלתה את השאלה לגבי התקינה הנדרשת. –אחות ראשית  –מאוחדת  –גב' דורית גולדמן 

 אין פרוטוקול מגובש לפעילות הסיעוד במרפאה. –מכבי  – אבו חוסיין מר חאלד
 הציג את מודל המרפאה ביוקנעם. –ציון  ד"ר צחי בן

 פרופ' בלייך: חשוב שכל הפרופסיות יציגו את יכולתן בהיבטים השונים.
לקופות לקבוע את התמהיל הרצוי מבחינתם, לקבוע באופן עצמאי לפי נהלי הקופה ללא  קורא –מנכ"ל 

 הכתבה מרכזית. יש מקום לדון במודל הבריטי.
 להציג במינהלת הבאה. –מהו מודל פעילות המרפאה? 

 
 לפעולה

 אחריות ביצוע דרכי פעולה נושא
 פרופ' יובל מלמד הצגה במינהלת –הקופות  מודל הפעלת המרפאה

 גב' נאוה זיגל לדיון במשרד עם ד"ר שוש ריב"א אחות מומחית בפסיכיאטריה
קביעת הנחיות בנושא תפקיד 

 רופא המשפחה ברפורמה
 ד"ר טל ברגמן לוי הוצאת חוזר

מועצה לאומית,  –מפגש במשרד בין נציגי האגף  מפגש עם רופאי המשפחה
 –איגוד פסיכיאטרי, איגוד רופאי המשפחה 

מועצה לבריאות  –רופאי המשפחה של הקופות 
 הקהילה ונציגי הקופות

 ד"ר טל ברגמן לוי
 פרופ' יובל מלמד

 
 העברת מידע לקופות

  –לוי ראש האגף, הציגה את נושא העברת המידע -ד"ר טל ברגמן
, יוכנו סיכומי 1.8.11 -לגבי המטופלים שממשיכים בטיפול גם ב 1.1.11 -העברת מידע לגבי מטופלי המרפאות ב

 טיפול קצרים, שיועברו באופן מוגן.
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 באותו מועד יועבר מידע על חולים ממושכים שם, ת.ז. ואבחנה.
 

 .1.2.18 -אקוטיים ב לגבי חולים
 העברת המידע הכרחית לצורך המשך הטיפול עם תחילת הרפורמה. –המנכ"ל 

שלא ייפול איש בין  –חשוב להדגיש את חובת הזהירות מול הקופות מאידך יש את סוגית הבטיחות 
 הכיסאות עם שמירה על זכויות הפרט.
 יש לשקול הודעה לציבור באופן כללי.

 יא מידע, מנשר, במרפאות.להוצ –מר יואב קריים 
 

 לפעולה

 אחריות ביצוע דרכי פעולה נושא
 ד"ר טל ברגמן לוי הכנת טופס בסיסי והעברה לכל מרפאה מתן מידע למטופלים במרפאה

 פרופ' יובל מלמד
 קמפיין תקשורתי? מתן מידע לציבור

-ייעוץ עם מר יאיר עמיקם ועינב שימרון
 גרינבוים

 שיתוף קול הבריאות?

 ברגמן לוי ד"ר טל
 פרופ' יובל מלמד

מפגש עם מנהלי מרפאות 
 ממשלתיות

 ד"ר טל ברגמן לוי 2.11.12 -נקבע מפגש ל
 

בפורום מנהלי בתי חולים פסיכיאטרים ו/או  מפגש עם מנהלי בתי החולים
 11.11במשרד הראשי.נקבע מפגש ל 

 ד"ר טל ברגמן לוי
 פרופ' יובל מלמד

 
 

 כללי התחשבנות מול הקופות
 לאה בוצר תארה את עבודת הועדה המשותפת של נציגי המשרד, בתי החולים וקופות החולים. גב'

 פעילות הועדה הסתיימה, וכיום בשלבי גיבוש חוזר בנושא.
 

 לפעולה

הצגת עבודת הועדה ועיקרי 
 ההחלטות

 גב' שלומית קופת במינהלת הרפורמה
 גב' לאה בוצר

 
 

 ישיבת המינהלת הבאה תוקדש ל:
 .2.30,יום א' בשעה  23.11.14שירותי בריאות כללית בתאריך  –לות המרפאה מודל פעי

 
 
 

 רשם: פרופ' יובל מלמד                               
 
 


