


 12טיפולי שיניים עד גיל
 2013סיום עבודת ועדת הסל לשנת
בדיקות גנטיות וחיסונים לצד , הכללה בסל של  בדיקות סקר

תרופות מהשורה הראשונה בעולם
 2010השלמת הסכם בריאות אוצר  

הגנה על תקציב המשרד והמערכת
הסכם תלת שנתי חדש
רפואת שיניים לקשישים



14  מכשיריMRI ניהול  , לצד הפרישה: חדשים ברחבי הארץ
הטכנולוגיות באופן אחראי

6 אתגר בקרת , אתגר הניצול, אתגר ההקמה: מאיצים קווים
האיכות

2  מכשיריPET‐CT
בפריפרייהמקצועיות ' תוספת יח

הטכנולוגיות יצוב
מקצועיות' תוספת יח
פתיחת מחלקות מקצועיות



 2015העברת האחריות לקופות בחודש יולי
 מיליון  320תוספת תקציב של₪
 חתימה על שלושת ההסכמים-מרפאתייםהרחבת שירותים
 30(פתיחת מיטות אשפוז חדשות(

תוספת מיטות
 מגורים טיפולייםהמדיניות של שנוי
הקופותמרפאות  ישום
 התחשבנות, מידע(ההכנות לרפורמה  ,

)שיקום



 כולל תוספת התקנים הנדרשת 2012 -מיטות ב 190פתיחה של
 1000-מתוך ה 400השלמת פתיחה של מעל
2014-והקדמה מ 2013-המשך פתיחה של מיטות ב
 וישומובקרה קפדנית על כל מיטה וכל תקן שניתן
70-עיכוב פתיחה של כ, מימון מיטות היולדות והפגים: אי הצלחה  

מיטות

מיטות כלליות 500-תוספת של כ
 גריאטריה חריפה 300תוספת של
 נ"ברה 300תוספת של



תקני רופאים 500-תוספת של למעלה מ
 רים'הסטאזגידול במספר
750-הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה לכ
שיפור תהליכי הרישוי לרופאים

ישראלים מתחילים 850-הגעה לכ
בחינה ארצית
תכנון התמחויות



750-הכפלת ההכשרה בלימודי דיפלומה לכ
2,600-גידול דרמטי במספר הלומדים לכ
הרחבת ההכשרה בפריפריה
טיפול  , השלמת הגדרת אחות מומחית בגריאטריה

וסכרת פליאטיביתרפואה , בפצע

המשך הגידול בלימודי הדיפלומה
א"ת, אריאל, אשקלון: תוספת אקדמיה
אחות מומחית, חוק האחות



מכרז קודים חדש והגדלת המחיר
המשך קידום הרפורמה בביטוח הסיעודי
רציפות בביטוח הסיעודי במעבר בין קופות החולים
 שטסמןפעילות ליישום דוח ועדת

תוספת מיטות
ג ראשון"פתרון בעיית מר
קידום אחיות ורופאים



הסכמה על מבנה תאגידי במכבי ומאוחדת ותחילת מהלך בכללית
החלטה על שינוי מדד יוקר הבריאות
 תמיכההסכמי ייצוב ומבחני
הביטוחים המשלימים יצוב

מקדם דמו, הסדרת מדד יוקר הבריאות'
הסכם תלת שנתי
השלמת מבנה תאגידי
 נ"השבבחינת



החלת פיקוח על תרופות מרשם לא רשומות
הפחתת השתתפויות עצמיות במכשירי שיקום וניידות
"רבעון צף"
הורדת מחירי התרופות
  הפחתת השתתפות עצמית עבור תרופות אתיות בהיכנס תרופה

גנרית
הפחתת השתתפות עבור ציוד מתכלה בשבן
תקרה לתשלום על מזון תרופתי

 לטובת הנושא ש"מ 30תוספת של
 ים"בשבנטיפול במתכלים
 פ"צרהשתתפות עצמית של



 שומרון, מצפה רמון, ערד, דימונה(פתיחת מרכזים לרפואה דחופה
 הגדלת השקעה של קופות החולים בפריפריה באמצעות מבחני

התמיכה
 שיקום בנהרייה, שני מאיצים בצפון, בנהרייה נוירוכירמחלקה  ,

בפריפרייהמקצועיות ' יח 16, סורוקה, ברזילי, עפולה
מענקים, תקנים, יותר מיטות

מקצועיות' יח 20-כ
תמיכה והקמת המערכים



הגשת דוח הועדה לביטוח בריאות לחסרי מעמד תושב
פרסום נהלי המשרד-הרגעת המשבר באיכילוב
א"פתיחת מרפאה של משרד הבריאות לחסרי מעמד תושב בת

  המשך חיזוק הרפואה הציבורית לחסרי
המעמד

 האוכלוסיהמחקרים וסיקור בריאות
הסדר מימוני



 כולל אפשרות להשוואה בין  –פרסום דוח מדדי האיכות בקהילה
קופות החולים

 איכותמדדי  -תקנות ביטוח בריאות ממלכתי אישור
 פ התקנות"ע" מועצת האיכות"הקמת
סקרי עומק למדדי תוצא בניתוחי מעי ושבר צוואר הירך
הנעת התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי החולים
אקרדיטציה בכל בתי החולים בישראל
 המתנהעל זמני חוזרים על דיווח



דוח ה-OECD על איכות מערכת הבריאות בישראל
 זיהוי תהליכים בני סיכון ביחידות  (איכות תהליכי  50פרויקט

בריאות  : הצפוי המשרד והגדרת ניהול התהליך למניעת הסיכון
רוקחות ואמר, בריאות הנפש, הציבור

מנחה ומפרסם, גוף מוביל
דיווח ופרסום מדדי האיכות בבתי החולים, מדידה
דיווח ופרסום זמני המתנה, מדידה



2011-המשך פעילות היחידה שהוקמה ב
 היחידה לבטיחות הטיפול בבתי חולים  חוזר מחייב להקמת
  משמעותית מעורבות המערך בפעילות לקידום  הורחבה

בימים אלו מתרחבות המסגרות-החוליםהבטיחות בבתי 
 במידע על אירועים וכמעט אירועיםלשיתוף שיתוף פעולה הושג  ,

,  שלוש ועדות בקרה ואיכות(במערכת לצורך למידה רוחבית 
)הוצאת נייר עמדה תדיר

פרויקט מחוז צפון עם ענבל-תחילת ניהול הבטיחות בלשכות

ח הממשלתיים"היחידות בבתיה יצוב
המשך הנחיית המערכת



הקמת אגף שירות במנהל איכות ושרות
כנס שנתי להובלת הסכמה בין כל האגונים במערכת
חוזר סטנדרט איכות השירות במערכת הבריאות
  פיתוח שאלון שביעות רצון מאושפזים לבתי חולים
 וסדנאות לשיפור השירות" 3שאל אותי "פרויקט
 המשרדאמנת השירות של

הקמת האגף
סקר השירות בבתי החולים
המשך הוצאת סטנדרטים



תנופה במחשוב של מערכות במשרד :BI ,אמר, רוקחות, מזון  ,
.נמר, סביבה, מחשבה בריאה

  חוזר סטנדרט המחשוב בקהילה שנוסף על חוזר הסטנדרט בבתי
החולים

הסכמה על בניית הקטלוגים בתרופות ובבדיקות מעבדה
שיתוף מידע רפואי לאומי
מעבר לשפת סימול חדשה
חוזר הסדרת רישום המחלות
תקנות דיווח על מחלות כרוניות
 הקיברנטיקביעת הסטנדרטים להתמודדות עם האיום
 כמכון מחקר מ"במלבהכרה



סיום תהליך שילוב היחידות
פניות בחודש 30,000-יותר מ
 במוקד פיתרוןאחוז גדול של מתן
שניות 30מהשיחות נענות תוך  80%-כ
 מנוחה בכבוד(מענה מרכזי במקרים מיוחדים(

הכנסה של כל הלשכות
ד"מרב
מוקד התרגום לנגישות לשונית



מתן קדימות בהשתלות לחותמים על כרטיס אדי
כלייהשימור , הסדרת תרומת כליה מלב לא פועם
בקרה מושלמת על פעילות הועדות
המשך מבצע קרנית
מבצע הבחירות

מיליון חותמים
הסדרת בנקי רקמת העצם



כנס משותף עם ה-OECD 100-בנושא מימון מערכות בריאות ו  
שנה לרפואה הציבורית בישראל

נשיאות ישראל של רשת הבריאות של אזור מזרח אירופה
חיזוק הקשר עם סין
 משרד הבריאות בפעילות-OECD :שירות בבתי חולים, איכות  ,

מדדים, אלכוהול, ITמערכות , כרוניות' היבטים כלכליים של מח



 אורח חיים פעיל ובריא כולל תוספת שבע רשויות   פרוייקטהמשך
ערביות

 ובדרום למשרדהחזרת שירותי בריאות התלמיד באשקלון
מדידה ושיווק חברתי של אורח חיים פעיל ובריא
צווי הגבלת העישון
קריאה ראשונה חוק פרסום מוצרי טבק
הגבלת השיווק והפרסום של אלכוהול
חוק איסור מזון לא בריא בבתי הספר
תקנות איכות מי השתייה
העברת בדיקות האיידס לקופות



21 חוזרי פיקוח על   14, חוזרי מינהל רפואה 41, ל"חוזרי מנכ
חוזרי שירותי בריאות הציבור 28, חוזרי מינהל סיעוד 3, הקופות

חוזרי מנהל  47-ול "חוזרי מנכ 49היו  2009-ב: לשם דוגמה
רפואה

נהלי עבודה בבתי חולים פרטיים
 לביצוע ניתוחים והרדמות במרפאות כירורגיות בקהילהכללים
 בריאטרייםקווים מנחים לביצוע ניתוחים
 בבתי חולים מרפאתיתזימון תור לפעילות
בקרה ומניעת זיהומים במוסדות רפואיים
רצף טיפולי למבוטחי קופות החולים
לידות בית
מרכזי כוויות
הנחיות להפעלת חדרי לידה



תקנות תרומת ביציות
 והפרסום של משקאות אלכוהוליים השייוקחוק ההגבלה על
חוק ההגבלה על פרסום ושיווק של מוצר טבק
חוק הציוד הרפואי
תקנות בנק טבורי
תקנות מידע ואיכות
כרוניות' תקנות מח



 לתכנון אסטרטגי וכלכלי מינהלהקמת
 איכות ושירות מינהלהקמת
 מחשוב ומידע מינהלהקמת
הקמת האגף לאכיפה ופיקוח
הקמת מחלקה לאוטיזם
הקמת מחלקה לקנביס רפואי
שינויים מבניים במנהל רפואה
שינויים מבניים במנהל טכנולוגיות ורוקחות



 לחיים בריאות יותר–מיתוג המשרד!
 עמודFacebook
קמפיין הנציבות
קמפיין קול הבריאות



 לים"התממכרז
 לים"לתמכללי פרסום
הגמשת היבוא המקביל בתמרוקים
תקנות יחוס סגולות רפואיות



 האלטרוקסיןיישום מסקנות בעקבות אירוע
שתלי הסיליקון :PIP
משבר הרקמות במכון לרפואה משפטית
נווה יעקב) המוסד(ח "סגירת ביה



עמודי האש
חיזוק  

הרפואה 
הציבורית

צמצום  
אי 

השוויון

תכנון  
משאבי  
מערכת 
הבריאות

קידום  
בריאות  
הציבור

קידום  
איכות 
ושירות

הבריאות  
המתוקשבת

חיזוק 
המעמד  
הרגולטור

י

הפרדת  
הכובעים




