הרפורמה בבריאות הנפש :מסמך רקע לתכנון הערכתה
נורית ניראל ,נועה אקר ,ברוך רוזן ,שולי ברמלי-גרינברג ,רויטל גרוס

 .1רקע
החוק לטיפול בחולי נפש ) (1955קובע כי המדינה היא האמונה על הספקת שירותי בריאות הנפש
בישראל .ואכ ,רוב הספקת שירותי בריאות הנפש נעשתה עד היו באחריות משרד הבריאות )על מבנה
מערכת שירותי בריאות הנפש ראו בנספח א'(.
בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי פורסמו מסקנות ועדת נתניהו ודוח מבקר המדינה מס' ,41
אשר ייחדו פרקי לשירותי בריאות הנפש .מסמכי אלה קראו להכללת בריאות הנפש בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,להעברת האחריות הביטוחית ממשרד הבריאות לקופות החולי ,להפסקת הספקת
השירותי עלידי משרד הבריאות והתמקדותו בגיבוש מדיניות ורגולציה ,פיתוח הנהלות אזוריות
לשירותי בריאות הנפש ,מעבר חולי לקהילה ושירותי שיקו )מרק ,קפל וגרינשפו.(2006 ,
בחוק ביטוח בריאות שהוחל בשנת ) 1995בעקבות המלצות ועדת נתניהו( ,נקבע כי האחריות על
הספקת שירותי בריאות הנפש תעבור תו שלוש שני מ המדינה לקופות החולי 1.בהתא לכ נעשו
הכנות בקופות החולי ובמשרד הבריאות לקראת רפורמה בשירותי בריאות הנפש ,וא נקבעו מספר
פעמי תאריכי יעד לביצועה .אול ,ניסיונות אלו נכשלו ,ובמש  12השני שחלפו ממועד חקיקת חוק
ביטוח בריאות ממלכתי הרפורמה לא התבצעה ,והאחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש לא
הועברה מהמדינה לקופות החולי .יתרה מכ ,בחוק ההסדרי של שנת  1997בוטלה החובה שנקבעה
בחוק בריאות ממלכתי להעביר את השירותי שנכללו בתוספת השלישית לתוספת השנייה .בהמש
לכ ,קופות החולי התנערו ממימו מיטות האשפוז הפסיכיאטריות בבתי החולי הכלליי וממימו
הטיפולי במרפאות החו בבתי החולי הכלליי .וכ ,מדינת ישראל נטלה על עצמה את האחריות
למימו שירותי אלה )חבר ואחרי .(2005 ,אחת המשמעויות הקשות של איהעברת שירותי בריאות
הנפש לתוספת השנייה הייתה איהחלה של מנגנוני העדכו של התוספת השנייה על שירותי בריאות
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למעשה ,בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי נכללו שירותי אבחו ,ייעו וטיפול פסיכיאטרימרפאתי
)סעי /1ב( ושירותי אבחו ,ייעו וטיפול פסיכולוגי )סעי /22ד( .אול ,בשל כפילות ע השירותי באחריות
משרד הבריאות שנכללו בתוספת השלישית לחוק ,החליטו חלק מקופות החולי כי אי ה רואות שירותי אלה
ככלולי תחת אחריות החוקית .זאת ,א שבפועל ה סיפקו חלק מ השירותי.
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הנפש ,שהתבטאה בשחיקה ריאלית חריפה בתקציב שירותי בריאות הנפש ובפגיעה בהיצע השירותי
2
לחולי )חבר ואחרי.(2005 ,
נוכח הקשיי בהעברת האחריות למת שירותי בריאות הנפש לקופות החולי ,העדיפו ראשי המערכת
להמשי לקד רפורמה מבנית בשירותי בריאות הנפש ,שעיקרה צמצו מספר המאושפזי ומיטות
האשפוז והוצאת מטופלי לחיי בקהילה .בצד רפורמה זו ,קוד תחו שיקו חולי הנפש בקהילה,
עלידי חקיקת "חוק שיקו נכי נפש בקהילה" ויישומו ב .2001כל זאת ,מתו תפיסה שיצירת תנאי
לקליטת נכי הנפש בקהילה מהווה תנאי הכרחי לקידו הרכיב הביטוחי ברפורמה שעיקרו העברת
האחריות לבריאות הנפש לידי קופות החולי )אביר ,גיא וסייקס.(2006 ,
בסו שנות התשעי הייתה תחושה שמערכת בריאות הנפש עומדת בפני משבר ,ה בשל גידול במספר
החולי וה בשל צמצו במער האשפוז ללא פיתוח מספק של שירותי קהילתיי .המועצה
הלאומית לבריאות הנפש שהוקמה באותה עת לער ,לקחה על עצמה לבחו בשנית את המלצות ועדת
נתניהו .לש כ ,היא הקימה ועדת היגוי )בראשות פרופ' משה קוטלר( שדנה בנושא והגישה להנהלת
משרד הבריאות את המלצותיה ,אשר חזרו למעשה על עיקרי המלצות ועדת נתניהו .נוס על ועדה זו
קמו שתי ועדות בראשות פרופ' מרדכי שני שתפקיד היה להערי ולבחו את היעדי לרפורמה ולגבש
את התפיסה והדר ליישו העברת האחריות הביטוחית לחולי הנפש מהמדינה לקופות החולי )חבר
ואחרי .(2005 ,על א שהוחל ביישו הרכיב המבני והרכיב השיקומי ,נותרה מחלוקת סביב הרכיב
הביטוחי .בינואר  2003התקבלה החלטת ממשלה )מס'  (2905כי יש להשלי את הרפורמה הביטוחית
תו שישה חודשי .ההחלטה לא יושמה בעיקר בשל היעדר הסכמה בי הגורמי השוני המעורבי
לגבי עלות ההעברה ומנגנו ההעברה .עיכוב נוס נגר כתוצאה מאיהסכמה בי משרד הבריאות
למשרד האוצר בנוגע לסגירת בית החולי אברבאנל .ביוני  2005עתרו אישי ציבור ושלושה ארגוני
המייצגי את צרכני שירותי בריאות הנפש נגד משרדי הבריאות והאוצר ומדינת ישראל בגי אייישו
הרפורמה בבריאות הנפש )בג"צ " 5777/05בזכות" נ' שר הבריאות( .בספטמבר  2006נחת הסכ
הרפורמה בי משרד הבריאות למשרד האוצר ,אשר אושר בהחלטת ממשלה מס'  568מיו ה4
באוקטובר ) 2006להל ההסכ( .הצעת החוק הממשלתית לרפורמה בבריאות הנפש עברה בקריאה
ראשונה ב 25ביולי  .2007כיו ,מדובר על השקת הרפורמה המלאה בינואר  .2009הדעה הרווחת
במערכת כי הפע ,שלא כבעבר ,המחלוקות קטנות יותר וניתנות לגישור ,ועל כ יש סיכוי שהרפורמה
תיוש ,ג א יש הערכות שונות לגבי מועד החלתה.
 .2מטרות הרפורמה בבריאות הנפש
הרפורמה בבריאות הנפש נועדה להשיג שורה של מטרות הנגזרות מיעדי טיפוליי וכלכליי במטרה
לשפר את תפקוד מערכת השירותי:
 .1שילוב הטיפול בגו ובנפש ויצירת רצ טיפולי.
 .2שיפור איכות הטיפול עלידי צמצו האשפוז והרחבת חלופות טיפוליות בקהילה.
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חוק ההסדרי לשנת  1997קבע כי תקציב התוספת השלישית ייגזר כל שנה מתקציב המדינה ,לפי היכולת
הכלכלית של המדינה בכל שנה.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

הסרת הסטיגמה מהמטופלי עלידי שירותי בריאות הנפש.
הגדלת זמינות השירותי ונגישות )פריסה רחבה וצודקת והגדלת היצע הטיפולי לטווח רחב
יותר של בעיות(.
שיפור רמת השירות )כתוצאה מהתחרות בי ספקי השירותי השוני(.
שימוש יעיל במקורות מימו וחיסכו תקציבי )כתוצאה מהמרת שירותי האשפוז בשירותי
קהילתיי(.
שיפור מעמד המקצוע והשירות.
הוצאת הספקת השירותי מידי משרד הבריאות והתמקדותו בהתוויית מדיניות ובפיקוח.

 .3רכיבי הרפורמה בבריאות הנפש
לרפורמה בבריאות הנפש שלושה רכיבי :מבני ,שיקומי וביטוחי .יישו רכיבי אלה יוצר תהלי
מתמש של רפורמה ,שהחלה להתעצב כמכלול ע המלצות ועדת נתניהו ב .1990צמצו מספר
המאושפזי ומיטות האשפוז )הרכיב המבני( החל בראשית שנות השמוני ,והתגבר לאור המלצות
ועדת נתניהו .הרכיב השיקומי ,ששורשיו מוקדמי א ה ,קיבל ביטוי פורמלי ע חקיקת חוק שיקו
נכי נפש בקהילה ,התש"ס 2000ויישומו ב .2001הצלע השלישית הדרושה להשלמת ההיגיו הפנימי
של הרפורמה ,הרכיב הביטוחי ,צפויה לצאת מהכוח אל הפועל בשנת  ,2009ואת יישומה והשפעתה אנו
מעונייני לבחו .התמונה העולה עד כה היא של מערכת המצויה בשינוי מתמיד ,זה למעלה מעשור.
הרכיב המבני מבטא את הגישה הטיפולית העומדת בבסיס מדיניות ארגו הבריאות העולמי )משרד
הבריאות .(2004 ,גישה זו מצדדת בצמצו האשפוז הפסיכיאטרי בבתי החולי ובמניעת אשפוזי
פוטנציאליי ומעדיפה שחרור מטופלי לשירותי טיפול ושיקו בקהילה .רכיב זה כולל בעיקר צמצו
מספר המיטות הפסיכיאטריות .במקביל ,נדרשו בתי החולי הפסיכיאטריי לקצר את משכי האשפוז
עלמנת להתמודד ע הגידול באוכלוסייה ,בכלל ,ובאוכלוסיית חולי הנפש ,בפרט ,ללא הגדלת מספר
המיטות .יישו רכיב זה התבצע לאור זמ ע צמצו מספר המיטות מ 2.4מיטות ל 1,000איש
בשנת  1978ל 0.8מיטות ל 1,000איש בשנת ) 2002מרק ,קפל וגרינשפו .(2006 ,בנוס ,נית לראות כי
חלה ירידה הדרגתית במספר המאושפזי המוחלט )והיחסי( מ 8,925בשנת  2.4) 1978ל 1,000איש(
ל 6,888בשנת  1.2) 1996ל 1,000איש( )אביר ורוז .(1998 ,כמו כ ,על א הגדלת תקציב בריאות
הנפש ,חלה ירידה הדרגתית בשיעור התקציב לשירותי האשפוז מס התקציב לשירותי בריאות הנפש,
מ 80%בשנת  1994ל 63%בשנת  .2005זאת ,לצד עלייה הדרגתית בשיעור התקציב לשירותי
קהילתיי )הכוללי מרפאות אמבולטוריות ,שיקו ושירותי גמילה( מס התקציב לשירותי בריאות
הנפש )מ 11%ב 1994ועד לכ 32%בשנת ) (2004משרד הבריאות .(2006 ,במקביל ,חלה עלייה במספר
המאושפזי בטיפול יו מ 300בשנת  1970ל 2,070בשנת ) 1996אביר ורוז.(1998 ,
הרכיב השיקומי מהווה ביטוי של אותה גישה טיפולית דלעיל ,הדוגלת בשילוב אופטימלי בקהילה,
תו טיפול נפשי לפי הצור .גישה זו באה לידי ביטוי החל מסו שנות השישי ביוזמת של ארגוני
חוממשלתיי )כדוגמת מועדו "שלו ואנוש"( .אול ,מת השירותי השיקומיי בקהילה היה
באחריות של משרד הרווחה ומשרד הבריאות )שרשבסקי .(2006 ,ב 1997קבעה ועדה משותפת לשני
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המשרדי את תכולת סל השיקו ואת הגדרות הזכאות לשיקו )כמענה לטענת האוצר שלא נית
יהיה להעביר תקציבי נוספי ללא תכנית המאפשרת הערכה וכימות של הצרכי( .הואיל שמשרד
הרווחה ביקש לוותר על חלקו בתכנית ,נטל משרד הבריאות את מלוא האחריות על אוכלוסיית נפגעי
הנפש .וכ ,בשנת  1999החלה מערכת השיקו לפעול במתכונת החדשה שעוצבה במשרד ,שעוגנה
לאחר מכ בחוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס .2000החוק מאפשר לבעלי נכות נפשית של 40%
לפחות לקבל שירותי שיקו שיסייעו לה להשתלב בקהילה .מער שירותי השיקו בקהילה כולל
שירותי דיור ,תעסוקה ,השכלה נתמכת ,חונכות ,חברה ופנאי ועוד .מדוח מבקר המדינה 52ב' לשנת
 2001עולה כי מערכת השיקו התנהלה בעצלתיי :בעוד שעלפי נתוני המוסד לביטוח לאומי היו אז
 41,000זכאי בעלי  40%נכות נפשית בני  ,6518הרי שרק כ 8,000מה קיבלו שירותי שיקו .כמו
כ ,יצוי כי החוק אינו נות מענה למי שנכותו פחותה מ.40%
שני רכיבי אלה הושפעו לא רק משינוי בגישות הטיפוליות הרווחות אלא ג מהתפתחות טכנולוגית
בתחו הפסיכופרמקולוגיה ,מפיתוח שיטות טיפול קצרותמועד ומשכלול שיטות שיקו נפגעי נפש
בקהילה ,אשר הפכו את העברת כובד המשקל מבית החולי לקהילה  למהל אפשרי )משרד
הבריאות.(2004 ,
הרכיב הביטוחי ,משמעו העברת האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות
לקופות החולי באמצעות הכללת שירותי בריאות הנפש בתוספת השנייה של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .מהל זה נועד ,בי היתר ,לפתור את ניגוד הענייני של משרד הבריאות כספק שירותי,
מחד ,ורגולטור ,מאיד ,ולאפשר לאג לשירותי בריאות הנפש במשרד להתמקד בקביעת מדיניות
ובהבטחת יישומה ,ברישוי מוסדות ופיקוח על מת שירותי ,בבקרת איכות ,בניהול המרש הלאומי
של מאושפזי פסיכיאטריי ועוד .מהל זה נועד ג ליצור תחרות בי ספקי שירותי בריאות הנפש
במטרה לשפר את איכות הטיפול ,מחד ,ולרס הוצאות ,מאיד .מהל זה מבטא ג את הגישה
המקצועית הדוגלת בטיפול בגו ונפש כמכלול.
סל שירותי בריאות הנפש שהאחריות על הספקתו תועבר לקופות החולי הוגדר בהסכ )נספח .(III
בהסכ הוגדרו ג השירותי שנותרו באחריות משרד הבריאות )גמילה ,אסירי ,שיקו נכי נפש,
ילדי אוטיסטי ואשפוז לסובלי מתחלואה כפולה של נפש ופיגור( .סל השירותי שבאחריות
הקופות מגדיר את סוגי ההתערבויות שמבוטחי הקופות זכאי לה ,וכ ,את מספר הטיפולי שזכאי
לו כל מטופל בהתא לאבחנה שקיבל .סל השירותי מגדיר ג את רמת ההשתתפות העצמית על
טיפולי שוני .הסל ג מגדיר את האבחנות שאינ נכללות בתחו האחריות של קופות החולי )ראו
נספח ד' להסכ(.
לש כ ,קופות החולי אמורות לקבל  1,106.6מיליו ש"ח בשנת  ,2007תקציב שבשנת  2010יגיע
ל 1,226.9מיליו ש"ח .סכומי אלה מורכבי ברוב מ התקציב המוקצה כיו לשירותי בריאות
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הנפש )להוציא חלק התקציב המוקצה לשירותי שישארו באחריות משרד הבריאות ,(3ובחלק
ממקורות אחרי המפורטי בנספח  IIלמסמ זה .התקציב הזה יחולק בי קופות החולי באופ
הבא :כ 70%יוקצו לפי התפלגות צריכת ימי האשפוז בי קופות החולי בשנת  .2005יתרת המקורות
הכספיי ) ,(30%יוקצו בי הקופות על בסיס נוסחת הקפיטציה המופיעה בהסכ .מקדמי הקפיטציה
החדשי בנוסחה זו משקפי שני פרמטרי .1 :גיל ,לפי שתי קבוצות גיל } .2 ;{25+} {024עלות
ממוצעת של צריכה אמבולטורית 15 :ביקורי בממוצע לצור קבלת טיפול נפשי ל 2%מקבוצת הגיל
 ,240ו 10ביקורי בממוצע ל 4%מקבוצת הגיל  .25+נוסחת הקפיטציה תיבח שוב לקראת סו
 .2010בנוס ,משרד האוצר אמור להקצות לקופות החולי סכו מיוחד ומוגבל בזמ )כשלושי
מיליו ש"ח תו שלוש שני( ,מעבר לתקציב המיועד לה ,המיועד לפיתוח שירותי בריאות נפש
בקהילה .תוספת זו מותנית בחתימת הסכמי תלתשנתיי ע הקופות לפיתוח תשתיות בקהילה.
 .4תוצאות מתוכננות ובלתימתוכננות של הרכיב הביטוחי ברפורמה
העברת האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולי צפויה להביא
לשורה של תוצאות מתוכננות ,וא לתוצאות בלתימתוכננות ,המעוררות ציפיות בצד חששות בקרב
הגורמי המעורבי השוני.
 4.1תוצאות סופיות מתוכננות
 .1יעילות השימוש במקורות המימו וריסו הוצאות מצד קופות החולי בעקבות המעבר למערכת
תחרותית .קביעת סל שירותי מחייב ,המבוסס על סדרי עדיפויות ברורי ,תקטי את החריגות
הכספיות ללא פיקוח והכוונה .התחרות צפויה לשפר את מוכוונות ספקי השירות לצרכני השירותי
ובכ לתרו לשיפור השירות )אביר ורוז.(1998 ,
 .2הגדלת פריסה וזמינות של שירותי בריאות הנפש באמצעות התבססות על הפלטפורמה הקיימת
של קופות החולי המספקות שירותי ברחבי האר.
 .3צמצו משמעותי של הסטיגמה  שילוב בריאות הנפש במערכת הבריאות הכללית עשוי לרכ את
הסטיגמה השלילית המלווה את מחלות הנפש ,ולעודד תפיסה שלה כמחלות לכל דבר ועניי,
המצריכות ביקור אצל רופא במרפאה ככל מחלה אחרת .יצוי ,כי הסוגיה בדבר כוחה של הרפורמה
להסיר את הסטיגמה ממחלות הנפש שנויה במחלוקת.
 .4יצירת רצ טיפולי גו ונפש  הרפורמה תאפשר מת טיפול כוללני ומקי לכלל מחלות הפרט
ותאפשר מעקב אחר הקשרי ביניה עלידי רופא ראשוני יחיד .טיפול בגו ובנפש כמכלול אמור
להביא לשיפור איכות הטיפול הרפואי.
 .5שיפור מעמד המקצוע ושירותי בריאות הנפש  הכללת שירותי בריאות הנפש במסגרות הרפואיות
הרגילות צפויה לשפר את מעמד המקצועי של הרופאי הפסיכיאטריי בקרב המקצועות
הרפואיי האחרי )לא עוד "בני חורגי" של הרפואה( .שירותי בריאות הנפש אמורי לקבל
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באחריות משרד הבריאות ישארו ,בי השאר ,השירותי :גמילה ,אסירי ,אוטיסטי ,הנהלה ,שיקו נכי נפש
בקהילה ,ניצולי שואה תשושי ,מגורי טיפוליי שוני )משרד הבריאות ומשרד האוצר ,2006 ,פרק א' ,סעי
.(2
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תקציבי ותקני באופ דומה לשירותי בריאות אחרי ,ה בבתי החולי וה במרפאות
המקצועיות.
 .6משרד הבריאות כרגולטור  הסרת האחריות להספקת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות
תבטל את ניגוד הענייני שהיה קיי בעבר בי תפקידו כספק שירותי לבי תפקידו כרגולטור
וכמפקח על ספקי השירותי ,ותאפשר לו להתרכז בעיצוב מדיניות ובפיקוח על ספקי שירותי
בריאות הנפש.
 4.2תוצאות לוואי סופיות )"בלתימתוכננות"(
בנוס לתוצאות המוצהרות בי מטרות התכנית ,עשויות להיות כמה תוצאות לוואי ,חלק א "בלתי
מתוכננות" )לפחות מנקודת המבט של חלק מ הגורמי במערכת( ,בשעה שייתכ שאות תוצאות ה
מקובלות וא רצויות עלידי גורמי אחרי.
 .1הכפפת שיקולי מקצועיי לאילוצי תקציביי )ופגיעה בטיפול האופטימלי כתוצאה מכ( 
במסגרת ההסכ שנחת בי משרד הבריאות למשרד האוצר נקבעו "יעדי" נוקשי של אשפוז,
של שהות ושל קבלות חוזרות ,העומדי בפני עצמ ,ללא קשר לשיקול דעת רפואימקצועי או
למצב שיתפתח בשטח )משרד הבריאות ומשרד האוצר ,2006 ,פרק ב' ,סעי ח'( .העדפת שיקולי
כלכליי עלפני שיקולי מקצועיי עלולה ג לפגוע באוטונומיה המקצועית של נותני הטיפול
ולכוו לשיטות טיפול המיועדות להשגת תוצאות בזמ נתו ובמספר טיפולי מוגדר )המכו הלאומי
לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.(2002 ,
 .2פגיעה במערכת השיקו  ההסכ כולל תמרי כלכלי )מכוו( לקופות להגבלת הפניית מטופלי
לשיקו .ההסכ קובע כי קופות החולי תשתתפנה במימו  20%מעלות פתרונות הדיור
למבוטחי שלה )תעברנה לתקציב השיקו סכו בשיעור זה בעבור כל משוק שהוא מבוטח
שלה( .לש כ ,יועברו  33מיליוני ש"ח מתקציב השיקו לכיסוי עלות הסל ,עלמנת לאפשר
לקופות לשאת בעלות השתתפות במימו השיקו .בנוס ,משרד הבריאות יעביר בהדרגה ,בשני
" ,20112007תקציב תמיכה" שיגדל מדי שנה בשלושה מיליוני ש"ח לשנה )עד ל 15מיליוני ש"ח
בשנת  .(2011התקציב יועבר לכל קופה בהתא לשיעור המבוטחי שלה ,בתנאי ששיעור
המשוקמי שלה לא גדל ביחס לשיעור המשוקמי בשנת  .2006קופה ששיעור המשוקמי שלה
גדל ,א לא ביותר מ ,10%תקבל חצי מתקציב התמיכה המגיע לה .כספי שלא יחולקו לקופות
יחזרו לתקציב השיקו .אול ,צמצו מספר מיטות האשפוז והעברת הטיפול לקהילה צפויי
להביא לגידול במספר הנזקקי לשיקו בקהילה .מכא ,שהצבת התמרי להגביל את שיעור
המופני לשיקו מעלה את הסיכו לפגיעה בנזקקי לו.
 .3הסוגיה התקציבית  במשרד האוצר טועני כי העברת שירותי בריאות הנפש לקופות החולי
עלולה להביא לדרוש תוספת תקציב .מנגד ,טועני בקופות החולי כי מדובר בהוספת נטל
תקציבי ללא מימו הול .במישור המעשי ,ישנה מחלוקת על התוספת שקופות החולי תקבלנה
בגי העברת שירותי בריאות הנפש אליה ,וקופות החולי טוענות כי חסרי לה  300מיליו ש"ח.
הקופות מעוניינות להציע טיפול "אופטימלי" ללא הגבלת מחיר ,ומשרד האוצר רוצה לקבוע
"תקרה" ו"סל" עלמנת להבטיח ריסו תקציבי ויציבות פיננסית של הקופות .יוזכר ,כי המחלוקת
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התקציבית הייתה הגור המרכזי לאייישו הרפורמה באמצע שנות התשעי )סייקס.(2006 ,
חשוב אפוא לפתור אותה לש יישו הרפורמה ב) 2007ראו הרחבה בסוגיה התקציבית בנספח .(II
 .4חוסר בהירות ועמימות בנוגע למעמד המרפאות הקיימות והמש העסקת העובדי .ההסכ
הכתוב קובע מסלול ברור של סגירת מרפאות והפחתת תקני מדי שנה )בשני  (20102007עד
לסגירת המוחלטת של כל המרפאות הציבוריות .ההסכ מותיר פתח למשרד הבריאות להעביר את
הבעלות על מרפאות בריאות הנפש לגור חוממשלתי )קופות חולי או גור אחר( כתחלי
לסגירת .בכירי משרד הבריאות מבטיחי כי המרפאות לא תסגרנה עד שקופות החולי תתחייבנה
לפתח חלופות משלה .אול ,הצהרות אלה מבוססות על הבנות ע משרד האוצר ואינ מעוגנות
בכתב .כמו כ ,נראה כי חלק מקופות החולי אינ מעוניינות לקחת תחת חסות את מרפאות
בריאות הנפש במתכונת הנוכחית ,ככל הנראה בשל שיקולי הקשורי ליעילות הפעילות בה
)שמר.(2006 ,
 .5חשש מחסמי בקבלת הטיפול עקב הגבלת מספר הביקורי וקביעת תעריפי השתתפות עצמית.
ההסכ מגדיר את מספר הביקורי שלה זכאי המטופלי בהתא לסוג האבחנה וסוג הטיפול.
הגדרה זו מעלה חשש שהגבלת מספר הטיפולי תפגע באיכות הטיפול .בנוס ,ההסכ קובע
תעריפי להשתתפות עצמית בביקור אצל מטפל )תו אבחנה בי טיפול פסיכותרפי לטיפול נפשי
אחר ,ובי טיפול במרפאה לבי טיפול אצל מטפל עצמאי שהקופה התקשרה עמו בקשר חוזי(.
סעיפי אלה בהסכ מעלי חשש ליצירת חסמי בזמינות הטיפול בקרב המתקשי לשל וחשש
לפגיעה בשוויו בי מטופלי.
 .6היעדר מענה לאוכלוסיית קוד  .Zאוכלוסייה זו כוללת אנשי הנזקקי לטיפול עקב אירועי חיי
)כגו פיטורי ,גירושי ונפגעי אלימות( .אנשי אלה יכולי כיו לגשת למרפאות בריאות הנפש
הממשלתיות ולקבל טיפול בחינ .ההסכ החדש אינו נות מענה לאוכלוסייה זו במסגרת סל
השירותי )משרד הבריאות ומשרד האוצר ,נספח ד'( .יצוי כי התוספת השנייה לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,המגדירה את סל השירותי שהקופות מחויבות לתת למבוטחיה ,כוללת שירות
פסיכולוגי .במסגרת שירות זה נכללי בי היתר שירותי אבחו ,הערכה וייעו פסיכולוגיי,
התערבות פסיכולוגית בשעת משבר וטיפול פסיכולוגי במקרי מוגדרי .ע זאת ,שירות זה כרו
בתשלומי השתתפות עצמית גבוהה יחסית לתשלומי ההשתתפות העצמית לשירותי הרפואה
המקצועית בקופות.
 .5תוצאות ביניי
יישו הרכיב הביטוחי ברפורמה כרו בתהליכי ביניי הנוגעי ה למשרד הבריאות ,ה לקופות
החולי וה לספקי השירותי בשטח )מטפלי בבריאות הנפש ורופאי ראשוניי( .תהליכי
העשויי להביא לתוצאות ביניי ארגוניות ולתוצאות ביניי הקשורות לבעלי העניי ,דהיינו ,לגורמי
המעורבי בתהלי.
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 5.1תוצאות ביניי ארגוניות
א .סגירת מרפאות משרד הבריאות
עלפי הסכ הרפורמה ,כל המרפאות האמבולטוריות של משרד הבריאות אמורות להיסגר )עד סו
דצמבר  ,(2010ולא תיפתחנה חדשות .כתחלי לסגירת המרפאות הקיימות ,משרד הבריאות רשאי
להגיע להסכמה ע קופות החולי או ע גורמי אחרי ולהעביר לבעלות את המרפאות .תקני
העובדי במרפאות יופחתו מדי שנה עד לסיו העסקת עלידי האגודה לבריאות הציבור במקביל
לסגירת המרפאות .עובדי אלה יועברו לבתי החולי הממשלתיי א ה מתאימי ,וכ ,יוצעו לה
תנאי פרישה מיוחדי .בד בבד ,המסגרות השיקומיות המופעלות עלידי משרד הבריאות בבתי
החולי הממשלתיי יועברו לגור חוממשלתי.
ב .פיתוח שירותי לחולי קלי ופגיעה בשירותי לחולי הקשי
לפי הערכות שונות ,הרפורמה צפויה לחולל שינוי בהיק ובתמהיל המטופלי )משרד הבריאות ומשרד
האוצר ;2006 ,בליי2006 ,ב( .בי העוסקי בנושא רווחת ההערכה כי מספר המטופלי יגדל בעקבות
שיפור הנגישות והזמינות של שירותי בריאות הנפש )מ 2%מהאוכלוסייה הבוגרת ל .(5%4%כמו כ,
צפוי כי יגדל שיעור הפוני הסובלי מתסמונות קלות של דיכאו וחרדה ,יחסית לסובלי מהפרעות
יותר קשות )אביר ,גיא וסייקס .(2006 ,יש הטועני כי הדבר יגרור בעיקר פיתוח והרחבה של
שירותי לחולי קלי או לאנשי השרויי במשבר חיי .זאת ,מאחר שהטיפול בה קצר יותר ועל
כ זול יותר ,דבר המהוה תמרי לקופות למשו אליה חולי אלה .שירותי אלו עשויי אמנ לתת
מענה טוב לחלק מ החולי ,בעיקר הקלי ,אול ,ה עלולי ג לבוא על חשבו פיתוח שירותי
לחולי הנפש הקשי שעלות הטיפול בה גבוהה יותר.
ג .היערכות קופות החולי לקראת הרפורמה
היערכות קופות החולי צריכה להיעשות במישורי שוני :ראשית ,צריכה להתקבל החלטה על אופ
מת השירותי :הספקת עלידי רופאי הקופה ,קניית שירותי מרופאי עצמאיי הקשורי לקופה
בחוזה או שילוב של שניה .שנית ,צריכה להתקבל החלטה על אופי השירותי .החלטה זו אפשר
שתגזור תמהיל של עו"סי ,פסיכולוגי ופסיכיאטרי ,שיהיה שונה מהמקובל היו .שלישית,
הקופות צריכות להיער ולהתארג לקראת יישו הרפורמה )תשתית ,חוזי ,לוגיסטיקה(.
ד .בריאות הנפש ורפואה ראשונית
להעברת האחריות על בריאות הנפש יש השלכות על עבודתו של הרופא הראשוני ,על מער הרפואה
הראשונית ועל מבוטחי הקופות .ע יישו הרכיב הביטוחי של הרפורמה תטופלנה מחלות הנפש ככל
מחלה אחרת .שינוי זה עולה בקנה אחד ע מדיניות ארגו הבריאות העולמי הדוגלת בשילוב שירותי
בריאות הנפש במערכת שירותי הרפואה הכלליי .המגע הראשוני ייעשה אצל רופא ראשוני שיאבח
את המחלה וית את הטיפול המתאי או ַי ְפנה למומחה לבריאות הנפש לטיפול מעמיק יותר .שינוי זה
מתרחש באופ חלקי מזה מספר שני ,ורופאי המשפחה רואי עצמ כבר היו כתובת למצוקה
נפשית בקהילה )המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות .(2002 ,ההכשרה שה
עוברי מתאימה לטיפול ב"פסיכיאטריה רכה" .התגברות השימוש בתרופות לטיפול במחלות נפש
מאפשרת לרופאי הראשוניי להעניק את הטיפול הנדרש ללא צור בהתמחות נוספת.
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ממחקרי שנעשו באר ובעול עולה כי שיעור צריכת השירותי הרפואיי עלידי נפגעי נפש גדול
יותר משיעור צריכת עלידי האוכלוסייה הכללית .כ ,למשל 78% ,מהמדווחי על מצוקה נפשית
הגיעו לביקור אצל רופא ראשוני בשלושת החודשי שקדמו לעריכת המחקר ,לעומת  65%בקרב
האוכלוסייה הכללית )גרוס ואחרי .(1998 ,לעתי ,תלונה על סימפטו פיזי מהווה רק "כרטיס
כניסה" לטיפול אצל רופא ראשוני )מעוז ,(1998 ,אול הרקע לבעיה הוא למעשה נפשי .אבחו מדויק
של מחלת הנפש עשוי לחסו עלויות למערכת ,ה עלידי פתרו שורש הבעיה )ולא סימפטו שלה( וה
עלידי צמצו צריכת השירותי הרפואיי עלידי נפגעי נפש .כמו כ ,במקרי מסוימי טיפול נפשי
יהיה זול יותר מטיפול תרופתי )גרוס ואחרי .(1998 ,בנוס ,אנשי רבי ע בעיות פסיכוסוציאליות
מגיעי לשירותי רפואה ראשונית בשל היות נגישי מאוד .מרבית אינ פוני או מופני לשירותי
בריאות הנפש מסיבות שונות )מעוז:(1998 ,
 .1סיבות הקשורות למטופל  הפונה אינו מסכי לאבחו שבעייתו נפשית ,חרד מהפניה לשירותי
בריאות הנפש או חושש ממחלה גופנית רצינית שטר נתגלתה.
 .2סיבות הקשורות למטפל  הרופא הראשוני אינו יודע כיצד לבשר לחולה כי מדובר במחלת נפש או
שאינו רוצה לאבד את המטופל.
 .3סיבות הקשורות למבנה השירותי  חוסר תקשורת בי השירותי השוני ,חוסר הבנה של
השירותי הניתני והפתרונות האפשריי בשירות המקביל.
במקרי רבי ,קיי תתאיתור של מחלות נפש בקרב מטופלי ברפואה הראשונית .ע זאת ,איתור
מחלת נפש ואבחונה אינ מבטיחי טיפול הול או הפניה למומחה בריאות הנפש .לרוב ,הרופאי
הראשוניי מסתפקי ברישו ובמת תרופת הרגעה כללית )מעוז .(1998 ,העברת שירותי בריאות
הנפש לקופות החולי תהפו את הרופא הראשוני לשומר ס ג לגבי תחו מומחיות זה .שינוי זה
ידרוש ממנו ,בי השאר ,להקפיד על תקשורת אמפטית ע החולה ,להכיר את הרקע המשפחתי,
החברתי והתרבותי של החולה ,להשתמש בעקרונות של טיפולי נפשיי ,קוגניטיביי והתנהגותיי
לפתרו בעיות )מעוז (1998 ,ולהכיר את שירותי בריאות הנפש השוני שאליה יוכל להפנות חולי.
 5.2תוצאות ביניי הקשורות לבעלי העניי
הצלחת הרפורמה תלויה במספר רב של גופי וגורמי במערכת הבריאות שה בעלי עניי בנושא
) .(stake holdersיצוי כי ,לפחות ברמה ההצהרתית ,אי א גור המתנגד לרפורמה ולרציונל העומד
בבסיסה .עלפני השטח כל הגורמי המעורבי תמימי דעי כי הרפורמה כשלעצמה ראויה ,א ה
חלוקי ביניה בנוגע לפרטי שוני בהסכ ולתוצאות הביניי של תהלי העברת שירותי בריאות
הנפש לקופות החולי .מוב מאליו שחלק מ הטענות מושמעות עלידי יותר מגור אחד מכיוו
שלעתי ה רואי עי בעי את הסוגיות הנדונות ,א מתו אינטרסי משותפי וא מתו דאגה
לאותו ציבור חולי .עמדות הצדדי כלפי הרפורמה ,ציפיות לתוצאות ביניי חיוביות וחששות
מהרפורמה ומיפוי האינטרסי שלה מוצגי בהרחבה בנספח  .IIIלהל מוצגות תוצאות הביניי
הקשורות לבעלי העניי.
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א .תוצאות ביניי חיוביות
♦ הגדרת סל שירותי )המבוסס על תמחור עדכני( תבטיח את יציבות הפיננסית של קופות החולי.
♦ הגדלת יכולת הבחירה של המטופל בי מטפלי שוני ,מכיוו שהיצע המטפלי יהיה גדול יותר.
♦ שיפור אחריות הדיווח ) (accountabilityבמערכת בריאות הנפש ,ה של בתי החולי הפסיכיאטריי
בפני הגו המממ )קופות החולי( והרופא הראשוני ,וה של הקופות בפני צרכני בריאות הנפש
)שמיר2006 ,ב(.
♦ החבירה לרפואה הכללית עשויה להגדיל את טווח הלקוחות של בריאות הנפש ולשלב אות
בתהליכי שיקו פיזיי "רגילי" )למשל בעקבות שב ,סרט או תאונת דרכי( ,ובכ לתרו
לשיפור הטיפול הרפואי בכלל.
♦ שיפור במעמד המקצועי של הרופאי הפסיכיאטריי כ שלא יהוו יותר "מקצוע חורג" בי
המקצועות הרפואיי האחרי.
♦ שילוב בריאות הנפש בקופות החולי יאפשר פיקוח על מת הטיפול עלידי מטפלי שאינ
מומחי בבריאות הנפש ויבטיח טיפול ברמה גבוהה יותר.
ב .תוצאות ביניי  חששות
חששות משיקולי ארגוניי:
♦ חשש מהקטנת הביקוש לשירותי במגזר הפרטי ,א השירותי במגזר הציבורי יהיו איכותיי,
זמיני ופחות יקרי ,ועל כ פגיעה אפשרית בהכנסות ממת הטיפולי במסגרת הפרטית.
♦ חשש מפגיעה בהתמחות ובהכשרה של מטפלי.
♦ חשש שבשל שיקולי של עלותתועלת יעדיפו הקופות להעביר חולי לטיפול אצל פסיכולוגי,
עובדי סוציאליי או בעלי מקצועות טיפוליי אחרי ,שעלות העסקת נמוכה יותר.
♦ סגירת המרפאות במתכונת הנוכחית והעברת לקופות החולי עלולה לפגו בקשר ההדוק שנרק
בי המרפאות למערכת הרווחה ,ובכ לפגוע בטיפול הכוללני שנית בהצלחה עד היו.
♦ משרד הבריאות עלול לאבד שליטה על התקציבי ועל הספקת השירותי )סייקס.(2006 ,
♦ הרפורמה עלולה לעורר התנגדות של כוח האד ה בבתי החולי הפסיכיאטריי וה במרפאות
האמבולטוריות של המשרד ולגרו לסכסוכי עבודה .המשרד יאל להתמודד אית ולמצוא
4
פתרונות לעובדי שלא ישתלבו ברפורמה.
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באופ עקרוני ,המשרד התחייב שלא לפטר את העובדי בשירותי בריאות הנפש או להגיע אית להסדרי
מוסכמי אחרי )כמו פרישה מוקדמת או מת חל"ת והתחייבות לקליטה חוזרת במקרה הצור( .התחייבות זו
ניתנה עלידי דב פסט ,סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד הבריאות ,כנס המי"ל .2006 ,בהתא לכ
מצהירי ראשי המערכת כי לא תסגרנה מרפאות בריאות הנפש בטר תתחייבנה הקופות להקמה ולפיתוח של
שירותי חלופיי .הצהרות אלה מבוססות ,כפי הנראה ,על הבנות שהגיעו אליה ע משרד האוצר ,א ה אינ
מעוגנות בהסכ הכתוב )אלרואי דהבר.(2006 ,
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חששות לגבי היתכנות שיפור איכות הטיפול:
♦ עיקר הדגש בהסכ הוא על חיסכו בעלויות ,ולא על שיפור איכות הטיפול .מדדי הבקרה שנבנו בו
ה כספיי ,או מדדי ביצוע שיש לה השלכות על עלויות ,ולא מדדי של איכות טיפול .על כ ,יש
חשש שאי תמרי לשיפור איכות הטיפול.
♦ יש הטועני כי החלטה על סגירת המרפאות בעתיד פוגעת בתפקוד כבר היו ,וכי כבר נית לראות
הידרדרות מתמשכת ברמת הטיפול ובמוראל העובדי.
חששות לגבי פגיעה באוכלוסיות מיוחדות:
♦ התערי הגבוה של השתתפות עצמית בביקור אצל רופא עצמאי שנקבע בהסכ עלול לעודד את
הקופות להעדי פיתוח של שירותי המבוססי על התקשרות חוזית ע מטפלי עצמאיי,
והבטחת טיפולי נוספי במסגרת הביטוחי המשלימי .כתוצאה מכ ,חלק מ המטופלי
יתקשו לעמוד בעלות הטיפול וכ יוחר איהשוויו בי מטופלי על רקע יכולת כלכלית.
♦ נוסחת הקפיטציה )כפי שנוסחה בהסכ( אינה מספקת תמרי מספיק לטיפול בחולי הקשי.
♦ א התקציב לא יהיה מסומ ) ,(ear-markedהקופות עלולות להשתמש בכספי הנוספי לפיתוח
שירותי לאוכלוסיות אחרות ולהזניח את נפגעי הנפש.
♦ יש החוששי להזנחת החולי הקשי ביותר ,המהווי אוכלוסייה חלשה שאינה מסוגלת לדרוש
את זכויותיה ,שתלווה בפיתוח מגוו טיפולי לאוכלוסייה ע סימפטומי יותר קלי בשל
שיקולי כלכליי )סייקס.(2006 ,
חששות נוספי:
♦ הטענה כי נוסחת הקפיטציה אינה מעודנת דיה לכיסוי הוצאות הקופות על הטיפול בבריאות הנפש
מזמינה את קופות החולי להפעיל לחצי על משרדי הממשלה במהל קביעת נוסחת הקפיטציה.
♦ תקופת המעבר היא רגישה וצריכה להיות בה תוספת תקציבית ולא צמצו תקציבי .לפיכ ,מובע
חשש שאיתוספת תקציבית יפגע בתהלי.
התרשי להל ,מסכ את הכתוב לעיל ומציג מודל מושגי של הערכת הרפורמה הביטוחית בבריאות
הנפש .מודל זה הנו בסיס לחשיבה ולדיו על הסוגיות הכרוכות בהערכת השלכות הרפורמה המבנית
בנושאי אלה:
 .1נושאי כלכליי הקשורי לרפורמה ובה הקפיטציה ונושא ההשתתפויות העצמיות.
 .2השפעות הרפורמה על הצרכ )נגישות שירותי ,שביעות רצו ועוד(.
 .3היערכות קופות החולי לשינוי.
 .4השלכות הרפורמה על מער הרפואה הראשונית )נותני השירות והמבוטחי(  הממשק שבי
הרפואה הראשונית לבי בריאות הנפש.
 .5השימוש בשירותי של האוכלוסייה המוגדרת כחולי נפש.
 .6הקשר שבי הרפורמה הביטוחית לשירותי השיקו.
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 רפורמה שיקומית
ומבנית
 הקטנת מספר מיטותהאשפוז הפסיכיאטרי

שינויים נוספים בבריאות
הנפש בישראל:

רכיבי הרפורמה הביטוחית:
 מינואר  2007תעבור האחריות
להספקת שירותי בריאות הנפש
לקופות החולי
 רכיבי הרפורמה המרכזיי:
* העברת האחריות להספקת
השירותי לקופות החולי
* הגדרת סל שירותי בסיסי
לבריאות הנפש
* פיצוי הקופות עלפי נוסחת
קפיטציה
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תוצאות ביניים הקשורות לבעלי עניין:
 התנגדות של כוח אד מצד בתי החולי
הפסיכיאטריי )מנהלי בתי החולי(
 התנגדות של כוח אד במשרד הבריאות ובקופות
החולי
 לחצי על משרדי הממשלה במהל קביעת נוסחת
הקפיטציה
 שיתו פעולה לקוי בי הגורמי השוני האחראי
על יישו הרפורמה.
 פגיעה במוראל של העובדי בתחנות לבריאות הנפששל משרד הבריאות

הכספי לפסיכיאטריה במשרד
הבריאות יחולקו בי הגורמי
השוני
סגירה הדרגתית של מרפאות
אמבולטוריות ממשלתיות
משרד הבריאות ינסה להפעיל
את המרפאות הממשלתיות
באמצעות קופות החולי או
גור אחר
משרד האוצר יקצה כס מיועד
לתמיכה בקופות החולי לש
פיתוח שירותי לבריאות הנפש
בקהילה )מעבר לקפיטציה(

פעולות נלוות של הגורמים
המעורבים:

תוצאות ביניים ארגוניות:
 הפחתת התקני לעובדי בבריאות
הנפש במשרד הבריאות
 לא יועסקו עובדי נוספי במרפאות
במסגרת האגודה לבריאות הציבור
 פיתוח השירותי לחולי קלי תו
פגיעה בשירותי לחולי קשי
 היערכות קופות החולי:
* החלטה על קניית שירותי מול
הספקת שירותי
* התארגנות ותכנו יישו הרפורמה
* שינויי אפשריי בתמהיל של
עובדי סוציאליי ,פסיכולוגי,
ופסיכיאטרי











תוצאות סופיות מתוכננות:

תוצאות סופיות לא-מתוכננות:
 סינו ודחייה של מטופלי קשי
 פגיעה באיכות הטיפול
 פגיעה בעדכו סל השירותי בבריאות
הנפש
 ויתור על טיפול בגלל המחיר
 קופות החולי ישתמשו במקורות
הכספיי הנוספי לפיתוח שירותי
אחרי בסל
 לא יצליחו להביא לפתיחת מרפאות
לבריאות הנפש באמצעות גור שאינו
משרד הבריאות
 ביקושיתר לשירותי
 הרעה בקשר בי הטיפול הרפואי
לשיקו
 פגיעה באוטונומיה המקצועית שלהמטפלי בשל העדפת שיקולי
תקציביי על שיקולי מקצועיי

הקטנת הסטיגמה של טיפולי נפשיי
הגדלת זמינות השירותי ונגישות
הסרת חסמי נוספי בפנייה של האוכלוסייה
הכללית לשירותי בריאות הנפש
יצירת רצ טיפולי
הגדלת היעילות בשימוש במקורות
שיפור מעמד המקצוע והשירות
שיפור רמת השירות
הוצאת תפקיד הספקת השירותי מידי משרד
הבריאות והרחבת תפקידו כרגולטור
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המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות .2002 .כנס יהמלח .מושב בריאות
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נספח  :Iמבנה שירותי בריאות הנפש
עד לשנות השבעי ,בתי החולי הפסיכיאטריי היו לב השירות בבריאות הנפש .מספר המיטות
הפסיכיאטריות היה אז בשיאו 2.7 :מיטות ל 1,000איש .בשנות השבעי הוקמו לראשונה מרכזי
לבריאות הנפש בקהילה ,וכ בתי חולי פרטיי .ע התגבשות הגישה התומכת ברצ טיפולי ובטיפול
בקהילה בשני אלה ,החל טיפיטיפי צמצו במספר מיטות האשפוז הפסיכיאטרי .אול ,היות
שהתקצוב נקבע עלפי תקני המיטות ואחוזי התפוסה ,לא היה תמרי לשחרר חולי תו פרק זמ
קצר ולפתח בעבור חלופות בקהילה )מרק ואחרי .(2006 ,פיתוח השירותי הקהילתיי היה מועט,
בי השאר משו שקופות החולי לא היו מעוניינות בפיתוח שירותי קהילתיי ,וא הפעילו לח על
משרד הבריאות לקבוע את אחריות המדינה למימו ולהספקת שירותי בריאות הנפש על בסיס אזורי.
שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות כוללי כיו שבע יחידות מרכזיות :שירותי שיקו ,שירותי
אמבולטוריי ,שירותי אשפוז ,התמכרויות ,פסיכיאטריה משפטית ,התנהגות אוכלוסייה בשגרה
ובחירו ומחקר ,הערכה ותכנו .כל תושב ישראלי הסובל ממצוקה נפשית יכול כיו לפנות באופ
עצמאי לבדיקה ללא תשלו במרפאה הציבורית .השירות הנית במרפאה האמבולטורית כולל :מניעה,
איתור מוקד ,מיו והערכה ופסיכותרפיה .שירות זה נית בידי צוות של מומחי בתחו בריאות
הנפש :פסיכיאטריה ,סיעוד ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית וריפוי בעיסוק .בישראל פועלות 114
מרפאות אמבולטוריות ,מה   64בבעלות ממשלתית 36 ,בבעלות שירותי בריאות כללית ו 14בבעלות
ציבורית .חמישי אחוזי מהמרפאות הציבוריות מצויות בבתי חולי כלליי.
לצד המרפאות האמבולטוריות קיימי בישראל  20בתי חולי פסיכיאטריי ) 10בבעלות ממשלתית,
 6בבעלות פרטית 2 ,ציבוריי ו 2בבעלות שירותי בריאות כללית( ,ו 12מחלקות פסיכיאטריות בבתי
חולי כלליי ומחלקה אחת בבית סוהר .שירותי האשפוז ניתני במסגרת אשפוז מלא או אשפוז יו,
בהתא לחומרת המצב והצרכי.
בנוס ,משרד הבריאות מפעיל ארבעה מרכזי אמבולטוריי לטיפול בהתמכרויות .מרכזי אלה
מספקי שירותי אבחו ,טיפול פרטני ,משפחתי וקבוצתי ושירותי דהטוקסיפיקציה.
בעשור שחל מ 1994עד ל 2004גדל תקציב בריאות הנפש פי ) 2.4בערכי נומינליי( ,א שיעור
תקציב בריאות הנפש מס תקציב משרד הבריאות ירד מ 12.9%ל.6.2%
לצד מערכת שירותי בריאות הנפש שמפעיל משרד הבריאות ,קופות החולי חייבות ,לפי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,לספק שירות מרפאתי להתייעצות לאבחו ולטיפול פסיכיאטרי )סעי /1ב לתוספת
השניה( ,וכ לספק שירות פסיכולוגי ,הכולל :אבחו והערכה פסיכולוגיי ,ייעו פסיכולוגי במרפאות
ראשוניות ,טיפול פרטני זוגי ומשפחתי ,התערבות פסיכולוגית בזמ משבר וכיוצא בזה )סעי /22ד
לתוספת השנייה( .כמו כ ,הקופות מחויבות לספק טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבי
חריפי ובמחלות ממושכות .א על פי כ ,חלק מספקות שירותי אלה כחלק מסל השירותי,
והאחרות מספקות שירותי אלה במסגרת הביטוח המשלי שלה .הקופות מספקות שירותי בריאות
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הנפש באמצעות מרפאות שלה ובאמצעות קניית השירותי ממרפאות משרד הבריאות או ממטפלי
עצמאיי .טיפולי אלה כרוכי בהשתתפות עצמית גבוהה )שמיר2006 ,א( .נוס על כל אלה ,שירותי
בריאות כללית מספקת ג שירותי אשפוז פסיכיאטריי בשני בתי החולי הפסיכיאטריי
שבבעלותה .היק המטופלי במסגרות חציפרטיות מוער בכ 51,000איש ,לעומת כ 85,000איש
המטופלי במערכת הציבורית )שמיר2006 ,א(.
במקביל ,קיימת מערכת נרחבת של שירותי בריאות נפש המסופק באופ פרטי .אי לנו מידע פורמלי על
היק הפעילות במסגרת זו ,אול הערכת ועדת שני משנת ) 2002שמיר2006 ,א( אומדת את היקפה
בכ 114,000מטופלי .אומד התשלו הממוצע לשנה על טיפול בשוק הפרטי עומד על  2,400ש"ח
למטופל ,סכו הגבוה מהתשלו הממוצע לשנה ה למטופל במערכת הציבורית ) 1,600ש"ח( וה
למטופל במסגרת חציפרטית )אומד של  1,800ש"ח( .עוד ידוע כי מקרב כ 3,500פסיכיאטרי
ופסיכולוגי קליניי ,פחות ממחצית עובדי במסגרת הציבורית .לפיכ ,היק המטפלי הפעילי
בשוק הפרטי מוער בכ 2,000מטפלי )שמיר2006 ,א( .מסקר שער מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל
בשנת  1997עלה כי  22.2%מהמרואייני שחשו מצוקה נפשית רכשו שירותי בריאות נפש במסגרות
פרטיות.
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נספח  :IIהרחבה על הסוגיה התקציבית
הנחת העבודה של משרד האוצר היא כי עלות סל שירותי בריאות הנפש יעמוד על כ 1.227מיליארד
ש"ח )משרד הבריאות ומשרד האוצר .(2006 ,ס התקציב לפסיכיאטריה העומד לרשות משרד
הבריאות בשנת  2007הוא  1.476מיליארד ש"ח ) 59.5מיליו ש"ח מה ה מקורות תקציביי
בהוצאה מותנית( .מתקציב זה יועברו  946.5מיליו ש"ח לקופות החולי; היתרה תוקצה לתחומי
שעדיי ייוותרו באחריות משרד הבריאות ,כגו :הנהלה ,גמילה ,אסירי ,אוטיסטי ושיקו נכי נפש
בקהילה .לסכו זה יתווספו העברות מביטוח לאומי בגי אשפוז ממוש )בס  18.3מיליו ש"ח( וכ
"מקורות קיימי" )בס  120מיליו ש"ח( ,דהיינו כספי שקופות החולי מוציאות היו באופ
וולונטרי מתקציב על שירותי בריאות הנפש שה מספקות לחבריה .לפיכ ,סכל המקורות
המוקצי כיו לשירותי בריאות הנפש מסתכמי בכ 1.085מיליארד ש"ח ומשרד האוצר נדרש
להשלי  142מיליו ש"ח עלמנת להגיע למלוא המימו של הסל.
1,226.9 = 142.1 + 120 + 18.3 + 946.5
תקציב לשנת  ,2010במיליוני ש"ח:
תקציב
השירותי
הפסיכיאטריי
במשרד הבריאות

העברות
מביטוח לאומי
בגי אשפוז
ממוש

מקורות
קיימי
בבסיס הסל

השלמה
ממשרד
האוצר

סכל עלות
סל שירותי
בריאות הנפש

בהתא להסכ ,יגדל בשנת  2007תקציב קופות החולי בסכו של  986.6מיליו ש"ח שיצטר ל120
מיליו ש"ח הקיימי בקופות החולי ומוקצי כבר היו לטובת בריאות הנפש .הסכו הכולל בשנת
 2007יכסה  90.2%מס עלות סל שירותי בריאות הנפש המשוערת .היתרה ,בס  120.3מיליו ש"ח
תתווס לעלות הסל בפריסה שווה בשני .20102008
סל שירותי בריאות הנפש יחולק בי השירותי השוני כדלהל :האשפוז עדיי יזכה לחלק הארי של
התקציב   748.9מיליו ש"ח )= ,(61%אשפוז/טיפול יו   63.7מיליו ש"ח ) ,(5.2%ושירותי
אמבולטוריי   414.3מיליו ש"ח )) (33.7%בהתבסס על הערכה של  2.7ביקורי בממוצע בשנה
בעלות של  160ש"ח לביקור(.
ההקצאה בי הקופות בשנת  2007תעשה באופ הבא 769.4 :מיליו ש"ח )שה כ 63%מס עלות
שירותי בריאות הנפש( יחולקו בי הקופות בהתבסס על התפלגות צריכת ימי האשפוז הפסיכיאטרי של
חבריה בשנת  .2005היתרה תחולק עלפי נוסחת קפיטציה הכוללת שתי קבוצות גיל ) 240ו.(+25
לכל אחת מהקבוצות מחושבת עלות השירותי הממוצעת עלפי צריכה אמבולטורית שנקבעה15 :
ביקורי לצור קבלת טיפול נפשי ל 2%מהקבוצה הצעירה ו 10ביקורי ל 4%מהקבוצה הבוגרת.
חישוב קפיטציה זה יתווס לנוסחת הקפיטציה הרגילה ויחולק במסגרתה .בלוח להל מוצגי מקדמי
הקפיטציה החדשי לכל קבוצת גיל ,ע כניסת הרפורמה לתוק.
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קבוצת גיל
0
41
145
2415
3425
4435
5445
6455
7465
8475
85+

מקד קפיטציה
1.52
0.96
0.47
0.40
0.58
0.69
1.07
1.68
2.83
3.52
4.01

יצוי ,כי נוסחה זו אינה מתחשבת בחומרת האבחנה הרפואית אלא רק בגיל המטופל ,ולפיכ היא
עלולה להוות תמרי שלילי לקופות להשקיע בחולי קשי ויקרי .נוסחת הקפיטציה תיבח מחדש
לקראת סו .2010
זאת ועוד ,ההסכ מעמיד שורה של תמריצי כלכליי לגופי המעורבי השוני :קופות החולי,
בתי החולי והמרפאות האמבולטוריות.
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נספח  :IIIעמדות בעלי העניין ,ציפיות לתוצאות ביניים חיוביות וחששות
מהרפורמה ומיפוי האינטרסים שלהם
משרד הבריאות
לדברי בכירי במשרד הבריאות ,המשרד מקבל את העיקרו הרווח לפיו אי להפריד בי טיפול פיזי
לטיפול נפשי .בנוס ,צפוי כי הרפורמה תאפשר למשרד הבריאות להתמקד בעיצוב מדיניות ובפיקוח.
אול ,במשרד יש הצופי שורה של תוצאות ביניי שליליות:
♦ המשרד יאבד שליטה על התקציבי ועל הספקת השירותי )סייקס.(2006 ,
♦ הרפורמה עלולה לעורר התנגדות של כוח האד ה בבתי החולי הפסיכיאטריי וה במרפאות
האמבולטוריות של המשרד ,ולגרו לסכסוכי עבודה .המשרד ייאל למצוא פתרונות לעובדי שלא
ישתלבו ברפורמה .באופ עקרוני ,המשרד התחייב לא לפטר את העובדי בשירותי בריאות הנפש
ולנסות למצוא לה מקומות עבודה חלופיי במסגרת המשרד או להגיע אית להסדרי מוסכמי
אחרי )כמו פרישה מוקדמת או מת חל"ת והתחייבות לקליטה חוזרת במקרה הצור( )פסט,
 .(2006בהתא לכ ,ראשי המערכת מצהירי כי מרפאות בריאות הנפש לא תסגרנה בטר הקופות
תתחייבנה להקמה ולפיתוח של שירותי חלופיי .הצהרות אלה מבוססות ,כפי הנראה ,על הבנות
שהגיעו אליה ע משרד האוצר ,א ה אינ מעוגנות בהסכ הכתוב )אלרואי דהבר.(2006 ,
חששות לגבי איכות הטיפול:

♦ עיקר הדגש בהסכ הוא על חיסכו בעלויות ולא על שיפור איכות הטיפול .אי לכ ,מדדי הבקרה
שנבנו בו ה כספיי או שה מדדי ביצוע שיש לה השלכות על עלויות ,ולא מדדי של איכות
טיפול.
♦ המעבר בי שירותי בריאות הנפש והשיקו אינו רצי וקל ואינו "תפור" היטב.
♦ הקטנת היצע המרפאות נעשית בעת שמצפי להגדלת הביקושי .סגירת המרפאות לבריאות הנפש
בשלב המעבר קבועה מראש ואינה מותנית בהתחייבות קופות החולי לפתוח מרפאות חלופיות.
כמו כ ,ההסכ אינו מבטיח תמריצי מספקי לקופות לפתח שירותי אלו.
♦ הסל המוצע אינו כולל רכיבי חיוניי לטיפול בילדי ובבני נוער )הדרכות משפחתיות ,התערבויות
בבתי ספר( ולטיפול במצבי משבר אחרי אירועי חיי )גירושי ,פיטורי ,אבל(.
חששות לגבי פגיעה באוכלוסיות מיוחדות:

♦ התערי הגבוה של השתתפות עצמית בביקור אצל רופא עצמאי שנקבע בהסכ ,עלול לעודד את
הקופות להעדי פיתוח של שירותי המבוססי על התקשרות חוזית ע מטפלי עצמאיי.
כתוצאה מכ ,חלק מ המטופלי יתקשו לעמוד בעלות הטיפול ,וכ ,יוחר איהשוויו בי
מטופלי על רקע יכולת כלכלית.
♦ נוסחת הקפיטציה )כפי שנוסחה בהסכ( אינה מספקת תמרי מספיק לטיפול בחולי הקשי.
♦ א התקציב לא יהיה מסומ ) ,(ear-markedהקופות עלולות להשתמש בכספי הנוספי לפיתוח
שירותי לאוכלוסיות אחרות ולהזניח את נפגעי הנפש.
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חששות נוספים:

♦ נוסחת הקפיטציה אינה מעודנת מספיק כדי לכסות את הוצאות הקופות על הטיפול בבריאות
הנפש.
♦ מבוטחי הזקוקי לשירותי בריאות הנפש אינ נוטי לעבור קופה ,וכתוצאה מכ חסר לח
תחרותי שיגרו לקופת החולי לשפר את איכות הטיפול.

משרד האוצר
ג משרד האוצר תומ מאוד ברכיב הביטוחי של הרפורמה .המשרד מעוניי באופ עקרוני לצמצ עד
כמה שנית את הספקת השירותי עלידי הממשלה ,ובכלל זה את הספקת שירותי בריאות הנפש על
ידי משרד הבריאות .לפי עמדת האוצר התוצאות הצפויות ה:
♦ הרפורמה תאפשר למשרד הבריאות להתמקד בפיקוח וברגולציה על הספקת השירות.
♦ הזכאות בסל השירותי תוגדר באופ ברור ,דבר שימנע ויכוחי על אחריות.
♦ הגדרת סל שירותי )המבוסס על תמחור עדכני( תבטיח את יציבות הפיננסית של קופות החולי.
♦ הרפורמה תאפשר צמצו מיטות האשפוז ל"שיעורי המקובלי" בעול המערבי )היעד הוא 0.45
מיטות לאל איש(.
♦ הרפורמה תעודד רציונליזציה של השימושי במער השיקו באמצעות הפנמת סיכוני של עלויות
השיקו עלידי הקופות ).(cost sharing
חשש:

♦ במשרד האוצר חוששי מפריצה תקציבית .על כ ,ה רוצי להגדיר את "סל השירותי" ,לקבוע
 capעל אשפוז ,לקבוע פיקוח על מחירי ,לקבוע השתתפות עצמית ולקבוע פרמטרי ליעילות
הטיפול.

קופות החולים
קופות החולי נבדלות זו מזו ,ה ברמת ההיערכות לרפורמה וה בשיעור נפגעי הנפש הנמני על
חבריה .שירותי בריאות כללית מפעילה שני בתי חולי פסיכיאטריי ומרפאות בריאות הנפש מימי
ימימה .כל הקופות ,כללית ,מכבי ,לאומית ומאוחדת ,מספקות שירותי בריאות נפש במסגרת הביטוח
המשלי באמצעות התקשרויות ע רופאי עצמאיי )אתרי הקופות( .כמו כ ,הרפורמה בבריאות
הנפש אינה נוגעת במידה שווה לכל הקופות :מבוטחי שירותי בריאות כללית מהווי 65.5%
מהמטופלי במרפאות האמבולטוריות .יתר המטופלי מתחלקי בי הקופות האחרות :מכבי
) ,(12.8%מאוחדת ) (7.6%ולאומית ) .(9.6%הנתוני דומי לגבי מאושפזי בבתי חולי
פסיכיאטריי )משרד הבריאות 5.(2006 ,ע זאת ,נראה כי עמדותיה של הקופות בנוגע לרפורמה ה די
דומות.

5

התפלגות זו שונה מהתפלגות האוכלוסייה הכללית בי הקופות בשנת  2006שהיא :שירותי בריאות כללית 
 ,54%קופת חולי לאומית   ,10%מכבי שירותי בריאות   ,24%קופתחולי מאוחדת  .13%
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ככל יתר הגורמי המעורבי ,ג קופות החולי מביעות תמיכה בשילוב רפואת גו ונפש וביצירת רצ
טיפולי אשפוזקהילה .הקופות מציגות עצמ כמעוניינות להבטיח טיפול אופטימלי לחבריה ומבקשות
לתת לה את האמצעי הכספיי לעשות כ .לפיכ ,מרבית חששותיה סובבי סביב נושאי התקציב
והכספי )שמר.(2006 ,
♦ קופות החולי טוענות כי התקציב המועבר במסגרת ההסכ הנו תתתקצוב בסדר גודל של 300
מיליוני ש"ח .תקצוב זה ימנע הענקת שירות זמי ואיכותי.
♦ תקופת המעבר היא רגישה ,וצריכה להיות בה תוספת תקציבית ולא צמצו תקציבי.
♦ מנכ"ל אחת הקופות הביע דעה כי צרי להעביר תקציב ייעודי ) (ear-markedכדי שלא יהיה תמרי
להפנות חלק מהכספי לפעילויות הנוכחיות של הקופות )במסגרת התוספת השנייה( ,וכתוצאה
מכ להזניח את האוכלוסייה החלשה ביותר.
♦ הקופות מתרעמות על ה"קנס" שה מקבלות על כ שסיפקו שירותי בריאות הנפש באופ וולונטרי,
שכ סכו זה יורד מהתקציב הכולל לשירות.
♦ קופות החולי טוענות כי הגדרת הסל אינה ריאלית :עלות מגע בודד גבוהה מ 160ש"ח ותקרת
הטיפולי שנקבעה לכל מחלה נמוכה מדי.
♦ מעבר לכ ,ג בקופות החולי מובע חשש הנוגע להתגברות שיקולי כלכליי על שיקולי
רפואיימקצועיי .חשש זה הובע במיוחד נוכח קיומה של מערכת תמריצי ,המעודדת הגבלה של
מספר המטופלי הנשלחי לשיקו.

ההסתדרות הרפואית )הר"י(
ההסתדרות הרפואית יצאה במסע הסברה ,לפיו היא תומכת ברפורמה ,א מתנגדת להסכ שנחת
בי משרד הבריאות למשרד האוצר .התמיכה ברפורמה מבוססת על תמיכתה העקרונית של הר"י
בשילוב של הטיפול בגו ובנפש .ע זאת ,לדעתה ,יש לתק פרטי רבי בהסכ או להבהיר ,בטר
תצא הרפורמה לדר.
חששות לגבי סגירת המרפאות:

♦ ההסכ כולל במפורש ובמפורט את כל הפרטי הנוגעי לסגירת המרפאות ,א אינו מציע תכנית
פעולה קונקרטית לפתיחה של שירותי חלופיי )אלרואי דהבר .(2006 ,כמו כ ,סגירת המרפאות
תקטי את היצע השירותי ותגדיל את העומס הקיי ממילא.
♦ סגירת המרפאות מבטאת ויתור על ידע וניסיו שנצברו לאור השני.
♦ החלטה על סגירת המרפאות בעתיד פוגעת בתפקוד כבר היו .כלומר ישנה הידרדרות מתמשכת
ברמת הטיפול ובמוראל העובדי.
חששות לגבי פגיעה במטופלים ובאוכלוסיות מיוחדות:

♦ ההסכ יוצר תמריצי להמעיט בהפניה לשיקו .כתוצאה מכ ,צפוי לגדול הביקוש למיטות
אשפוז )הנמצאות במגמת קיצו( בניגוד לרוח הרפורמה.
♦ חשש מהגדלת איהשוויו :הקופות עלולות להפנות את רוב מרצ למשיכת החולי המטופלי כיו
באופ פרטי במסגרת "רפואה משלימה" ,ואילו מעוטי היכולת לא יוכלו לעמוד בעלות ההשתתפות
העצמית.
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♦ ההסכ אינו מציע מענה לאוכלוסיית קוד  Zולחולי לאכרוניי.
♦ חשש מפגיעה בקבוצות החלשות שמבי חולי הנפש ,ילדי וקשישי ,בשל חוסר התאמה בי
ההסכ לבי הצרכי בשטח.
חששות נוספים לגבי ההסכם:

♦ התקציב המועבר במסגרת ההסכ נתפס כתתתקצוב בסדר גודל של  300מיליו ש"ח.
♦ המטרה של ההסכ אינה ראויה :המטרה הנוכחית היא ריסו ביקושי בעוד שהיא צריכה להיות
מת טיפול אופטימלי.
♦ חשש שמספר הטיפולי הממוצע לכל סוג מחלה יהפו למספר המרבי של הטיפולי ,דבר שיפגע
ברציפות ובאיכות הטיפול.

מטפלים בבריאות הנפש
הרופאי הפסיכיאטריי והפסיכולוגי מצהירי על תמיכת העקרונית ברפורמה ,א הואיל
ולרפורמה יש השפעות נרחבות על עבודת ה מביעי חששות רבי .חששות אלה מתחלקי בי
חששות מקצועיי לגבי איכות הטיפול לבי חששות ארגוניי לגבי עתיד התעסוקתי .היות
שהפסיכולוגי אינ רופאי ,חששותיה מהמעבר גדולי יותר מחששותיה של הפסיכיאטרי.
רופאים פסיכיאטרים

הרופאי הפסיכיאטרי מביעי את תמיכת המקצועית הכנה בעיקרו השילוב בי גו לנפש
ובהקפדה על רצ טיפולי )גונפש ,אשפוזקהילה( .חלק סבורי כי הרפורמה יכולה להביא עמה
יתרונות נוספי למערכת ,כגו:
♦ הקטנת הסטיגמה המלווה את נכי הנפש.
♦ הגדלת יכולת הבחירה של המטופל בי מטפלי שוני מכיוו שהיצע המטפלי יהיה גדול יותר.
♦ מחויבות בתי החולי הפסיכיאטריי לגו המממ )קופות החולי( עשויה לשפר את תפקוד
היויומי מבחינת שקיפות ,רמת התיעוד ואחריות הדיווח ) (accountabilityכלפי הרופא בקופת
החולי.
♦ הרפורמה עשויה לשפר את הטיפול ברמה הראשונית והשניונית.
♦ החבירה לרפואה הכללית עשויה להגדיל את טווח הלקוחות של בריאות הנפש ולשלב אות
בתהליכי שיקו פיזיי "רגילי" )למשל בעקבות שב ,סרט או תאונת דרכי( ,ובכ לתרו
לשיפור הטיפול הרפואי בכלל.
♦ טיפולי קצרימועד עשויי להיות טובי לאחדי )ומנגד עלולי להיות רעי לאחרי(.
♦ שיפור במעמד המקצועי של הרופאי הפסיכיאטריי ,כ שלא יהיו יותר בעלי "מקצוע חורג" בי
המקצועות הרפואיי האחרי.
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חששות מקצועייטיפוליי:
♦ חשש מהעובדה שאי התחייבות כתובה ו/או תמריצי לפתוח מרפאות של הקופות במקו
המרפאות הממשלתיות שתסגרנה .התוצאה עלולה להיות הקטנת היצע השירותי ,זאת בעוד
שהצפי הוא לגידול בביקושי.
♦ החלטה על סגירה עתידית של המרפאות פוגעת כבר היו בצוות ובתפקודו המקצועי ,ופוגמת
באיכות הטיפול )בליי2006 ,ב(.
♦ להערכת ,התקצוב הנו תקצובחסר .עובדה שתפגע בזמינות ואיכות הטיפול )בליי2006 ,א(.
♦ חשש מהסתמכותיתר על תרופות )"מדיקליזציה" של הטיפול( עלמנת לקצר את מש/מספר
הטיפולי ,במיוחד של אוכלוסיית קוד ) Zבליי2006 ,ב( .זאת ,על א שלשירותי בריאות הנפש יש
היצע טיפולי "לא חודרניי" ,פסיכותראפיי ,שה אפקטיביי ומביאי לחיסכו בצריכת
שירותי רפואה אחרי.
♦ חשש מהכנסת שיקולי כלכליי על חשבו שיקולי רפואיימקצועיי.
♦ חשש שמחויבות בית החולי לגו המממ תביא לפגיעה בעצמאות המקצועית של הרופאי
ולהכפפת שיקולי מקצועיי לשיקולי הכלכליי.
שיקולי ארגוניי:
♦ חשש מהקטנת הביקוש לשירותי במגזר הפרטי ,א השירותי במגזר הציבורי יהיו איכותיי,
זמיני ופחות יקרי ,ועל כ פגיעה אפשרית בהכנסות ממת הטיפולי במסגרת הפרטית.
♦ חשש מפגיעה בהתמחות ובהכשרה של מטפלי.
♦ חשש שבשל שיקולי של עלותתועלת הקופות יעדיפו להעביר חולי לטיפול אצל פסיכולוגי/
עובדי סוציאליי ,או מקצועות טיפוליי אחרי ,שעלות העסקת נמוכה יותר.
פסיכולוגים

הפסיכולוגי ,כיתר הגורמי המעורבי השוני ,אינ מביעי התנגדות פומבית לרפורמה .ה
מעידי על תמיכת בשילוב הטיפול הפיזי והנפשי ,ומתגאי בעובדה שכבר היו ה נוקטי טיפול
כוללני ביופסיכוסוציאלי .ע זאת ,חוסר שביעות רצונ מההסכ גדול וחששותיה רבי.
חששות מקצועייטיפוליי:

♦ סגירת המרפאות עלולה להביא לקטיעת טיפולי רגישי בא.
♦ סגירת המרפאות במתכונת הנוכחית ,והעברת לקופות החולי ,עלולות לפגו בקשר ההדוק
שנרק בי המרפאות למערכת הרווחה ,ובכ לפגוע בטיפול הכוללני שנית בהצלחה עד היו.
♦ הרפורמה אינה מספקת מענה לכל מי שנזקק לטיפול פסיכולוגיקליני ,אלא רק לאלה שיעברו
אבחו פסיכיאטרי .ההסכ אינו כולל התערבויות בבתי ספר או הדרכות משפחתיות ,ואינו כולל
טיפול במצבי משבר לאחר אירועי חיי )שטרוכה.(2006 ,
♦ חשש מהכפפת שיקולי מקצועיי לשיקולי כלכליי בעקבות סתירה שמזהי הפסיכולוגי בי
המטרה המוצהרת של שיפור איכות הטיפול לבי המטרה האמיתית שהיא חיסכו תקציבי
)המתבטאת בהגדרת סל שירותי מצומצ ,ובחישוב "רזה" של שעות טיפול(.
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♦ חשש שהרפורמה לא תקטי את הסטיגמה ,ה משו שהמטופלי יהיו חשופי לעי כל מי שמגיע
למרפאה ,וה משו שכדי להעניק טיפול ג לחולי הסובלי מבעיות קלות יחסית שאינ בסל,
יהיה צור לקטלג חולי אלה תחת שמות יותר סטיגמטיי )שטרוכה.(2006 ,
חששות ארגוניי:
לבד ידע מקצועי וארגוני שנצבר לאור שני.
♦ סגירת המרפאות עלולה להביא ָ
♦ הקפאת קליטת מטפלי חדשי למרפאות האמבולטוריות תפגע בהכשרת של מתמחי
בפסיכולוגיה.
♦ חשש מהקטנת הביקוש לשירותי במגזר הפרטי א השירותי במגזר הציבורי יהיו איכותיי,
זמיני ופחות יקרי.
♦ חשש משינויי בעבודת המטפל  שינויי הקשורי לאופי הטיפול ,לשיטות הטיפול ,לקשר שבי
מטופל למטפל ולצור להציב יעדי מוגדרי להשגת תוצאות בזמ נתו ובמספר טיפולי מוגדר
)המכו הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.(2002 ,

הקואליציה של ארגוני הצרכנים והמשפחות הפועלים בתחום בריאות הנפש
נפגעי הנפש ומשפחותיה מביעי באמצעי התקשורת את דרישת לקד את הרפורמה בבריאות
הנפש ולאחד את הטיפול הנפשי והפיזי תחת קורתגג אחת .דרישה זו עולה בפורומי שוני ,בהפגנות
ובעתירה לבג"צ.
הסיבה המרכזית לתמיכת הקואליציה ברפורמה היא האמונה כי העברת הטיפול לקופות החולי
תאפשר הקטנת הסטיגמה השלילית המלווה את חולי הנפש .הקואליציה תומכת בעיקרו של שילוב
בריאות הנפש כבר ברפואה הראשונית .סיבה נוספת לתמיכת הקואליציה בקידו הרפורמה היא
הגדלת פריסת השירותי שכבר כיו חסרי ,והגדלת נגישות .הקואליציה טוענת ,מעבר לכ ,כי
הרכיב הביטוחי חיוני להשלמת הרכיב המבני והרכיב השיקומי שכבר הוצאו אל הפועל .כלומר ,יש
צור לפתח מסגרות לטיפול רפואי בקהילה שתקלוטנה את המטופלי המשוחררי מבתי החולי
הפסיכיאטריי )אתר "בזכות" .(2005 ,לדעתה של הקואליציה ,שילוב בריאות הנפש בקופות החולי
יאפשר פיקוח על מטפלי חסרי הסמכה ויבטיח טיפול ברמה גבוהה יותר .זאת ועוד ,התחרות בי
קופות החולי תביא ליתר אחריות דיווח ) ,(accountabilityובכ תאפשר את שיפור איכות הטיפול
)שמיר2006 ,ב(.
ע זאת ארגוני הצרכני והמשפחות מעלי מספר חששות:
♦ חשש מפגיעה במער השיקו המוצלח לאור התמריצי המופיעי בהסכ :קופה שלא תגדיל את
מספר המטופלי הנשלחי לשיקו תזכה לכספי תמיכה; ואילו קופה שמספר מטופליה יגדל עד
 ,10%תזכה למחצית גובה התמיכה )סעי  12ד'ה' להסכ(.
♦ חשש מהזנחת החולי הקשי ביותר ,המהווי אוכלוסייה חלשה שאינה מסוגלת לדרוש את
זכויותיה; ופיתוח מגוו טיפולי לאוכלוסייה ע סימפטומי יותר קלי בשל שיקולי כלכליי
)סייקס.(2006 ,
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♦ חשש שקופות החולי תפעלנה לפי התמריצי הכלכליי המוצבי בפניה' ולא לפי שיקולי
מקצועיי הרואי את טובת המטופל .כתוצאה מכ ה עלולות לשמש "שומר ס" ולחסו את
הדר לטיפולי נחוצי ולשיקו.
♦ חשש מהסתמכותיתר על תרופות )"מדיקליזציה"( בשל הרצו לקצר את מש הטיפול.
♦ סגירת המרפאות הקיימות עלולה להביא לאייכולת לספק מענה על הביקוש הגבוה לשירותיה;
כמו כ' מובע חשש מבד ידע ,ניסיו וביטחו שנרכשו עלידי צוות המרפאה.
♦ דאגה מהיעדר מענה לבעיות של אוכלוסייה קוד ) Zאוכלוסייה הסובלת ממשברי בעקבות אירועי
חיי( במסגרת ההסכ.
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