
Israeli   Psychiatric 

Association 

 

 

 

 
                                                                                                          ההסתדרות הרפואית    

    _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Treasurer                                            גזבר          Secretary                                      מזכיר                                       Presidentר "יו 
 Dr. B. Nemetz                      בוריס נמץ  ' דר             Dr. N.Grisaru               נמרוד גריסרו    ' דר               Prof.Z.Kaplan                זאב קפלן ' פרופ 
 Zeev.kaplan@pbsh.health.gov.il                          grisarun@gmail.com                                 nemetz@bgu.ac.il 
          President Emeritus andר יוצא  "יו                                                              Elected President                  ר נבחר "וי 

 Foreign Affairs            ל   "ראי קשרי חוואח                                                               Prof.M. Kotler       משה קוטלר    ' ופפר
                  Moshe.kotler@beerness.health.gov.il         lean@bgu.ac.il                    אבי בלייך  ' פרופ                  Prof. A. Bleich 

                                                                                                                  hasharon.co.il-ableich@lev 
  

 40-0041041: פקס;  40-0041040: 'טל,  0044ד "ת, המרכז לבריאות הנפש באר שבע

Sheva Mental Health Center-Beer 

  Hazadik from Jerusalem St. P.O.Box 4600              0044. ד.ת, שבע-באר, 4הצדיק מירושלים ' רח 

http://www.psychiatry.org.il 

 .11/0713/ –סיכום ישיבת הועד המרכזי של האיגוד 

 

 -מדיה"חברת  -סוכם על החלפת אתר האינטרנט של האיגוד והפעלתו באמצעות ההסתדרות הרפואית .1

 .י"בדומה לאתרי האיגודים המדעיים של הר, "פארם

 

 .השנתי של האיגוד מול החברה המארגנת -סוכמה תוכנית העבודה לקראת הכנס התלת .2

 .המדעית של הכנס הנושאי הרצאות ופגישות דיון יש להעביר בהקדם לוועד, ל"רצים מחוהצעות למ

 

ד "להכללת הפסיכיאטריה במקצועית בם ניתן להגיש חו, י"מול הלשכה המשפטית בהר, חודש הטיפול .3

מהפסיכיאטרים בישראל כעובדי ( 1184מתוך  657) 50%לאחר איתור של יותר מ, נגד המדינה

 .  המדינה

 

  ;וביניהן 2010-11זו והוצגו נושאי תלונות הציבור בתחום הטיפול הפסיכיאטרי בשנים רוכ .4

 . תהליכי האשפוז הכפוי וגישת המטפלים -

 .סוגיית ההגבלה במהלך האשפוז -

 .אי שיתוף המטופל ומשפחתו בתוכנית הטיפול והצגת כלל אפשרויות הטיפול כולל שאינן בסל -

 .וקבלת הסכמת הנבדקיםבדיקות בנוכחות הסטודנטים  -

 .גופני וקידום סיבוכי הטיפול התרופתי –מעקב אחר המצב הרפואי  -

 .תנאים סביבתיים לא הולמים במסגרות בקהילה ובאשפוז -

 

והדרישה להסמכת " הגנה על הציבור מפני עברייני מין"הצגת הסתייגויות האיגוד להצעת החוק  .5

 .כפי שגובשה בכנסת, פסיכיאטרים מומחים לטיפול בעברייני מין

 

 . 2011לפסיכיאטרים יתקבלו עד נובמבר " לאות מפעל חיים"הצעות והמלצות  .6

 

לאור אי התקדמות הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש למרות כל , הועד המרכזי של האיגוד .7

 .בודק עמדתו בנושא מחדש, התחייבויות משרד הבריאות

המעכב כל פתרון מעשי של המצוקה , הדיון ברפורמההוצע כי האיגוד ימשוך את ידיו מהמשך העיסוק ו

 . והפערים בשירות הפסיכיאטרי

האיגוד מבקש ממשרד הבריאות הצגה דחופה של תוכנית ומשאבים שיאפשרו הצלת מערך בריאות 

 .הנפש בישראל המצוי בקריסה
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