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חיים בלמקר  ' פרופ

:ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל"יו

הצורך בשינוי רדיקלי בהתמחות



בארץ65פסיכיאטרים מומחים מעל גיל 800יש •

שנה30: האורך הממוצע של עבודה במשרה•

30-40כדי לשמור על האיזון הנוכחי צריך •

פסיכיאטרים מומחים חדשים כל שנה

מתמחים לשנה בכל תכנית התמחות3זה בערך •

שנים בהתמחות זה 5המתמחים יישארו  3אם •

תכנית התמחות בכל זמן /ח"מתמחים בבי 15נותן

כלומר, תורנים3בכל מקום התמחות יש בערך •

תורנויות לחודש  6-מתמחים מתורגמים ל 15

לרופא



בוגרי רפואה בארץ בשנה500-כ•

עולים חדשים+ ישראלים חוזרים 100-500•

לפסיכיאטריה4%מועמדים רצוי 1000מתוך •

מתמחים מתחילים לשנה40-לכן כ•

רפואה ופסיכיאטריה



20דהיינו , לשנה2%-בפועל מושכים יותר קרוב ל•

מתמחים לשנה

תכניות התמחות15-יש יותר מ•

:לכן, ח יותר ממחלקה אחת מוכרת"יש בכל בי•

בהרבה בתי חולים לא מסוגלים לגמור את 1.
החודש עם תורנים מתמחים

אין  בחלק גדול מן המחלקות המוכרות 2.

או שיש רק אחדמתמחים 

(א)אבל 



מומחים  30-40' שלב בהיום לא עוברים את •

20עברו רק 2016-ב. לשנה

אחוז גבוה של מומחים יוצאים לגמלאות בקרוב•

30אבל לפחות , תכניות התמחות10-15יש •

מוכרותמחלקות 

עולים או ישראלים חוזרים500לא מגיעים כל שנה •

מתמחים חדשים כל שנה10יהיה 500כפול 2%•

(ב)אבל 



לא ניתן להמשיך לבנות את מערך העבודה  

ח כפירמידה "בבי

מנהל  
מחלקה

מומחים צעירים

מתמחים

קהילה



כיום רק מספר קטן של  

מומחים צעירים הולכים  

בעיקר מי שלא , לקהילה

.קודם למנהל מחלקה

בעתיד חלק גדול  

לרפואה  מהמתמחים יפנה 

שישאיר  מה , קהילתית

פחות מומחים צעירים  

החוליםבבתי 

מנהל
מחלקה

מומחים 
צעירים

מנהל
מרפאה

מומחים 
צעירים

מ ת מ ח י ם



תכנית חלופית לאירגון מחלקה

אולי ברוטציה, מנהל מחלקה•

כל אחד עם החולים  , מנהלכולל רופאים מומחים•

במחלקה אקוטית10בערך , באחריותו

לכל רופא מומחה עוזר רופא ועזרה משרדית  •

צמודה

אולי למטרת , מתמחים במחלקות הוראה בלבד•

מתמחים  4בכל הארץ עם 10הוראה אשפוזית 

בכל אחד



תכנית התמחות עתידית

אשפוז: שנה ראשונה•

ח"רצוי לא של ב, מרפאה: שנה שניה•

ח כללי"בביוליאזוןיעוץ : שנה שלישית•

חצי שנה נוירולוגיה וחצי שנה מדעי : שנה רביעית•

יסוד

התנסות ניהולית בתור ראש צוות  : שנה חמישית•

עובדת סוציאלית ופסיכולוג בקהילה או  , עם אחות

באשפוז 



בעברהפסיכיאטרים חלוקת

בבוקרכל פסיכיאטר במחלקה 

צ"אחההפרטית ובמרפאתו 



בעתידהפסיכיאטריה מבנה 

:פסיכיאטרים1000מתוך 

בקהילה500

באשפוז500



?מי יממן את המתמחים לעתיד

ברור שהמימון שבא כעת מבית החולים הוא  
שמכתיב את תפקיד המתמחים כעובדים השחורים  

בתחתית הסולם

כדי להכשיר מתמחים לפסיכיאטריה של העתיד  
קופות החולים צריכות לבחור מתמחים לתכנית  

לצרכיהןמוסדית ואליטיסטית שיתאימו -התמחות על


