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דין וחשבון שנתי לשנת 2015
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
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בעלי תפקידים בכירים:
מנהל המרכז – ד"ר גדי לובין
סגן מנהל המרכז ,כפר שאול – ד"ר אלכס טייטלבאום
סגן מנהל המרכז ,איתנים – ד"ר איגור ברש
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר שניאור חבקין
מנהלת הסיעוד – גב' סופי גלמן
מנהל הכספים – אברהם כהן
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תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי וכן בעלי תפקיד עיקריים בו:

א .המרכז הירושלמי לבריאות הנפש (כפר שאול-איתנים) משרת את אוכלוסיית הערים ירושלים,
בית שמש ,מעלה אדומים ומבשרת ציון כמו גם את אוכלוסיית יישובי פרוזדור ירושלים .המרכז
הירושלמי כולל שלושה קמפוסים לאשפוז ותחנות לטיפול בבריאות הנפש הפרושות ברחבי
העיר ובסביבותיה.
המרכז מעניק רצף טיפולי למגוון הפרעות הנפש ,בכל הגילאים ,ובכלל זה למצבים פסיכוטיים
חריפים ,מצבים ממושכים עם דגש שיקומי ושירות קהילתי .מערך הטיפול כולל את סוגי
הטיפולים הביולוגיים המקובלים (תרופות חדישות לסוגיהן ,חדר סנוסלן – גרייה רב חושית
ונזעי חשמל) ,טיפול זוגי ומשפחתי ,פסיכותרפיה פרטנית וקבוצתית ,טיפול באומנות וריפוי
בעיסוק.
סה"כ מספר עובדי המרכז כ –  700וכולל רופאים ,אחיות ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים,
מרפאים בעיסוק ועובדי מינהל ומשק המפעילים את המרכז ביעילות ובמקצועיות .המרכז כולל
 333מיטות אשפוז ,מחלקה לטיפול יום ,יחידה לטיפול בגיל הרך ,מכון לטיפול בבעיות סמים
ותחלואה כפולה ,מחלקה לטיפול בילד ובנוער ומחלקה לטיפול באוטיסטים .בבית החולים
מתקיים רצף טיפולי החל מהקליטה במיון ,המשך במחלקות הפעילות המאשפזות ועד
להמשך הטיפול בקהילה .בעת הצורך יעמדו לרשות החולה גם יחידות קדם-שיקומיות.
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ב .מנהלי המחלקות ויחידות הרפואיות והיחידות הפרא רפואיות במרכז הירושלמי:
ד"ר אחיקם אולמר – מנהל מחלקת גברים סגורה
ד"ר רפאל אידלמן – מנהל מחלקה פתוחה מעורבת
ד"ר בסיה חבולס – מנהלת מחלקה ממושכת פתוחה
ד"ר יהודה קונייבסקי -מנהל מחלקת אוטיסטים
ד"ר אלזבטה יובן וצלר – מנהלת מחלקת נשים סגורה
פרופ' יואב כהן – מנהל מחלקת ילדים ונוער
ד"ר סרגיי רסקין – מנהל מחלקת גברים סגורה
ד"ר שלומית כץ – מנהלת מחלקה פתוחה מעורבת
ד"ר נטשה פוסטובסקי – מנהלת מחלקה פסיכוגריאטרית ממושכת סגורה
ד"ר אירנה פינקלשטיין – מנהל מחלקה פסיכוגריאטרית פעילה סגורה
ד"ר גרגורי פודולסקי – מנהל מחלקה ממושכת סגורה
ד"ר גרגורי כ"ץ – מנהל מחלקת מיון
ד"ר צפריר ליבל – מנהל אשפוז יום
ד"ר אלה וויסברוד – מנהלת מרפאת פנים
מר עדאור בן אבא – מנהל השירות הפסיכולוגי
גב' מרים כרם – מנהל שרותי הריפוי בעיסוק
גב' איריס סלע-ובר – מנהלת השירות הסוציאלי
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דרכי התקשרות עם המרכז:
ד"ר גדי לובין ,מנהל המרכז – 02-5705220 ,02-6551542
ד"ר אלכס טייטלבאום ,סגן מנהל המרכז ,כפר שאול – 02-6551542
ד"ר איגור ברש ,סגן מנהל המרכז ,איתנים – 02-5705220
מר שניאור חבקין ,מנהל אדמיניסטרטיבי – 02-5705180 ,02-6551527
גב' סופי גלמן ,מנהל הסיעוד – 02-5705223 ,02-6551518
מר אברהם כהן ,מנהל הכספים – 02-5705155 ,02-6551420
עו"ד ציפי בן ברוך – יועצת משפטית והממונה על חוק חופש המידע – 02-5705184 ,02-6551409
גב' איריס סלע-ובר ,יו"ר הועדה לפניות הציבור – 02-5705119 ,02-6551576
גב' עידית קרדי ,מנהלת רשומות רפואיות – 02-5705229
גב' אפרת סנטנו ,מנהלת קבלת חולים – 02-6551537
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סקירת עיקרי פעילות בית חולים לשנת :2015
 .4.1מס' מיטות פעילות ברישיון – 333
 .4.2מס' קבלות לאשפוז – 1722
 .4.3סה"כ תפוסה – 99%
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תקציב בית החולים לשנת :2015
לפרטים נוספים בנושא יש לפנות למשרד הבריאות
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המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז הרפואי
פועל כאמור בסעיף  6לחוק חופש המידע:
המרכז הירושלמי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין
היתר בחוזרי מנכ"ל .נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד
הבריאותhttp://www.health.gov.il :
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תיאור ומטרות של מאגרי המידע של בית החולים ,הרשומים לפי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א – :1981
מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:
א - ATD .פרטים מזהים ומידע דמוגרפי אודות המטופל ,חיובים ותקבולים בגין אשפוז,
מכתבי קבלה ושחרור כולל עותק אלקטרוני של סיכום האשפוז והמלצות בשחרור.
ב .מרכב"ה – מערכת  .ERPנמצאת בשימוש משאבי אנוש.
ג.

פרומתיאוס – מערכת לניהול ממוחשב של התיק הרפואי.

ד .מאגר נתונים של מל"ם – רישום ,ניהול ומעקב נתוני שכר עובדים.
ה .אביב – מערכת בוחן פיננסית – לתכנון משאבי הארגון .נמצאת בשימוש באגף
הכספים.
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דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט –
1999
א .במהלך שנת  2015הייתה בקשה אחת למידע לפי חוק חופש המידע.
ב .במהלך שנת  2015לא הוגשו עתירות כנגד בית החולים לפי חוק חופש המידע.
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