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ע� העברת האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש , תיכנס לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש 1.7.2015ב 

ויצירת , משמעותו של מהל  זה היא איחוד של רפואת הנפש ורפואת הגו�. ממשרד הבריאות לקופות החולי�

  .קופות החולי� –כתובת אחת לאספקת שירותי� אלו 

  

  מטרת הרפורמה

ובמקביל , זמינות ונגישות שירותי בריאות הנפש בישראל, ה בבריאות הנפש היא להגדיל את איכותמטרת הרפורמ

  . לצמצ� את הסטיגמה החברתית כלפי המתמודדי� ע� מצוקה נפשית בישראל

משרד הבריאות ימשי  לבקר , יודגש כי בצד העברת האחריות על אספקת שירותי בריאות הנפש לקופות החולי�

  .על מנת לוודא כי נית# טיפול איכותי ומקצועי לכלל אזרחי ישראל, ות החולי�ולפקח על קופ

  

  ?מי זכאי לקבל טיפול נפשי

  . זכאי לקבל שירותי בריאות נפש –בכל גיל , כ ל זקוקכל תושב ש

  

  ?ומי משל� עליו, היכ� נית� לקבל טיפול

רשימת המרפאות שמפעילה הקופה או שהיא עובדת מול#  $את הסדרי הבחירה   1.7קופות החולי� יפרסמו ב 

  . מתו  רשימה זו זכאי כל אד� לבחור היכ# לקבל טיפול. בתחו� בריאות הנפש

קופת החולי� תשל� על כ  באמצעות . זכאי להמשי  ולקבל בה טיפול –אד� המטופל כיו� במרפאה ממשלתית 

  ). 17טופס (ס התחייבות טופ

כולל את המקרי� בה� , את אופ# קבלת טופס ההתחייבות עבור הטיפול 1.7קופות החולי� נדרשות לפרס� ב 

  ).לאור מידע שקיבלה מראש על המבוטחי� שבטיפול(הקופה את הטופס ישירות אל המרפאה תשלח 

קיבלה מידע על מבוטח בכל מצב בו הקופה לא הציגה את הסדרי הבחירה והמרפאות אית# תעבוד או שלא 

זכאי המבוטח להמשי  ולקבל טיפול במרפאה בה הוא מטופל והקופה תעביר טופס  –המטופל במרפאה ממשלתית 

  . התחייבות בדיעבד

ק בתנאי שבחנה את עניינו באופ# פרטני קופת החולי� רשאית שלא לאשר טיפול למטופל במרפאה ממשלתית ר

  .והציעה לו חלופה הולמת לקבלת טיפול

מטופל שחש כי החלופה שקיבל לא מתאימה לו או פוגעת ברצ� הטיפולי זכאי לפנות לנציבת פניות הציבור לחוק 

  . ביטוח בריאות ממלכתי
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  ?לאלו טיפולי� זכאי�

  .קליני של הגור� המטפלקבלת טיפול מותנה בשיקול דעת מקצועי יודגש כי  �

 משרד הבריאות תעריפו�ב מתפרסמותההגדרות התקפות של השירותי�  �

  

 בדיקת רופא פסיכיאטר במרפאה

הבדיקה תתייחס ג� לרמת . ובירוראבחו# ומת# המלצות להמש  טפול , לש� הערכה, בדיקה פסיכיאטרית מלאה

 .)או לאחר\לעצמו ו(מסוכנות של הפונה 

 חוות דעת רפואית פסיכיאטרית

שיקומי או תעסוקתי מוסמ  עבור מטופל , הכנת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית בכתב למוסד או גור� טפולי

חוות . חידת מיו# קהילתימחלקת טפול יו� בקהילה או י, מרפאת בריאות הנפש $רשו� במסגרת אמבולטורית 

. פסיכוסוציאלית או אבחוני� תפקודיי�, טיתספסיכודיאגנו, הדעת יכולה להיות מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית

סטטוס  $מצבו הנפשי , חוות הדעת כוללת פירוט מלא ומקי� של אנמנזה ותפקוד המטופל בתחומי החיי� השוני�

  .ובהקשר לשאלות שהוגדרו על ידי הגור� המפנה קביעת אבחנה ומסקנות בהתא� לממצאי�, מנטלי

 בצוות, תקופתית לקביעת תכנית טפול\הערכה ראשונית

או תקופתית של ) אינטייק(בדיקת מטופל על ידי צוות רב מקצועי הכולל פסיכיאטר לש� ביצוע הערכה ראשונית 

ההערכה מתבצעת לצור  . תיי�משפחתיי� וחבר, תלונותיו ויכולות ההתמודדות ע� קשיי� אישיי�, מצבו הנפשי

מידע , איסו� מידע ביופסיכוסוציאלי ואנמנסטי, קביעת תכנית טפול או עדכונה וכוללת תיאור המטופל ותלונותיו

בקטי# השירות כולל . אבחוני וטפולי ממטופל ומשפחתו ומגורמי� טפוליי� אחרי� וכ# המלצות להמש  טפול

 .י� כחלק מההערכה הראשונית/מפגש ע� הורה

 פסיכותרפיה פרטנית

הניתנת במטרה , מגוונות טפוליות בטכניקות שימוש מעקב ותמיכה באמצעות, פסיכותרפיה פרטנית הכוללת טפול

קונפליקטי� אישיי� ובי# , לשפר את מצבו הנפשי של המטופל ולהקנות לו מיומנויות התמודדות ע� מצבי לח(

מסגרת הטפול מוגדרת על בסיס . מותא� למציאות חייווזאת במטרה לאפשר למטופל לתפקד באופ# , אישיי�

 .מש  הטפול והתוצאות המצופות, טכניקות ההתערבות, חוזה טפולי בו מוגדרי� הצרכי�

 משפחתי\יעו� זוגי\טפול

בנוכחות המטופל או , תהלי  טפולי או יעו( טפולי בתחו� בריאות הנפש המתבצע במסגרת זוגית או משפחתית

. ההתערבות מבוססת בעיקר על שימוש בטכניקות טפול מערכתיות. עיות הזוג או המשפחהומתמקד בב, בלעדיו

משכה , ת הנדרשתאופי ההתערבו, מסגרת ההתערבות מוגדרת על פי חוזה טפולי הכולל את צרכי המטופל

 . ותוצאותיה

 הדרכה של משפחת המטופל

כולל מת# הסבר על , למצבו הנפשי והגופני בכל הקשור, בנוכחות המטופל או בלעדיו, הדרכה של משפחת המטופל

על התמודדות ע� סימפטומי� וע� התפקוד היומיומי ועל , או התרופתי\מהות הטפול הפסיכוסוציאלי ו

  . השתלבותו במשפחה

� בתו� היחידה, יעו� לגור� חו

גור� מוסדי , רופא ראשוני, בתי ספר, יחידות שיקו�, למוסדות רפואה או רווחה, בתו  היחידה, או הדרכה/יעו( ו

בהקשר למטופל רשו� במסגרת , בנושאי� טפוליי� ושיקומיי� בתחו� בריאות הנפש, עירוני או שיקומי

  . בנוכחות המטופל או בלעדיו, אמבולטורית
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� מחו� ליחידה, יעו� לגור� חו

גור� מוסדי , רופא ראשוני, בתי ספר, יחידות שיקו�, למוסדות רפואה או רווחה, מחו( ליחידה, או הדרכה/ויעו( 

בהקשר למטופל רשו� במסגרת , בנושאי� טפוליי� ושיקומיי� בתחו� בריאות הנפש, עירוני או שיקומי

  . בנוכחות המטופל או בלעדיו, אמבולטורית

 חינו� ושיקו�, רווחהתועד למוסדות יעו� טלפוני פרטני ומ

חינו  ושיקו� בקשר למטופל רשו� במסגרת , יעו( טלפוני פרטני ומתועד בתחו� בריאות הנפש למוסדות רווחה

  .המבטח של מראש בהסכמה מותנה. אמבולטורית או בקשר לאוכלוסיית מטופלי� רשומי�

 פסיכותרפיה קבוצתית

צעות שימוש בטכניקות טפוליות מגוונות המבוססות על באמ, הדרכה ומעקב, פסיכותרפיה קבוצתית הכוללת טפול

  . פיתוח מיומנויות וקשר בי# אישי הנוצר בי# המשתתפי� במהל  ובקשר לטפול, תקשורת

 צוות פסיכיאטרי, ביקור בית

�כהיענות לקריאת חירו� או הוראת , ביקור של צוות מתחומי בריאות הנפש בביתו של מטופל לש� מת# טפול שוט

ע� בני , הביקור כולל פגישה ע� המטופל. על מנת לבצע התערבות שגרתית או דחופה, פסיכיאטר מחוזי בדיקה של

  .משפחתו או גורמי� אחרי� הרלוונטיי� לבירור ולטפול בו

 הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה

� תהלי  הערכה פסיכודיאגנוסטי מלא המבוסס על בדיקה פסיכולוגית ועל לפחות חמישה מבחני� הבודקי

: חוות הדעת כוללת תקציר או חלק מהאפיוני� המרכזיי� של הנבדק. קוגנטיביי� ומשכל, מאפייני� אישיותיי�

רמות סיכו# במפגש ע� סוגי , סוג הגנות ומנגנוני התמודדות, מגבלות וכוחות אגו, נושאי� וקונפליקטי� מרכזיי�

  .ת כפי שמשתק� במבחני� השוני�כל זא. דינמי ובי# אישי ועוד, הרכב קוגניטיבי, מציאות שוני�

 הערכה פסיכודיאגנוסטית ממוקדת

מבחני� הבודקי� מאפייני�  3תהלי  הערכה פסיכודיאגנוסטי ממוקד המבוסס על בדיקה פסיכולוגית ועל 

נושאי� : חוות הדעת כוללת תקציר או חלק מהאפיוני� המרכזיי� של הנבדק. קוגנטיביי� ומשכל, אישיותיי�

רמות סיכו# במפגש ע� סוגי מציאות , סוג הגנות ומנגנוני התמודדות, מגבלות וכוחות אגו, וקונפליקטי� מרכזיי�

 . כל זאת כפי שמשתק� במבחני� השוני�. י ועודדינמי ובי# איש, הרכב קוגניטיבי, שוני�

 אבחו� קוגניטיבי תפקודי כוללני

הפרעות התנהגות ורגש כתוצאה מנזק מוחי מולד או , תהלי  אבחו# כוללני של תפקודי� קוגניטיביי� גבוהי�

מתבצע  האבחו#. וכתיבת דוח אבחוני קוגנטיבי תפקודי מסכ�, ראשוני או משני וליקויי� התפתחותיי�, נרכש

הפרדה בי# דמות ורקע , מבחני העתקה, מבחני הפשטה: שאלוני� וטסטי� ייעודיי� כגו#, באמצעות בדיקות

הממצאי� משמשי� לצור  קביעת פרופיל של היכולות הקוגניטיביות והמגבלות ומשמשי� בסיס לבניית . וכדומה

 . תכנית שיקו� וטפול

 חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לועדת סל שיקו�

ר מטופל רשו� במסגרת עבו, לועדת סל שיקו�, לרבות מילוי הטפסי� הנדרשי�, הכנת חוות דעת בכתב

 .אמבולטורית

 פסיכיאטרית מחוזית\השתתפות בועדת סל שיקו�

השתתפות והצגת מטופל בפני ועדת סל שיקו� או ועדה פסיכיאטרית מחוזית או ועדה פסיכיאטרית מחוזית 

 .פול עבור מטופל רשו� במסגרת אמבולטוריתלילדי� ונוער כמייצג של הט
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 חוות דעת רפואית משפטית

תולדות האירוע המשפטי ותולדות המצב הנפשי , הכנת חוות דעת רפואית הכוללת פירוט מלא ומקי� של אנמנזה

בהקשר לשאלות ספציפיות של הגור� , בדיקה פסיכיאטרית והמסקנות הנגזרות מכ , אבחנה. וההקשרי� ביניה�

 .טיהמשפ

 מעקב פסיכיאטרי תרופתי/טפול

הטפול כולל מת# הסבר לחולה ולמשפחתו על מהות התרופה ותופעות הלוואי . טפול ומעקב פסיכיאטרי תרופתי

קבלת החלטה על ביצוע וקריאת תוצאות בדיקות גופניות הנדרשות כהכנה וכמעקב . שלה והדרכה לגבי הטפול בה

  . חות ולא נכללת התרופהבתו  כ  נכלל ג� מת# הזריקה המתבצע בדר  כלל על ידי א. לטפול התרופתי

 נזע חשמלי

 .ביצוע הנזע החשמלי והשגחה בהתא� לתקנות, הרדמה כללית, הפעולה כוללת בדיקת רופא

  TMS, מגנטית מוחית גרייה

 להעברת פולשנית לא) Transcranial Magnetic Stimulation - TMS( מגנטית מוחית גרייה באמצעות טפול

  . והשגחה הפעולה ביצוע, רופא בדיקת כולל. במוח חשמלי גירוי

 מבוגרלטפול יו� פסיכיאטרי 

הכוללת מגוו# התערבויות מתחו� בריאות , 18למבוגר מגיל , תכנית פעילה במסגרת מחלקת טפול יו� בקהילה

שמטרתה להביא לאיזו# נפשי ותפקודי , פסיכוסוציאלי וקוגנטיבי תפקודי, הנפש לרבות אבחו# וטפול פסיכיאטרי

והשתתפות בתכניות טפול , ולאפשר המש  חיי� בקהילה) half-way in(למניעת אשפוז מלא  ,של המטופל

  . ושיקו�

 ילדי� ונוערלטפול יו� פסיכיאטרי 

הכוללת מגוו# התערבויות מתחו� , 18לילדי� ונוער עד גיל , תכנית פעילה במסגרת מחלקת טפול יו� בקהילה

שמטרתה להביא לאיזו# נפשי , פסיכוסוציאלי וקוגנטיבי תפקודי ,בריאות הנפש לרבות אבחו# וטפול פסיכיאטרי

והשתתפות בתכניות , ולאפשר המש  חיי� בקהילה) half-way in(למניעת אשפוז מלא , ותפקודי של המטופל

  . טפול ושיקו�
  


