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 ו"התשע, בחשון ד"י
 7102אוקטובר  72

 21112102122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
 מנהלי בתי החולים

  מנהלי קופות החולים
 

 
 רב, שלום

 

 
 פסיכולוגיה רפואית   –תמיכה נפשית בחולים הסובלים מתחלואה גופנית   :הנדון
 ושיקומית          

 
חולים רבים סובלים ממצוקה נפשית חריפה בשל מחלתם הגופנית הקשה, תגובה זו הינה 

 טבעית וחולפת פעמים רבות עם טיפול תומך של צוות רב מקצועי מיומן בתחום. 

טיפול משולב של גוף ונפש חיוני במקרים אלה. לציין, כי מדובר בחולים שאינם סובלים 

ולים אלה זכאים לטיפול נפשי תומך כחלק מהשירותים הנכללים ממחלה פסיכיאטרית. ח

בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שירותים שניתנו באחריות ובמימון קופות 

 החולים, במסגרת מרפאות הקופות ובבתי החולים עוד טרם החלת הרפורמה.

לים מקשות על עם כניסת הרפורמה, התקבלו דיווחים מגורמים שונים, כי קופות החו

המטופלים במתן טופס התחייבות לטיפולים אלה ומעלים דרישות ותנאים לקבלת הטופס 

שלא נדרשו מאותם מטופלים טרם הרפורמה ובכלל זה הפנייתם לאבחון על ידי פסיכיאטר  

כתנאי מקדים לאישור ההתחייבות. מדובר בין היתר בחולים אונקולוגים, מטופלים 

ראומה, חולים קרדיאליים, חולי טרשת נפוצה, חולים סכרתיים במרפאות כאב, נפגעי ט

וכד' שחלק מהטיפול במחלתם הגופנית הינו התמיכה הנפשית שניתנה במסגרות הטיפול 

 הגופניות, ולא במרפאות לבריאות הנפש. 

מאז ומעולם, ועודם ולהדגיש שמדובר בשירותים שנכללו בתוספת השנייה  אבקש להבהיר

אך אין כל קשר בין שרות זה לרפורמה בבריאות הנפש וסל   -ה יהשני תוספתכעת חלק מה

 השירותים בתחום בריאות הנפש שהתווסף לתוספת השנייה בעקבות הרפורמה. 
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אחרי הרפורמה באותם  מכאן שבאחריות הקופות להמשיך ולתת שירותים אלה גם 

כמו כן יובהר כי ,  לרבות מקום מתן השירותים )במרפאה אונקולוגית למשל(. התנאים

, התקייםגם ההסדרים המימוניים שהיו לפני הרפורמה ממשיכים ל –בהעדר הסדר אחר 

 אמבולטורי.  ברה"ן כלומר, אין מדובר בתשלום לפי מינויי

 

 לסיכום:

 תמיכה נפשית בחולים הסובלים מתחלואה גופנית באחריות ובמימון הקופה. .0

יאטר כתנאי  לקבלת התחייבות ואישור אין להפנות את החולים לאבחון על ידי פסיכ .7

לטיפול , כפי שאין להשתמש בקודי תעריף של מנויים השייכים לתחום סל השירותים 

בתחום בריאות הנפש, אלא אם קיים הסכם שכזה בין הקופה לספק השירות לעניין 

 שירותים אלה.

 

 יש להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר ולהקפיד על  קיומם. 

 
 

          
 בברכה,                    

 
 עזרא ורד ר"ד         

 (בפועל) הרפואה מינהל ראש
 
 
 

 העתקים:
 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב 

 משרד הבריאות   -פרופ' ארנון אפק
 מנהלת האגף לבריאות הנפש –לוי -ד"ר טל ברגמן

 בריאות ממלכתינציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח  –ד"ר אסתר בן חיים, עו"ד 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן )בפועל( –טוב -גב' רויטל טופר חבר
   פסיכולוגית ארצית וממונה על רישוי הפסיכולוגים –גב' ימימה גולדברג 


