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 (ם"חבב) 1995חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 החברתיים החשובים בישראל והמתקדמים בעולםמהחוקים 

" ועזרה  שוויון ,יהא מושתת על עקרונות של צדק, הבריאות הממלכתיחוק ביטוח

 ".הדדית

 יסוד לבריאות לכל תושב ומחויבות המדינה למימוש ומימון סל שירותי בריאותזכות. 

חופש בחירה של המבוטח ועיקרון הסולידריות החברתית, ח"חובת הביטוח בקופ. 

"לפי שיקול דעת , שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל

 .."בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, רפואי באיכות סבירה

 

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי        



 

“Israel has established one of the 
most enviable health care systems 
among OECD countries” 
 
  

ישראל ייסדה את אחת ממערכות  "

המעוררות קנאה מבין  הבריאות 
 "OECD-מדינות ה

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי        

 את מערכת הבריאות בישראל OECD-הערכת ה



בחוק . תוכנן להעביר לקופות את רכיבי התוספת השלישית ם"בחבב

 .  ההעברה בוטלה 1997ההסדרים 

 

תוספת שלישית   
 (ר"משהב)

 מטופלי בריאות הנפש•

 אשפוז סיעודי•

 מכשירי שיקום וניידות•

 (קופות)תוספת שניה 

 רפואה כללית•

 

 

 בריאות הנפש והתוספת השלישית   



 :בעיות ממספר סובלת המערכת ,מצוין אנושי והון יכולתה כמיטב עשתה שהמערכת אף על

 בכמות והן בפריסה הן מוגבלים שירותים

   תקציבית מצוקה

 הולם באופן קודמו שלא מקורות

 (  ר"משהב)לשלישית ( אחריות הקופות) השניההפרדה בין התוספת 

 בריאות הנפש והתוספת השלישית   

 ח אברבנאל"ביה ח כללי איכילוב"ביה



 מרפאה ממשלתית טרום רפורמה

 מועתקת למקום חדש ומשודרג –מרפאת בריאות הנפש בפתח תקווה 

 הרפורמה בבריאות הנפש   



 שינויים בתחום הבריאות הנפש מאז חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 הרפורמה השיקומית   - 1שלב 
 חוק שיקום נכי נפש בקהילה

 –הרפורמה המבנית בבתי חולים לבריאות הנפש - 2שלב 
 אל מיסוד

 פתיחת מחלקות בריאות הנפש בבתי חולים כלליים - 3שלב 

   הביטוחיתהרפורמה  – 4שלב 
 פתרון למטופל בקהילה. מתן מענה לשירות האמבולטורי

 בריאות הנפש והתוספת השלישית   



 2012החלטת ממשלה מאי 

 הרפורמה בבריאות הנפש   



 הפן הכלכלי –שלוש שנות הערכות לרפורמה 

 רב שנתי -תוספת תקצוב לבסיס  ח"מלש 300•

 הצמדת התקציב לקידום של הקופות•

 לסל הבריאות₪ מיליארד  1.9תוספת של 

 לבינוי ח"מלש 200•

 לשיפוץ מרפאות ח"מלש 50•

 תוספות לפיתוח

 יצירת כללים להתחשבנות כלכלית

 הרפורמה בבריאות הנפש   



 הפן הארגוני –שלוש שנות הערכות לרפורמה 

 נציגי חולים ומתמודדים, שיתוף נציגי ציבור•

 שיתוף איגודים מקצועיים•

 שיתוף נציגי קופות החולים•

 שיתוף נציגי בתי חולים•

 ( פרוטוקולים זמינים לציבור)פועלת בשקיפות •

 הרפורמה מינהלת

 קמפיין הסברה לציבור

 מחקר חיצוני מלווה לרפורמה

 יצירת מדדי איכות בקהילה ובבתי החולים

 הרפורמה בבריאות הנפש   



 בקהילה השרותיםהרחבת  –שנות הערכות לרפורמה  3

 הרפורמה בבריאות הנפש   

 .לקיימותמעבר  חדשותמרפאות  61

 

 למבוגרים 34-לילדים ו 27•

 ביישובי פריפריה 44•

 במגזר הערבי 16•

 החרדיבמגזר  14•

 פיזור גיאוגרפי בפריסה רחבה•

 צוות רב מקצועי•

 מודלים שונים של טיפול•
 

 בית שמש באר שבע אשדוד אלעד

 חיפה חדרה הרצליה ביתר עילית

 מודיעין כפר סבא ירושלים יוקנעם

מודיעין עילית  
 קרית ספר

 פתח תקווה ערד נתניה

 רמת גן ראשון לציון קרית מוצקין קלנסווה

 ירכא תל אביב רעננה
באקה אל 

 גרביה

 רחובות קרית מלאכי טייבה



 (חדשות 61כ "סה)וכיום הרפורמה מספר מרפאות ציבוריות לפני 
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 הרפורמה בבריאות הנפש   



  ציבוריות לפני הרפורמה וכיוםמטופלים במרפאות 
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 הרפורמה בבריאות הנפש   



 הרפורמה בבריאות הנפש   

 מרפאות משלבות גוף ונפש



 אחרי ההכנה לרפורמה –מרפאות 

 (חדש)מרפאת מכבי בבאר שבע  (שופץ)מרפאה ממשלתית ביבנה 

 הרפורמה בבריאות הנפש   



 מנגנוני מעקב ובקרה

 הרפורמה בבריאות הנפש   

הרפורמה  מינהלת
ממשיכה להתכנס 

 ולעקוב

בקרה ופיקוח 
רגולטורי של  

 המשרד

חדר מצב שיפתח  
 21.6.15-ב

נציבת קבילות 
 הציבור



 היום שאחרי –פניית מטופלים 
 

מטופל ותיק ממשיך  , ככלל
טיפול במרפאה בה הוא 

 מטופל

אלא אם קופת החולים  
, הציעה מרפאה חלופית

הטיפול ממשיך במסגרת  
 הנוכחית

אם החלופה לא מוסכמת  
באפשרותו  , על המטופל

לפנות לנציבות קבילות  
 הציבור

 \מטופל חדש פונה לקופה 
מומחה    \רופא המשפחה 
 בקהילה

הפניה לשירות מתמחה  
במרפאה ראשונית   נ"ברה

 או שניונית

הטיפול  כפי   תוכניתביצוע 
 שנקבע קלינית

פניות דחופות ימשיכו  
להגיע לחדרי המיון 

 הפסיכיאטריים

 מטופל חדש מטופל ותיק



 דגשים

היה זכאי וימשיך להיות  , מי שיש לו מצוקה נפשית•
 .זכאי לטיפול

נדרש לדעת ממה המטופל  , כדי לדעת כיצד לטפל•
 .סובל

 הטיפול הנפשי יינתן בהתאם לצורך רפואי

יוודא , במסגרת המעקב שמבצע משרד הבריאות•
שמרכזי טיפול ייחודיים ימשיכו לפעול גם לאחר  

לשם כך הקצה המשרד תקציב ייעודי מעבר . 1/7/15
 .כל מקרה פרטני יטופל לגופו. לתקציב הרפורמה

 מרכזי טיפול ייחודיים ימשיכו לפעול



 דגשים

ובכלל זה על תיאום בין , רופא המשפחה אחראי על הטיפול במטופליו•
 . מומחים מקצועיים שונים המטפלים באדם

מידע על הטיפול התרופתי שנוטל אדם קריטי כדי למנוע תגובות נגד בין •
 .תרופתיות

 .יש קשר בין תופעות נפשיות לגופניות•

כך , לקרדיולוג או לאורתופד, רופא המשפחה מפנה מטופלים לאונקולוג•
 .יפנה גם לאיש בריאות הנפש

חשוב שרופא המשפחה ידע על הטיפול הנפשי שאני  
 .מקבל

ויוודא מתן , באופן שוטף, משרד הבריאות יעקוב אחר הנעשה בפועל•
יפעיל את סמכותו  -ובמידה וצריך, טיפול על פי שיקולים קליניים

 .הרגולטורית

 אין חשש לקיצור אשפוזים עקב שיקולים כלכליים



הרפורמה מייצרת  

 ,אתגרים

אנחנו פה לתת  
 מענה

 


