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עדכון

שנה לרפורמה בבריאות הנפש

לאומית

20.11.16
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אחוז מטופלים בבריאות הנפש

ממוצע מפגשים למטופל



2016יוני -2015כ שנה ראשונה יולי "סה

מרפאה לבריאות  

י "הנפש המופעלת ע

חוליםקופת 

מרפאת חוץ של בתי  

חולים פסיכיאטרים  

–ממשלתיים 
,  שער מנשה, אברבנאל, מרפאת יפו)

נס  -באר יעקב, מזור, מעלה הכרמל

-איתנים, לב השרון, באר שבע, ציונה

(כפר שאול

-מרפאות חיצוניות  

ח"בתי

/ציבוריים/כלליים

פרטיים

מרפאות חיצוניות  

ספקים -אחרות 

ועמותותפרטיים 

פסיכותרפיסטים עצמאיים  

לא כולל רופאים  )

(עצמאיים

קבוצות 

גיל

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים
מספר ביקורים

מספר 

מטופלים
מספר מטופליםמספר ביקורים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים
מספר ביקורים

כ  "סה

מטופלים

0-183,79012,2977777,4308747,8055945,8736474,065

18+10,38833,6313,31325,6922,51619,0226045,2201,63511,097

14,17845,9284,09033,1223,39026,8271,19811,0932,28215,162כ"סה

3.28.17.99.36.6ממוצע ביקורים למטופל

ביקור  ממוצע 

3.249.568.939.896.28לקטין

3.247.757.568.646.79ממוצע ביקורים לבוגר

22,946:כ מטופלים ללא חזרות"סה

9.9%פסיכותרפיה אצל עצמאים מהווה 
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ממוצע ימי המתנה: כחול

תור פנוי הבא. מינימום ימי המתנה:  תכלת

ממוצע ימי המתנה לתור לפסיכיאטר ילדים

לפי מחוזות
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ממוצע ימי המתנה: כחול

תור פנוי הבא. מינימום ימי המתנה:  תכלת

ממוצע ימי המתנה לתור לפסיכיאטר מבוגרים

לפי מחוזות
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ממוצע ימי המתנה: כחול

תור פנוי הבא. מינימום ימי המתנה:  תכלת

ממוצע ימי המתנה לתור לפסיכיאטר מבוגרים

בקופהאיזוריםלפי 
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ממוצע ימי המתנה: כחול

תור פנוי הבא. מינימום ימי המתנה:  תכלת

ממוצע ימי המתנה לתור לפסיכיאטר ילדים ונוער

בקופהאיזוריםלפי 
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ממוצע ימי המתנה: כחול

תור פנוי הבא. מינימום ימי המתנה:  תכלת

ממוצע ימי המתנה לתור לפסיכיאטר מבוגרים



מחוז דרום

אשדוד

מחוז 

ירושלים

מחוז צפון 

יקבעם

מחוז מרכז

נתניה

אינטייק

מבוגרים

שבועות2-3חודששבועות1-2שבועות3

אינטייק

קטינים

שבועות2חודש1חודש1שבועות3

פסיכותרפיה  

מבוגרים

חודשים6-7חודשים1-2חודשים2-6חודשים4-5

פסיכותרפיה  

קטינים

חודשים3חודשים5-6חודשים2-6חודשים4-5

( : ללא השתתפות)בשל ההמתנה הקופה מפנה לספקים בהסכם 

מירקם ועוד, (חדש)תפארת בית חם , האגודה, בית חם, תלם, עמך

6-12לא זמינה או המתנה : זמינות פסיכותרפיה במרפאות ציבוריות ותיקות

חודש



תכנית פיתוח השירות
2016-2018ל להרחבת פריסת השירותים "תכנית מנכ•

רופאים16-רופאיםקליטת -הוספת נקודות שירות פסיכיאטריה1.

פסיכותרפיה13-לאומיתנקודות שירות פסיכותרפיה במרכזים רפואיים 2.

מעייני הישועה, תפארת, אנוש-מכוניםהסכמים חדשים עם 3.

קיימותבמירפאותהרחבת שירות 4.

הערבילמיגזרגיוס מטפלים 5.

2017-2018הוספת שלוחות רב מקצועיות תישקל 6.

:שמתווספת לקיים•

עלייה בפעילות במהלך השנה-ולקטיניםמחוזיות למבוגרים מירפאות4•

ציבוריותמירפאותהסכמים עם •
בית חם, האגודה, כלליים, ממשלתי–

הסכם עם מכונים לפסיכותרפיה•
,  מירקם, שיאל, תלם, עמך: דוגמת–

נקודות שירות פסיכיאטרים במרכזים רפואיים לאומית•

י עצמאים"פסיכותרפיה ע•

משוב חיובי בבקרות משרד הבריאות בכלל המחוזות לגבי מקצועיות הצוותים•
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פנייה למבוטח לאחר שחרור מאשפוז

י רופא מטפל"ומופנים עשמעוניניםהיכרות עם מטופלים 

מעקב רופא פסיכיאטר אחת לתקופהוידוא 

ורפואה מונעתלמעקב אחרי מחלות כרוניות דירבון

ייצוג המטופל לפני מטפלים נוספים בקהילה

בקהילהגורמי טיפול עם הכרות 

להמשך טיפול יחידה / עם הבקר של מטופל וקשר דיווח על אשפוז קבלת 

שחרורלקראת 

ביקורי בית בעת הצורך

הפחתת תיוג שיפור נגישות



רפואת ילדים ומשפחהלהכשרות והדרכות 

הנפש כחלק מהרפואה  בריאות -הרפורמה הטמעת תפיסת 

קשר פסיכיאטריה מחוזית והקופה

ציבוריותנ"ברהמירפאותמידע נגיש על -רצף אשפוז קהילה ותקשורת בין מטפלים

הקופה בטיפול בבעיות בריאות הנפשבמירפאותהטמעת שיתוף צוות סיעודי 

בריאות גופנית של מתמודדים עם  הפרעה נפשית

אצל ספקים" יתומות"פעולות 

תעודת רופא, פסיכודיאגנוסטי, פסיכוגריאטרי, נויירופסיכולוגיאיבחון

שיקוםסל 

שיווק דוברות ודעת קהל
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צמצום  פעילות של מרפאות ציבוריות

פ מרפאות ציבוריות בתהליך קבלת ההתחייבויות מהקופה"שת

אל הקופהומירפאותהשלמת שרשרת העברת מידע מבתי חולים 

חסר שירות בפריפריה הגאוגרפית

חסר אנשי מקצוע ובדגש לקטינים ודוברי ערבית

אדםכחתחרות בין הקופות על 
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תודה רבה 


