
  
  

  5/12/12עודכן  -  קטלוג שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש

  9גרסה 

  כללי:

  מסמך זה מפרט ומגדיר את השירותים האמבולטוריים שיינתנו בבריאות הנפש ואת אופן הדיווח בגינם.

מרפאה לבריאות נפש (כהגדרת המונח בנוהל אשר צורף  –מסגרת טיפול אמבולטורית שהיא אחת מאלה  -"מט"א" 

  פח ב' להסכם זה), מחלקת טיפול יום בקהילה או יחידת מיון קהילתי.כנס

  4;  יחידת מיון קהילתי =    3; מחלקת טיפול יום =        2שירות מרפאתי =     -קודי מסגרת  (קידומת) 

עת כל השירותים יינתנו על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש לפי תחומי הכשרתם והרשאתם כחוק לפי שיקול ד

  המט"א, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת ונקבע כי שירות מסויים יינתן ע"י בעל מקצוע מסויים בלבד.

  ניתן לתעד שירות רק למטופלים מזוהים הרשומים במט"א.

  .אין לתעד יותר משירות אחד בכל מפגש (למעט החריגים המצוינים במפורש)

  בד ולא כולל את השירותים הבאים:הקטלוג כולל שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש בל

שירותי אשפוז פסיכיאטריים בבתי חולים פסיכיאטריים או כלליים,  כולל שירותי מיון ושירותי אשפוז  .1

יום ליד מחלקות אשפוז, עליהם חלה חובת דיווח למחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש 

  במשרד הבריאות.

  י נפש. שירותי שיקום המפורטים בחוק שיקום חול .2

  אמבולטוריים בבריאות הנפש יםרשימת סוגי שירות

  אחד מאלה: - פרטניבדיקת הערכה ואבחון  .1

  (עד אחת לחודש) Physician examination, psychiatrist -ראיון רופא פסיכיאטר  1.1

פגישה לצורך בדיקה פסיכיאטרית מלאה להערכת מצבו של המטופל, לאבחון ולמתן המלצות להמשך טיפול 

או לאחר). השירות כולל התחלת טיפול ראשוני בהתאם \ר. הבדיקה תתייחס גם לרמת מסוכנות (לעצמו וובירו

  מחייב פסיכיאטר מומחה בטיפול בילד ובמתבגר). - : פסיכיאטריה (בקטין מקצועלצורך והתוויות. 

  עד אירוע אחד בחודש עבור אותו מטופל. ניתן  לדיווח:

   99242 - קוד השירות: מבוגר 

  Professional report for care planning -דעת מקצועית  חוות 1.2

הכנת חוות דעת בכתב למוסד או גורם טיפולי, שיקומי או תעסוקתי מוסמך עבור מטופל רשום במט"א. חוות 
סוציאלית או אבחונים -דיאגנוסטית, פסיכו-הדעת יכולה להיות מבוססת על בדיקה פסיכיאטרית, פסיכו

וללת פירוט מלא ומקיף של אנמנזה ותפקוד המטופל בתחומי החיים השונים, מצבו תפקודיים. חוות הדעת כ
הנפשי (סטטוס מנטלי), קביעת אבחנה ומסקנות בהתאם לממצאים ובהקשר לשאלות שהוגדרו ע"י הגורם 

  המפנה. 

  .  90889קוד השירות: 

   90888לסל שיקום (לא כולל הופעה בפני הוועדה):קוד השירות: 

  



  
  אחד מאלה:- צוותי –בחון וא בדיקה הערכה .2

 staff-Diagnostic interview/intake -הערכה וקביעת תוכנית טיפול ראשונית בצוות  2.1

עבודה בצוות לצורך בדיקת המטופל לשם ביצוע הערכה של התלונות ושל יכולות ההתמודדות עם קשיים 
סוציאלי -פסיכו- סוף מידע ביואישיים, משפחתיים וחברתיים. ההערכה כוללת תיאור המטופל ותלונותיו, אי

ואנמנזי, מידע אבחוני וטיפולי ממטופל ומשפחתו ומגורמים טיפוליים אחרים וכן המלצות להמשך טיפול 
ים כחלק מההערכה הראשונית). השירות כולל התחלת טיפול ראשוני בהתאם \(בקטין כולל מפגש עם הורה

   לצורך והתוויות.

    P9631קוד השירות: 

 Treatment planning/periodic evaluation- בצוות ( עד אחת לחצי שנה) –הערכה תקופתית \טיפולקביעת תכנית  2.2

- team conference  

שי ותפקודו של מטופל לצורך קביעת פגישת צוות לקביעת תכנית טיפול או להערכה תקופתית של מצבו הנפ
  פול ולצורך קביעת תכנית טיפול חדשה. המידה שבה הושגו מטרות הטיפול והתוצאות כפי שהוגדרו בתכנית הטי

  P9632קוד השירות: 

  אחד מאלה: -מפגש טיפול פרטני  .3

  Individual psychotherapy - פסיכותרפיה פרטנית   3.1

תרפויטי פרטני, ע"י מי שמורשה ע"פ חוק או תקנות, במסגרת תכנית טיפול מוגדרת על בסיס -פגישה פסיכו

מטרות, המוקדים וטכניקות ההתערבות וכן משך הטיפול והתוצאות חוזה טיפול עם המטופל, בו מוגדרים ה

  הצפויות. 

  90806קוד השירות: 

 Individual supportive/follow up therapy -תמיכה \טיפול פרטני למעקב 3.2

מפגש טיפול לצורך מעקב אחר מצבו הנפשי של המטופל, התמודדותו עם תסמינים ועם משימות חיים בתחום 

 90886קוד השירות: וחברתי וכן לצורך תמיכה וחיזוק מנגנוני התמודדות. האישי, משפחתי 

   Family/conjoint therapy/counseling -משפחתי \טיפול זוגי

  יעוץ בתחום בריאות הנפש\מפגש לטיפול .4

המשפחה. תכנית ההתערבות מוגדרת עפ"י חוזה טיפול \או משפחתית והמתמקד בבעיות הזוג מתבצע במסגרת זוגית

 ולל את צרכי המטופלים, מוקדי ההתערבות הנדרשת, אופייה, משכה ותוצאותיה. כולל ייעוץ חד פעמי. הכ

  0847L–; ללא המטופל  0846L–קוד השירות: עם המטופל 

   Family consultation - הדרכה של משפחת המטופל  .5

הסבר על מהות הטיפול  למצבו הנפשי והגופני, כולל מתן מפגש לצורך הדרכה של משפחת המטופל בכל הקשור

  או התרופתי, על התמודדות עם סימפטומים ועם התפקוד היומיומי ועל השתלבותו במשפחה. \סוציאלי ו- הפסיכו

  70887 –; ללא המטופל  0887P–קוד השירות: עם המטופל 

  Consultation/coordination of patient's care with other agenciesפגישה  –לגורמי חוץ יעוץ  .6

רופא ראשוני, גורם מוסדי  ,, יחידות שיקום, בתי"סרפואה או רווחה או הדרכה למוסדות\יעוץ וגישה למטרת יפ

 ,הרשום במט"אלמטופל בנושאים טיפוליים ושיקומיים בתחום בריאות הנפש בהקשר  , ו שיקומיעירוני א

  בהשתתפות מטופל או בלעדיו.



  
  P9272 –; ללא המטופל  P9271 –קוד השירות: עם המטופל  -בתוך המט"א 

  9274P–; ללא המטופל  P9273 –קוד השירות: עם המטופל -מחוץ למט"א 

 ייעוץ טלפוני פרטני ומתועד למוסדות, רווחה, חינוך, שיקום .7

עד  - בקשר למטופל רשום במט"א או בקשר לאוכלוסיית המטופלים באופן כללי והממשקים בניהם לבין המוסדות
  .במרפאה הטיפוליםמסך  15%

  P9280קוד שירות :            

  אחד מאלה: - מפגש טיפול קבוצתי  .8

  Group psychotherapy - פסיכותרפיה קבוצתית  8.1

מפגש לטיפול המתבצע במסגרת קבוצתית, מונחה ע"י מי שמורשה ע"פ חוק ותקנות, תוך שימוש בטכניקות 

י הנוצר בין המשתתפים במהלך המבוססות על תקשורת, פיתוח מיומנויות וקשר בין איש מקובלותטיפוליות 

  ובקשר לטיפול.

  L0850קוד השירות: 

  Supportive/directive group therapy -מעקב \טיפול קבוצתי להדרכה 8.2

מפגש לצורך הדרכת קבוצת מטופלים או מעקב בקבוצה לניהול משימות חיים, התמודדות עם סימפטומים, 

והתמודדות בחיי היום יום. כולל קבוצה להדרכת הורים של תופעות לוואי של תרופות, שיפור מיומנויות תפקוד 

  מטופלים הרשומים במט"א. 

  L0849קוד השירות: 

  Home visit -ביקור בית  .9

ביקור של איש מקצוע מתחומי בריאות הנפש בביתו של המטופל, בהתאם לנוהל ביקור בית, לשם מתן טיפול שוטף, 

של פסיכיאטר מחוזי. הביקור כולל פגישה עם המטופל, עם בני  היענות לקריאת חירום או ביצוע הוראת בדיקה

  משפחתו או עם גורמי טיפול אחרים.

  0803Lקוד השירות: 

   full battery -Psychodiagnostic assessment - הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה  .10

    הטיפול יינתן לכל היותר פעם אחת בחמש שנים.

  0808Lקוד השירות: : פסיכולוגיה ,מקצוע

  :אחד מאלה –הערכה ואיבחון ממוקדים  .11

  Psychodiagnostic assessment - partial batteryהערכה פסיכודיאגנוסטית ממוקדת  11.1

דיאגנוסטית למטרת אבחון והמלצה לדרכי טיפול בתסמונות נפשיות, - מפגשים לצורך ביצוע הערכה פסיכו

ות אבחנה או \תוח שאלונים והממוקדת בשאלהיאו נ\המבוססת על בדיקה פסיכולוגית תוך שימוש במבחנים ו

   הערכה מוגדרות.  כולל הכנת דו"ח עם התייחסות בעיקר לשאלות המוגדרות.

  0809Lקוד השירות: : פסיכולוגיה מקצוע

  



  
 Comprehensive evaluation of cognition and functioning -תפקודי-אבחון קוגנטיבי 11.2

פוי פוטנציאל טיפולי ושיקומי של היכולות, הכישורים והליקויים פגישה לצורך הערכה של מטופל לצורך מי

חברתיים, התנהגותיים ועיסוקיים) בתחומים הקשורים - חושיים, קוגנטיביים, רגשיים-התפקודיים (פיזיים

יום בסיסיים ומיומנויות קוגניטיביות, לימודיות, תעסוקתיות, חברתיות ופנאי. ההערכה מבוססת - לתפקודי יום

 ות מובנות, ראיון, שאלונים ומבחנים סטנדרטיים.על תצפי

   0805Lקוד השירות: : ריפוי בעיסוק, מקצוע

  Evaluation of patient as part of a care committee -הפנייה /השתתפות בוועדת סל שיקום/פסיכיאטרית מחוזית   .12

דה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער הפנייה או השתתפות בוועדת סל שיקום או וועדה פסיכיאטרית מחוזית או וע

  כמייצג של הטיפול במטופל הרשום במט"א. 

   9367P –קוד השירות: עם המטופל 

   Professional report for court testimony -חוות דעת משפטית  .13

  70.002.01הכנת חוות דעת מקצועית שהוזמנה ע"י גורם משפטי. רק במקרים המתוארים בנוהל מספר 

  99075ות: קוד השיר

  אחד מאלה:  -  טיפול תרופתי .14

  ( Pharmacological management/review )מפגש לטיפול ומעקב בהקשר למצבו הנפשי והגופני של החולה 14.1

ענותו ותגובתו לטיפול התרופתי כולל טיפול שיחתי תמיכתי, זיהוי תופעות לוואי. הטיפול כולל בדיקה של הי

או קריאת \או מתן הסבר לחולה על מהות הטיפול התרופתי והדרכה לגביו ו\או גופני של החולה ו\מצבו הנפשי ו

  תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות כהכנה או כמעקב אחר הטיפול התרופתי. 

   90862קוד השירות: -רפואה מקצוע:

   Pharmacological follow up/medicating -מתן תרופה/מעקב תרופתי  14.2

חל ע"פ תבנית המפורטת בפסקה קודמת ומהווה טיפול משולב עם טיפול מפגש מעקב של טיפול תרופתי אשר הו

  פסיכוטרפואיתי.

מתן תרופה ע"פ הוראת רופא ו/או בדיקה של מצבו הנפשי והגופני של החולה, היענותו ותגובתו לטיפול 

  לגביו.התרופתי כולל זיהוי תופעות לוואי. המפגש כולל מתן הסבר לחולה על מהות הטיפול התרופתי והדרכה 

    90864בלי מתן תרופה :    90863קוד השירות:   עם מתן תרופה:  : סיעוד, מקצוע

 טיפולים בהבעה ויצירה  .15

טיפולים אלה יהוו לא  - 10/19טיפול בהבעה ויצירה ע"י מטפלים העומדים בדרישות כמפורט בחוזר מנכ"ל משהב"ר 

   מסך הטיפולים במרפאה. 15%יותר מ 

   P0900קוד השירות : 

  לא ינתן למעלה מסוג טיפול אחד ביום למטופל, למעט שני טיפולים כאשר אחד מן השניים ניתן על ידי רופא

 פסיכיאטר. 

  

  



  
  שלעיל) לפירוט סוגי ההתערבויות ראה את הקטלוג(סיכום תמציתי של קטלוג השירותים  

  
 ותקוד שיר סוג ההתערבותמס"ד

ק) בדיקת הערכה ואבחון: בדיקת איבחון (אינטיי  .1
  אישי/ הערכה ראשונית או 

 חו"ד מקצועית

99242  
  

90889 
 P9361אינטיק צוותי בקבלה לטיפול (חדש)  .2

  מפגש טיפול פרטני:פסיכותרפיה,   .3
 טיפול תומך, מעקב

90806  
 

 L0846מפגש טיפול זוגי / משפחתי  .4

 P0887הדרכה למשפחת המטופל  .5

יעוץ למוסדות, משפחה, בי"ס עבור מטופל   .6
 מרפאהמזוהה ב

P9271 

ייעוץ טלפוני פרטני ומתועד למוסדות חינוך,   .7
 רווחה, שיקום, וכיו"ב

P9280 

 L0850מפגש טיפול קבוצתי   .8

 L0803 ביקור בית  .9

 L0808הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה   .10

  הערכה פסיכודיאגנוסטית ממוקדת   .11
תפקודי (ראה פירוט -כולל אבחון קוגנטיבי

 בקטלוג)

L0809 

השתתפות בועדה לסל שיקום/ועדה הפניה /  .12
 מקצועית

P9367 

חוות דעת משפטית (במקרים המתוארים בנוהל   .13
70.002.1 ( 

99075

   90862 טיפול תרופתי  .14
90863  

 
 P0900טיפולים בהבעה ויצירה  .15

  

 


