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 לכבוד

 מנכ"לי קופות חולים
 

 שלום רב,

 

השתתפויות עצמיות ופרסום לציבור על שירותי  -הרפורמה בבריאות הנפשהנדון : 

 קופות החולים

 

תעבור מלוא האחריות בנושא שירותי בריאות הנפש האשפוזיים  1.7.2015 -החל מ .1

שארו באחריות משרד הבריאות( ייחודיים וספציפיים שיוהקהילתיים )למעט שירותים י

 לקופות החולים.

 

 :הגדרות .2

 מרפאה לבריאות הנפש שהיא אחת מאלה: לעניין חוזר זה -"מרפאה לבריאות הנפש" .2.1

 ;מרפאה לבריאות הנפש של בית חולים ציבורי, כללי או פסיכיאטרי

 הפועל נפש בריאות רותשי לבריאות הנפש המופעלת על ידי קופת חולים, לרבותמרפאה 

 חולים;  קופת של כללית מרפאה בתוך

 לרבות תחנה לבריאות הנפש;הבריאות,  על ידי משרדמרפאה לבריאות הנפש המופעלת 

שבהתקשרות עם  מרפאה אחרת, בה פועל צוות רב מקצועי המספק שירותי בריאות נפש

 חולים. קופת

ית ואשר קשור באופן ישיר מטפל המקבל מטופלים במרפאתו הפרט -"מטפל עצמאי" .2.2

 בהסכם עם קופת חולים.
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 תבעדם ניתן לגבות השתתפות עצמית וההשתתפות העצמי היחידים שירותי בריאות הנפש .3

 :)ולא תיגבה השתתפות עצמית בעד כל שירות אחר( בגינם הם כמפורט להלן

אשר למעט טיפול פסיכותרפי ו , לרבות במרפאה לבריאות הנפשביקור אצל פסיכיאטר .3.1

תחול תכנית הגביה של קופת החולים לעניין  -ניתן ע"י מטפל עצמאי שהוא פסיכיאטר

סעיף זה אינו חל על ביקור במרפאות . )תשלום רבעוני "צף"( "ביקור אצל רופא שניוני"

להלן אך חל על ביקור  3.2חוץ פסיכיאטריות של בתי"ח כללים המוסדר בסעיף 

 ם פסיכיאטריים.במרפאות של בריאות הנפש בבתי חולי

יחולו הוראות תכנית הגביה של קופו"ח  -כלליים י חוליםמרפאות חוץ פסיכיאטריות בבת .3.2

 ( ."צף" לעניין "ביקור במרפאת חוץ" )תשלום רבעוני

בריאות הנפש בהתאם מרפאה לטיפול פסיכותרפי ע"י מטפלים עצמאיים שלא במסגרת  .3.3

)ראה נספח של קופות החולים ה לשירות זה בתכניות הגבי הלהשתתפות העצמית הקבוע

 א' לחוזר זה(.

גובה ההשתתפות העצמית המרבית עבור טיפול פסיכותרפי ע"י מטפלים עצמאיים יעמוד  .3.4

 ;טרם פורסם( 2014, מדד יוקר הבריאות לשנת 2013)במחירי  על 1.7.15-החל מה

 ₪  54  -טיפול ראשון  -

 ₪  129 –מעבר לטיפול הראשון  -

 ₪  59 –טיפול קבוצתי  -

  התשלום המרבי יעודכן בחוזר עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות.

חלים גם על גביית  , אלולעניין כל ההנחות, הפטורים והתקנות הקבועים בתכניות הגביה .3.5

 ההשתתפות העצמית עבור רופא שניוני ומרפאות חוץ בתחום הפסיכיאטריה.

המפורטים לעיל או עבור שירותים קופת חולים המעוניינת בגביה שונה עבור השירותים  .3.6

 קשה כמקובל לשינוי תכנית הגביה.אחרים תגיש ב
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 -פרסום שירותי בריאות הנפש העומדים לרשות כל קופת חולים .4

על קופת החולים לפרסם את ספקי השירות העומדים לרשות מבוטחיה )בתי"ח, מרפאות  .4.1

ודרכי הפניה של במרפאות הקופה ומטפלים עצמאיים(  בריאות הנפש, מטפלים

 המבוטחים אל ספקים אלו.

 הפרסום ייעשה בסניפי הקופה ובאתר האינטרנט של הקופה. .4.2

על הפרסום וכללי הבחירה בין הספקים השונים יוחלו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי  .4.3

וחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח  2005-)הסדרי בחירה בין נותני שירותים, התשס"ה

ום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הסדרי בחירה בין נותני בנושא ייש 6/2011 מס'

 .2005 -שירותים(, התשס"ה

 

 

 לפעולתכם בהתאם.

 

 

 בברכה,

 

 חבר טוב –רויטל טופר 
 סמנכ"ל לפיקוח על קופו"ח
 ושירותי בריאות נוספים 
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 העתקים:

 , כאן מנכ"ל משרד הבריאותפרופ'  ארנון אפק, 

 , כאןד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל

 , כאן)בפועל( מנהל הרפואה תד"ר ורד עזרא, ראש

 ד"ר טל ברגמן, ראשת שרותי בריאות הנפש, כאן

 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה

 , כאןלחבב"מ קבילות הציבור תנציב, ד"ר אסתר בן חיים

 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 

 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח

 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןעבדאללה זועבי, רו"ח  

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר אייל חסידים, 

 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים

 מנהלי תחום בריאות הנפש, קופות החולים

 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים

  ור קופות חוליםמנהלי פניות הציב


