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 לכבוד

 מנהלי בתי חולים
 מנהלים אדמיניסטרטיביים של בתי חולים כלליים

 מנהלי מחלקת מערך פסיכיאטרי בתי חולים כלליים
 אחראי שע"ח בבי"ח כלליים

 ים מחוזייםפסיכיאטר
 רופאים מחוזיים

 מנהלי מרכזי דחק קהילתיים
 מנהלי מרכזי חוסן בקהילה

 
 

 לום רב,ש
 
 

 מתן טיפול לנפגעי חרדה באתרי דחק בביה"ח הכלליים; אתרי דחק קהילתיים : הנדון
  ומרכזי חוסן במימון המוסד לביטוח לאומי

 
 

ה שפעלה במסגרת המועצה בהסתמך על מסקנות הוועדה לטיפול נפשי בנפגעי פעולות איב
הלאומית לבריאות הנפש שבראשותו של פרופ' קוטלר  הוחלט על מתן טיפול מיידי בנפגעי פעולות 

איבה, באתרי הדחק ומרכזי החוסן הקהילתי בחרדה ובטראומה. מרכזי החוסן הקהילתיים 
פרטניים  -יםתרפויטי-מפעילים מכרז טיפולי להמשך טיפול בנפגעי הדחק במגוון  טיפולים פסיכו

התנהגותיים,  -משפחתיים וקבוצתיים  בגישות טיפוליות מקובלות )למשל קוגניטיביים
 במבוגרים וילדים(. -משפחתיים ופרמקולוגיים

האחריות לבקרת איכות מקצועית שוטפת על משרד הבריאות.  הביטוח הלאומי יערוך בקרות 
 מדגמיות עצמאיות ו/או בשיתוף עם המשרד. 

 
ת הנוהל המשותף של משרד הבריאות והביטוח הלאומי לצורך מימון הטיפולים בהמשך להפצ

הנפשיים של נפגעי דחק על ידי המוסד לביטוח לאומי, אנו מבקשים מכם לפעול על פי ההנחיות 
 הבאות:

 
כל נפגעי החרדה המגיעים לאתרי הדחק או למרכז טיפולי במרכז החוסן זכאים על פי  .1

טיפולים )על פי הנוהל  12ת טיפולים נפשיים לתגובת דחק עד המלצת אנשי מקצוע לקבל
 שצורף של הביטוח הלאומי (.

 
על מנת לקבל את המימון הטיפולי על ידי המוסד לביטוח לאומי יש למלא את הטבלה  .2

המצ"ב ולאחר ריכוז הנתונים להעבירם לסניף המקומי של המוסד לביטוח לאומי 
 בתחילת כל חודש.

 
ר נבדקו בדיקה ראשונית באתר הדחק יוחלט לגביהם האם יש מקום לזמנם נפגעים אש .3

 שעות לאחר מכן לאינטייק. 24
 

שעות מיום  24נפגעים שיוזמנו לאינטייק )ניתן לערוך מפגש כפול( יזומנו תוך  א.
 האינטייק להמשך טיפול במידת הצורך.

 

 ביטוח לאומי–מנהלי סניפים 
 משנה מנהלי סניפי 

 מנהלי תחום גמלאות בסניפים
 מנהלי תחום השיקום בסניפים

 ממונים ופקידי תביעות נפ"א
 ממונים ופקידי שיקום
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בחנו בראיון נפגעים אשר שוחררו במצב שלא הצריך המשך טיפול מיידי יאו ב.
שעות לאחר שחרורם מאתרי הדחק ויוזמנו לאינטייק בהתאם  72טלפוני 

 להתרשמות הטלפונית.
 
טיפולים למטופל תמשך לא פחות מחודשיים ולא יותר  12החבילה הטיפולית עד  ג.

 מארבעה חודשים מתחילת הטיפול.
 

. מעבר לכך טיפולים( לכל מטופל 12יש להקפיד על מתן טיפול חד פעמי )של עד  ד.
יש להפנותו לבדיקת זכאותו כמי שיוכר כנפגע פעולות איבה דרך המוסד לביטוח 

המשך הטיפול הנפשי  ימומן על ידי המוסד לביטוח  –לאומי. אם יימצא זכאי 
 לאומי.

 
  אנו מבקשים לוודא שהנפגעים לא פונים בו זמנית למספר אתרי הדחק. ה.
 
מתן טיפול זה מיועד גם לילדים ובני נוער אשר יטופלו במרכזי  –לתשומת לבכם  ו.

 דחק על ידי מומחים לילדים ונוער בתחום ברה"נ.
 
 

 
 

 
               

 גרשון-בלה בן                           
 ראש מערך התנהגות אוכלוסיה                   
 שרותי ברה"נ משרד הבריאות                    

 
 

 מנכ"ל המשרד –פרופ' אבי ישראלי  העתק:
 משנה למנכ"ל –ד"ר בעז לב  
 ראש מינהל רפואה –ד"ר חזי לוי  
 ראש שרותי בריאות הנפש –ד"ר יעקב פולאקביץ  
 מנהל אגף לשע"ח –ד"ר דני לאור  
 יו"ר המועצה הלאומית לברה"נ –פרופ' משה קוטלר  
 לביטוח לאומי סמנכ"ל לגימלאות, המוסד –גב' אילנה שרייבמן 
  מנהלת אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי –גב' ברוריה סלפון  
 היועץ הרפואי –ד"ר מריו סקולסקי  
 רופא המוסד לביטוח לאומי –ד"ר משה ברוך  
 רופא המוסד לביטוח לאומי –ד"ר יהודה ששון  
 רופאת המוסד לביטוח לאומי –ד"ר צביה בראון  
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 טיפול בנפגעי חרדה
 
 ו"ח לחודש _________________________ד
 

 שם בית החולים ______________________
 

תאריך פינוי  כתובת ת.ז. שם
 לחדר מיון

תאריך ראיון 
 טלפוני

תאריך 
 אינטייק

טיפול 
 פסיכוטרפויטי

מספר 
מפגשים 

 לטיפול פרטני

הסכום 
 לתשלום

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

         
 
 

 
 כללי _________________סה"כ 


